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FOLYAMATOSSÁG ÉS MEGÚJULÁS

AZ 1918–1919-ES FORRADALMAK IDŐSZAKA

A történeti Magyarország felbomlása, a Károlyi-kormány, majd a Tanácsköztársaság 
viharos időszaka a koronauradalom életében sem múlt el nyomtalanul. Az egymás-
nak ellentmondó, töredékes adatokból azonban nem az események menetét, hanem a 

„kisajátításra”, az egyes birtokrészek felosztására vonatkozó elképzeléseket, azok kora-
beli interpretációit, valamint az ettől független lokális cselekvéseket ismerhetjük meg.

Weber Ede kerepesi nyugállományú tanár 1918. december elején egy terveze-
tet nyújtott be Buza Barna földművelésügyi miniszternek, melyben az uradalom 
kerepesi kerületének (kb. 1300 kataszteri hold) felosztását kezdeményezte. Oly 
módon, hogy a „földnélküli parasztoknak”, valamint a leszerelt katonáknak és a 
hadirokkantaknak örök bérletként adandó föld mellett, mely a „szorosan vett meg-
élhetésüket” biztosítja, a kerület élén álló gazdatiszt (Héjjas Pál) egy „kisebb közép-
birtokban” részesüljön. A beadvány főként ez utóbbival foglalkozik, hangsúlyozva, 
hogy ezáltal „a hivatásszerűleg gazdálkodással foglalkozó középosztály egy tagja, 
a magasabb állami szempontok egy képviselője nyer elhelyezést”, aki a körülötte 
lévő „paraszt-kisbirtokosoknak” lesz a vezetője.2

A kerepesi birtok felosztása a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetségé-
nek (FÉKOSZ) helyi csoportja által 1919. február 14-én összehívott gyűlésén került 
ismét napirendre. Az előre elkészített tervezetet Dittler Ferenc, a szervezet titkára 
ismertette, melyben a rendelkezésre álló birtokterület felosztása és átadása a „jö-
vendő kisgazdáknak”, az uradalmi épületek (magtárak, istállók), eszközök, gépek, 
valamint az átvett gabona, takarmány és vetőmagvak vagyonleltári becsáron, illetve 
az 1918-as őszi árakon való megváltása, az állatállomány megvásárlása (a közösség 
határozatával, sorshúzás útján, mivel egy gazdának csak egy jószág jut), a legelő és 
a gyümölcsös közös tulajdona, továbbá az új kisgazdák támogatására egy közép-
birtok létesítése szerepelt. (A február 15-én elfogadott földreformtörvény, amelyre 
a tervezet hivatkozik, a gazdasági főiskolát végzett, öt évi gyakorlattal rendelkezők 
számára tette lehetővé 100-200 holdas birtokok igénylését.3) Végül a gondosan fo-
galmazott szöveget – a jegyzőkönyv szerint – miután a titkár háromszor felolvasta, 

1 Jelen fejezet a Bolyai János Ösztöndíj támogatásával, az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoportjának program-
jában készült.

2 MOL K 184. 2318. cs. 5. tétel. 119555/1921.
3 1919: XVIII. néptörvény.
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lom igazgatóját kívánta ellenőrizni.”9 (Az 1919. április 3-ai rendelettel a proletárál-
lam tulajdonába vett birtokot a cselédek művelték tovább, és a gazdatisztekből álló 
birtokkezelő tanács irányította.)

Az események további mozzanatait még egy nézőpontból ismerhetjük meg. 1919. 
július 25-én a Földművelésügyi Népbiztossághoz a kerepesi kerület egyik gazdasági 
alkalmazottjának névtelen feljelentése érkezett. A nehezen olvasható, ceruzával írt 
és központozatlan szöveg a helyi direktórium vezetőire (Fellinger, Dittler, Helembai), 
valamint a kerület élén álló gazdatisztre (Héjjas Pál) panaszkodik: Fellinger és Dittler 
ki akarja szántatni a nekik juttatott földet, „mert már megette a gyom; vasár- és 
ünnepnap is lófogat áll rendelkezésükre”; azoknak adtak „egy jó uradalmi tehenet”, 
akinek volt sajátja. „Héjjas nem engedte felgereblyézni a táblát, ezért hét szekér széna 
veszett oda, és a neki adott [eredetileg mintagazdaságnak szánt – Cs. T.] birtokot a 
velök tartó népeknek” adta át harmadába. Helembai „25 liter lopott bort adott el a 
kocsmárosnak…, és a politikai biztosnak is juttattak egy pár anyakocát.”10

Az uradalomhoz kötődő egykori narratívák a hagyományos fogalmi és értelme-
zési sémák bizonytalanságát jelzik. Nem csupán a vidék megújuló: 1918 novemberi 
és ’19 eleji „forradalmaira” utalunk, hanem a földreform késlekedése, valamint a 

„kollektív földfoglalások” közötti teleológikus összefüggés feltételezésére, ami az 
1950-es, ’60-as években a szövetkezeti termelés igazolásának eszközévé vált.11

Ez nem azt jelenti, hogy a pártok és az érdekképviseletek földosztásra vonat-
kozó politikai és a megvalósítás konkrétumait nélkülöző diskurzusai nem jutottak 
az uradalom és a falusi közösségek információs rendszerébe (a fővároshoz legkö-
zelebbi kerepesi kerület és a gödöllői központ az egyéni és a kollektív akciók fő 
helyszíne), miként a Károlyi- és a Berinkey-kormány, majd a Tanácsköztársaság a 
propaganda minden eszközét felhasználta az állami birtokok, így a koronaurada-
lom gazdasági egységének megőrzésére.12 Mégis 1918–19-ben a központi politikai 
akaratok, lokális értelmezésük, valamint a helyi cselekvések dichotómiája, illetve 
öntörvényűsége fi gyelhető meg.

Weber Ede 1918. decemberi tervezetében felbukkan ugyan a polgári radikáli-
sok elképzelésének néhány eleme (pl. örökbérletek létesítése), de nem a paraszt-
ság földhöz juttatása, hanem az állam érdekeinek megfelelő birtokos középosztály 
megteremtése motiválja. A  FÉKOSZ kerepesi csoportja a felosztandó terület te-
lekkönyvi átadását fogalmazta meg a jövendő kisgazdák számára, amit egalitárius 
elvekkel kapcsolt össze (az egyenlő nagyságú parcellák helyét sorshúzással döntöt-

9 MOL K 184. 2318. cs. 5. tétel. 55383/1921.
10 MOL K 184. 2318. cs. 5. tétel. 119555/1921.
11 „A gödöllői és a kerepesi tízezer kataszteri holdas uradalom felosztását a türelmetlen nép már február 19-én 

megkezdte, tehát az ünnepélyes kápolnai napot be sem várva, a gazdaság egy részén termelőszövetkezet ala-
kult” – fogalmazta meg a Kommunista Párt 1918–19-es ideológiáját adaptáló marxista történetírás. HAJDU 
T. 1968. 325.

12 Csizmadia Sándor államtitkár nemcsak Kerepesen volt 1919 márciusában, hanem a gödöllői földosztó bi-
zottság február 20-ai, nagy publicitást kapó ülésén is részt vett. Ezen Móricz Zsigmond is jelen volt, aki Egy 
koronagyémánt és ezer koldustarisznya c. publicisztikájában ugyancsak az uradalom egysége mellett foglalt 
állást. Az Est 1919. február 26. (MÓRICZ Zs. 1953. 127–129.)
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és minden egyes pontját „a lehető legnagyobb részletességgel megmagyarázta”, az 
összegyűlt kb. 250 katona, rokkant, hadiözvegy, gazdasági cseléd és földműves egy-
hangúlag elfogadta, és a földművelésügyi minisztériumnak küldte el.4

A válasz március 7-én érkezett meg, melyben a miniszter, bár a kormány az 
állami birtokokat nem kívánta felosztani és elidegeníteni, megtérítés fejében hoz-
zájárult a kerepesi bevetett terület, a gazdasági felszerelések és az állatállomány 
átengedéséhez. (Igaz, kataszteri holdanként ezer korona vételárat szabott meg, va-
lamint azt, hogy az eszközökért az uradalom képviselője által megállapított össze-
get kell megtéríteni.)5

Az események további menetéről már a koronabirtok 1921-ben, a földművelés-
ügyi miniszternek készült jelentéséből értesülünk, amely a kerepesiekkel lezajlott 
utólagos gazdasági elszámolásról készült. Eszerint a népesség 1919. március 16-án a 
gazdasági kerületet „erőszakos úton, önhatalmúlag birtokba vette.” Konkrétabban: 

„kiosztottak maguk közt 271 hold tengeri és burgonya földet, amit az uradalom igá-
jával szántottak meg (a vetőmagot a sajátjukból adták), valamint 27 holdat kerti 
használatra. Majd az összes gabona learatása és cséplése után, szétosztottak egy-
másnak 200 mázsa rozsot és 140 mázsa árpát, a termény többi része az uradalom 
magtárába folyt be… Ezenkívül 32 uradalmi tehén lett kiosztva az érdekelt kisgaz-
dák körében”, és a jelentés azt is rögzíti, hogy az „érdekelt munkások lekaszálták és 
behordták az összes takarmányt, amelyből a maguk részére semmit sem vittek el.”6

Szigorúbban ítélte meg az eseményeket Kelemen Imre, aki 1917 októberében 
került Gödöllőről a minisztériumba (majd 1927-ben helyezték vissza a mácsai gaz-
dasági kerület élére7), és aki a ’20-as évek elején, feljebbvalói utasítására írta meg az 
állami birtokok 1918–19-es történetét.

Kelemen az uradalom és az állam forradalmak alatti „anarchiáját” állítja párhu-
zamba. A vadorzás elszaporodását emeli ki, Kerepesen a földeket „kiparcellázták 
és elosztották, a birkákat eladták, a magtárakban lévő gabonát kimérték…, minden 
tönkrement, az állatok leromlottak, a földek vetetlenek maradtak, a gépeket, szer-
számokat ellopták.”8 Amihez még hozzáteszi, hogy a ’19. március elején Kerepesre 
küldött földművelésügyi államtitkárt, a szövetkezeti mozgalmat propagáló Csiz-
madia Sándort a „részben fegyveres tömeg majdnem kiverte a faluból.” (A birtok 
központi vezetését viszont, mely „mindent megtett a kerület megmentéséért” a 
felelősség alól felmenti.)

Kelemen értékelése szerint a Tanácsköztársaság kikiáltása után váltak az „ál-
lapotok a legzüllöttebbé.” Még pedig a gödöllői központban, ahol a „cselédséget a 
zsidók a gazdatisztek ellen lázították, és ahol a gödöllői munkástanács egyik tagja, 
a helyi villanygyár pénztárosa, beülvén az igazgatóság irodájába, a koronaurada-

4 MMTVD. 5. köt. 522–524.
5 MOL K 184. 2318. cs. 5. tétel. 119555/1921.
6 Uo.
7 Róla a későbbiekben részletesen szólunk.
8 Feltűnő a többes szám harmadik személyű állítmány, azaz a konkrét szereplőkről semmit sem tudunk meg.

10

Gödöllő története II/2. [10]



nepélyes felajánlkozását az uradalom megtestesítette hatalom által követelt és 
szabályozott (vezeklő) rítusként értelmezzük, mely a jogfolytonosságot kívánta a 
közösség számára kifejezni.

Ezt erősítette az „elszámolás” gyakorlata. Az utólagos megegyezés szerint a 
kerepesi kisgazdáknak ki kell fi zetniük a maguk között kiosztott rozs és árpa árát, 
a gabona csépléséért viszont megkapták azt a cséplőrészt (17 %), amit a birtok más 
gazdasági kerületeiben szerződések szabályoztak. Az egyéni használatba vett ten-
geri- és burgonyaföldek után a részeltetés hagyományát követték, sőt az uradalom 
igazgatósága elfogadta, hogy az osztás ne „a régi szokásnak megfelelően feles”, ha-
nem harmados legyen (két részt juttatva az alkalmazottaknak), valamint a takar-
mány kaszálásáért és behordásáért napszámot fi zetett. Az 1919. tavaszi mozgalmak 
résztvevőit tehát „az uradalom felfogadott munkásainak”, akcióikat pedig a szerző-
déses jogviszony szerint rendezhető gazdasági érdekvédelemnek minősítette.

Nem maradt el viszont a koronauradalmi tisztviselők 1918–19-ben „tanúsított 
magatartásának” vizsgálata és az érintettek felelősségre vonása, amit 1919. október 
1-jén a földművelésügyi miniszter rendelt el. Az igazoló bizottságba egy minisz-
tériumi alkalmazottat és gödöllői gazdatiszteket delegáltak (Neogrády Árpád és 
Szilágyi Elemér jószágfelügyelőket, továbbá Pruzsinszky József és Bódiz Zoltán 
gazdasági intézőket), akik miután saját magatartásukat „kifogástalannak és sza-
bályszerűnek” minősítették, négy személy ellen indítottak eljárást. A továbbiakban 
ezt mutatjuk be röviden.

A kerepesi iskola tanítóját, Mogyorós Istvánt azzal vádolták, hogy a Tanács-
köztársaság idején a tanítók számára engedélyezett ezer korona előleget, valamint 
a megkívánt többletmunkáért (a földkérdés rendezésében, a termelés biztosításá-
ban és a propagandában való részvételért) járó havi 250 koronát Gombos Gyula 
jószágigazgatótól, bár közvetett módon, erőszakosan követelte. (A tanító nővére 
egy vöröskatona kíséretében jelent meg az uradalom pénztáránál, és azzal fenye-
getőzött, ha a „kifi zetés nem történik meg, a direktórium egyik tagja az igazgatót 
fel fogja pofozni.”) A bizottság ezért Mogyoróst „szóbeli dorgálásban” részesítette, 

„agitációjának” büntetésétől viszont eltekintett, mivel „nem bírt annyi műveltséggel, 
hogy meg tudta volna ítélni” annak következményeit.15

A bizottság ezután Forster István gazdasági intézőt vizsgálta, aki 1919 nyarán 
apja szocializált birtokát irányította. S bár az alól a vádpont alól felmentették, hogy 
ezt termelési biztosként tette, és elfogadták, hogy családja tulajdonát védte, Forster 
mégis „fegyelmi vétséget” követett el, mivel „közvetlen főnöke rendelkezéseit sem-
mibe vette, és önhatalmú távozását még csak be sem jelentette.” Ezért előléptetését 
egy évre felfüggesztették, a további eljárást azonban a minisztériumban alakított 
feljebbviteli fegyelmi testület megszüntette.16

Egyedinek minősíthetjük a gödöllői kasznárságban szolgálatot teljesítő 
Nuridsán Lajos gazdasági intéző ügyét, aki ellen a vád: hivatali főnöke, az ura-

15 MOL K 184. 2499. cs. 5. tétel. 18058/1923.
16 Uo.
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ték volna el), valamint programjában az egyéni akaratokkal szemben, a közösségi 
földhasználat és értékrend erősítése is megjelenik (közös legelő, gyümölcsös, szé-
rűs kert fenntartása, az új kisgazdák egymás közötti eladásainak szorgalmazása). 
Ha azonban az uradalomban zajló „mozgalmat” vizsgáljuk: a gabona és az állatál-
lomány egy részének szétosztása, a részesföldek igénybevételével munkaalkalom 
biztosítása, azt semmi esetre sem kollektív földfoglalásnak vagy földosztásnak 
(ami bürokratikus szervezettséget igényelt volna), hanem az uradalom ellenőrző, 
fegyelmező és szociális-ellátó (a kenyeret biztosító) mechanizmusainak zavaraira 
reagáló, ösztönös gazdasági érdekérvényesítésnek tekinthetjük.13

Az események „alulról” történő megítélést, illetve az egyéni igazságérzet sérü-
lését a névtelen feljelentő levél fejezi ki, amely írójának a gazdálkodáshoz fűződő 
mentalitását is magába rejti. A több éve az uradalomban dolgozó cseléd ugyanis azt 
panaszolja, hogy a direktórium vezetőinek juttatott földet „megette a gyom”, vagy 
különösen felháborítja (többször leírja), hogy nem engedték számára felgereblyéz-
ni a szénát, ezért „a takarmány a táblán gyűjtetlenül pusztult el.” A szöveg ezenkí-
vül a lokális közösség elfojtott egyéni és csoportkonfl iktusait jelzi (feltehetően ez is 
akadályozta volna a földosztás kollektív végrehajtását), valamint azt, hogy az új ha-
talom helyi képviselői (a direktórium tagjai), miután státusukat tulajdonszerzésre 
használták, villámgyorsan láttak hozzá a patrónus-kliens típusú patriarchális kap-
csolatok kiépítéséhez, és adaptálták a közösségi presztízs reprezentálásának egyéb 
elemeit (pl. a lófogatok személyes célú használata).

A JOGFOLYTONOSSÁG HELYREÁLLÍTÁSA 
ÉS AZ IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK

1919 augusztusáig a központi és a lokális akaratok inkoherenciája, ezt követően 
viszont a két szint összekapcsolódása fi gyelhető meg. Közvetlenül a Tanácsköz-
társaság bukása után (augusztus 2-án) Dittler Ferenc és Héjjas Pál az uradalom 
igazgatóságától a kerepesi kerület visszacsatolását kérelmezte, majd „a koronaura-
dalom volt kisgazdáinak megbízottjai” (10 fő) a földművelésügyi miniszternek írt 
(gondosan gépelt) levélben „igaz szívvel” jelentik ki, hogy „a kommunizmusnak 
hívei nem voltunk soha, annak eszméit, mint földműves munkások magunkévá so-
hasem tehetjük”, és kérik a „változott viszonyok folytán az uradalom és a közöttük 
fennálló kapcsolat” rendezését.14

Az aláírók 1918–19-es szerepét, valamint a „megbízás” körülményeit sem 
ismerjük, ám mind Dittler és Héjjas, mind a koronauradalom kisgazdáinak ün-

13 Az 1918–19. évi falusi események: az üzletek készleteinek, valamint a nagybirtokok gabonaraktárainak 
szétosztása, a közélelmezésre szánt liszt elhordása és a helyi hatalom képviselőivel szembeni fellépések a 
kollektív erőszak Charles Tilly-féle reaktív típusába sorolhatóak. GYÁNI G. 2002a. 178–179.

14 MOL K 184. 2318. cs. 5. tétel. 119555/1921.
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Az eljárás ezzel a döntéssel nem ért véget, melynek további menetét is érdemes 
nyomon követnünk. A mezőhegyesi ménesbirtokra áthelyezett tisztviselő 1920 áp-
rilisában a földművelésügyi minisztériumtól ügyének újrafelvételét kérte, ám ezt 
május 11-én visszavonta. Ezt követően a minisztérium nyugdíjazása mellett döntött, 
amivel szemben Héjjas ismét az 1918–19-es események újratárgyalását kezdemé-
nyezte. Ezt a kormány az egykori „hazafi atlan és társadalomellenes viselkedésére” 
hivatkozva elutasította19, mire a jószágigazgató 1921 júliusában a kormányzóhoz 
fordult. Levelében az állami birtokokon eltöltött 32 évnyi „becsületes szolgálatá-
ra” hivatkozik, valamint arra, hogy az általa irányított gazdaság ugyan a kisgazdák 
kezelésébe került, de „károsodást nem szenvedett, rablás, garázdálkodás nem for-
dult elő.” A számára felajánlott birtokot pedig azért fogadta el, hogy az „szakavatott 
kézben maradjon, és a termés az állam javára megőriztessék.” Ennek alapján kérte a 
nyugdíjazás alóli mentesítését, amit azonban a kormányzó visszautasított.

Ezt követően Héjjas ismét a minisztériumhoz fordult, és ezúttal maga kérte a 
nyugdíjaztatását, a következő indokkal: „Azt hiszem a mostani lelkiállapotommal 
és fi zikai készségemmel nem tudnám az ügyet tovább olyan erővel szolgálni, amely 
ambíciómnak megfelel, és amely lelkiismeretemet megnyugtatni képes lenne.” 
A jószágigazgatót végül 1921. július 31-én bocsátották el a „szolgálati kötelékből”, 
aki egy év múltán, 1922 novemberében meghalt.20

Miféle következtetéseket tehetünk e négy eljárás alapján? Elsőként azt, hogy 
az igazoló bizottság nem a tisztviselők igazolására vagy a háború alatti magatartá-
suk vizsgálatára, hanem felelősségük megállapítására és megbüntetésükre jött létre. 
A birtok igazgatója jelölte ki az eljárás alá vont alkalmazottakat, a bizottságban, egy 
kivételével, gazdatisztek voltak, és a tárgyalás menete (a vádak ismertetése, a ta-
núk és a védekezés meghallgatása) ugyancsak az uradalom egykori bíráskodásának 
gyakorlatára emlékeztet.

Az igazolások nem a politikai felelősség megállapítását célozták, hanem a hi-
vatali fegyelem, valamint a személyes és az intézményes presztízs megsértését 
szankcionálták. Amit a „vétséget” elkövetők a legteljesebb mértékben elfogadtak, 
sőt feltűnő, hogy a tanító a nővérét, Nuridsán a feleségét hibáztatta, azaz a csa-
ládjukkal szemben próbáltak a maguk számára mentséget találni. (A harmadik 
tisztviselőt, az apja birtokára távozó Forstert a családja érdekét az uradalom elé 
helyező magatartásáért büntették meg.) Ami a koronauradalomnak a gazdatisztek 
magánéletére is kiterjedő fegyelmező funkcióját példázza.

Külön kell szemügyre vennünk a Héjjas Pállal szembeni eljárást, ami a ha-
talom személyiségre gyakorolt hatásáról, az egyéni sorsokban vagy élettörténet-
töredékekben rekonstruálható politikai fordulatokról is elárulhat valamit. Az 
ő ügye nem maradhatott az uradalom belső kontextusában, mivel a birtokrész 

„felosztása” országos nyilvánosságot kapott, és az abban való (aktív vagy passzív) 

19 Ez a minősítés szerepelt az 1920: XI. tc.-ben, amely felhatalmazta a minisztériumokat az állami tisztviselők 
és az egyéb alkalmazottak elbocsátására vagy nyugdíjazására.

20 MOL K 184. 2496. cs. 5. tétel. 15657/1923.
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dalom jószágigazgatójának lakásából foglaltatott három szobát. (Nuridsán azzal 
védekezett, hogy felesége egy másik lakásra adott be igénylést.)

Az intéző mindenesetre az igazgató lakásába költözött (a három szobán kívül 
egy konyhát kapott – Gombos elmondása szerint Nuridsánnak azonban volt egy 
nős csendőr albérlője, sőt egy állandó vendége, a sógora is), ám a konfl iktusok ez-
után kezdődtek. Nuridsánné a tüzelő raktározására a pincét akarta igénybe venni, 
amihez Gombos nem járult hozzá, ezért az asszony a lakáshivatalnál tett panaszt, 
amely a fészer átadását rendelte el.

Nuridsán e vádponttal szemben azzal védekezett, hogy a felesége már a beköl-
tözés előtt válópert indított ellene, és „részben a tudtán kívül, de mindig az akarata 
ellenére járt el.” A  jószágigazgató viszont azt kifogásolta, hogy tisztviselője nem 
védte meg az asszonyt „a kommün kivételes rendelkezéseit felhasználó zaklatása-
ival” szemben.

A Tanácsköztársaság bukása után az ügy azzal zárult, hogy Gombos Nuridsánt 
a lakás azonnali elhagyására utasította, akit szeptemberben „saját kérésére” a kis-
béri ménesbirtokra helyeztek át. Az igazoló bizottság az alkalmazottat írásbeli 
megrovásban részesítette, a minisztérium fegyelmi testülete azonban az ítéletet 
hatályon kívül helyezte.17

Utolsóként Héjjas Pál jószágigazgató igazoló eljárása következett, aki 50 éve-
sen (1916-ban) került a fogarasi ménesbirtokról Kerepesre, és a Károlyi-kormány 
nevezte ki a kerület élére. A vád az előbbieknél súlyosabb: a birtok felosztásában 
való részvétel, az anyag-, termény- és leltárszámadások, egyéb jelentések beterjesz-
tésének elmulasztása, valamint előzetes engedély nélküli búza-, rozs-, burgonya-, 
illetve állatértékesítés.

Héjjas védekezéséből az eseménysort újabb nézőpontból ismerjük meg. Eszerint 
Weber Ede a háború utolsó szakaszában „kezdett foglalkozni a birtoktest felosztá-
sával”, majd a kormány földreform-tervezetei nyomán a „földosztási hangulatot a 
településen Dittler, Helembai és Fellinger tartották fenn.” A kommün alatt „mint 
intézőféle és kisgazda” folytatta munkáját (a Weber tervezetében neki juttatandó 
150 holdat 36 holdra csökkentették), és miután a népbiztosság májusi döntése a ke-
rületet a gödöllői központtól elszakította, fogadta el annak önállóságát, egyébként 

„Dittler meg is tiltotta az összeköttetés fenntartását.” Az ügyben cselédeket és egy 
majoros gazdát hallgattak meg, aki nemcsak Héjjasra („a legjobb földekből része-
sült”), hanem a direktórium tagjaira (szintén kaptak földet) tett terhelő vallomást.

Az igazoló bizottság a jószágigazgatót 1920 januárjában, mivel „hivatali köte-
lességeit elhanyagolta, feljebbvalója rendelkezéseinek nem engedelmeskedett, és 
önérdekből nem törekedett az állam károsodásának megakadályozására”, áthe-
lyezésre és „alárendelt szolgálati beosztásra” ítélte. Enyhítő körülményként Héjjas 

„gyenge elhatározó képességét és ellenálló erejének az akkori helyzetben bekövet-
kezett csökkenését” vették fi gyelembe.18

17 Uo.
18 Uo.
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az érvelés – a magánbirtokosok számára olyan uradalmak nem állíthatóak, melyek 
számadásaikat jövedelem nélkül zárják.23

E polémia része volt a háború után átalakuló gazdasági és politikai elitcso-
portok szellemi pozícióharcának és útkeresésének, melynek feloldását a földmű-
velésügyi, valamint a pénzügyminiszter 1924-es megállapodása kísérelte meg, a 
ménesbirtokok és a koronauradalom „üzemesítését” irányozva elő. Ennek révén 
ugyanis lehetővé válik „a szabad gazdálkodás, ezáltal az állami birtokok kihasznál-
hatják mindama előnyöket, amelyek bármely magángazdaság megfelelő és a kor 
követelményeihez alkalmazkodó jövedelmezőségét biztosítják.”24

Ezzel egyidejűleg a Bethlen-kormány elrendelte, hogy az egy gazdasági egységet 
alkotó állami üzemek valamennyi kiadásukat, az alkalmazottak, a nyugdíjasok, és ezek 
özvegyeinek és árváinak illetményét is ide értve, saját bevételeikből fedezik, valamint 
kataszteri holdanként 50 kilogramm búzának megfelelő összeget, és nyereségük 1/3-
át az állampénztárba fi zetik be (2/3 részét fordíthatják „belterjességük növelésére”).

Az üzemesítés tehát az előírt jövedelmezőséggel, a többtermelés (mehrpro-
duktion) eszményével vagy az önálló kereskedelmi szervezet kiépítésének lehe-
tőségével a piaci elvek diszkurzív megjelenését jelzik, ami az állami birtokokat a 
magángazdasági térben kívánta elhelyezni, és megerősíteni az ismételten felvetődő 
eladás vagy bérbeadás alternatívájával szemben.25 Ám ez nem kérdőjelezhette meg 
a dualizmus kori legitimációjuk: a „kulturális és közérdek” szolgálatának tovább-
élését sem (kísérletügy, mezőgazdasági szakoktatás, a gazdák tenyészállatokkal, 
kedvezményes árú vagy természeti károk esetén ingyenes vetőmaggal ellátása).26

A különleges státusú: a dualizmus korában a királyi udvar nyári rezidenciáját 
ellátó és reprezentáló gödöllői koronauradalom azonban nem maradt az agrárgaz-
dasági és a napi politikai diskurzusok kontextusában. Dány község lakói az 1920-as 
évek elején több ízben a szentkirályi major parcellázását vagy 250 kataszteri hold 
hosszú lejáratú haszonbérbe adását kérték, amit az Országos Földbirtokrendező 
Bíróság is támogatott.27 Az uradalom jogi képviselője, a kincstári jogügyi igazga-
tóság azonban a kérelmet elutasította, mivel az OFB fi gyelmen kívül hagyja a „jo-
gásznak és nem jogásznak szinte a vérébe átment azon sarkalatos élő jogszabályt, 
miszerint, Szent István királyunk szavaival élve, »minden, a királyi méltósághoz 
tartozó javak változatlanul tartoznak maradni«… Ahhoz, hogy bármely törvény a 
királyi méltósághoz tartozó javakról rendelkezhessék, előbb az szükséges, hogy a 
törvény megszüntesse az évezredes alkotmányos királyságunkat, és az egész kor-
mányformánkat új alapokra helyezze. A koronauradalmat védő naturális jogsza-
bályaink szoros vérségi kapcsolatban vannak a magyar Szent Korona eszményével, 

23 Köztelek 1921. 30. sz. 675, ERDÉSZ Á. 1986. 33.
24 MOL K 184. 2638. cs. 5. tétel. 30060/1924, Köztelek 1924. 6. sz. 73–74, ERDÉSZ Á. 1986. 35.
25 Köztelek 1924. 6. sz. 73–74.
26  MOL K 184. 2787. cs. 5. tétel. 115301/1925.
27 Az OFB a Nagyatádi-féle földreform végrehajtására alakult, döntései a közigazgatásra és a polgári bírósá-

gokra egyaránt kötelezőek voltak.
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részvétel, ráadásul vezető gazdatisztként, az állami tulajdon és annak integritása 
elleni fellépésnek minősült. Ily módon a jószágigazgató tette az 1920-as évek ele-
jének hatalmi diskurzusában, miként említettük, „hazafi atlan és társadalomelle-
nes” magatartássá változott.

S ez a hivatási (az uradalom igazoló bizottsága részéről), majd politikai 
stigmatizáció milyen következményekkel járt az 1918-ig kiszámítható és példás 
szakmai előmenetelű Héjjas személyiségére? Levelei, döntéseinek sorozata bűntu-
datát és egyben kétségbeesett önigazolási kísérleteit jelzik, amit egész élettörténeté-
vel: a több mint harminc éves állami (uradalmi) szolgálattal próbált legalizálni. (Szó 
nincs arról, hogy az igazságszolgáltatáshoz próbálna fordulni.) S ami a hatalomnak 
alárendelődő, az autonómiáját teljesen elvesztő személyiségről tanúskodik. 

A Berinkey-kormány és a Tanácsköztársaság bukása, az újabb földreform-terve-
zetekhez kapcsolódó politikai viták, majd a Nagyatádi-féle törvény végrehajtása az 
állami birtokok, köztük a gödöllői uradalom sorsára irányította a fi gyelmet, és legi-
timitásuk újrafogalmazását tette szükségessé. A továbbiakban ezt követjük nyomon.

Az 1920-ban elfogadott földtörvény az állami javak elidegeníthetetlenségét 
mondta ki, ám ez nem zárta le a róluk folytatott diskurzusokat. Mezőhegyes, Kisbér, 
Bábolna és Gödöllő az 1921/22-es költségvetés tárgyalásakor kapott országos publi-
citást, amikor a jövedelmezőséget számon kérő Hegedűs Loránd pénzügyminiszter 
értékesítésük (eladásuk vagy bérbeadásuk) alternatíváját vetette fel. Erre Kelemen 
Imre, a már megismert, Gödöllőről a földművelésügyi minisztériumba került tiszt-
viselő a Köztelek hasábjain reagált. Szerinte „vannak olyan állami intézmények, 
melyeket nem szabad a nyerészkedésre alapított részvénytársaságokkal egy vonal-
ba állítani, mert ezeknek a befektetett tőke jövedelmezőségénél sokkal magasabb 
rendeltetésük van. Magyarország mezőgazdasági állam és az állami mezőgazdasági 
birtokoknak éppen az a legfőbb rendeltetése, hogy a magyar államot a mezőgazda-
ság haladásának útján előrevigyék, és a mezőgazdasági szociálpolitikában is például 
szolgáljanak minden kis és nagy mezőgazdasági és más üzem számára.”21

Ez az érvelés az agrárius törekvések szellemi-retorikai fegyvertárát, valamint az 
állami birtokok politikai instrumentalizációját jelzi. Ezek ugyanis már nem csu-
pán a dualizmus kori imázs fenntartói (amelyben a „mintagazdaságok” kulturális 
funkciói és a jövedelmezőség összhangban volt), hanem az ország gazdasági ha-
gyományainak, sőt a nemzeti érdekek megtestesítői, ezáltal erkölcsi fölényük (amit 
a szövegben a többször ismételt rendeltetés kifejezés erősít) vitathatatlan a felosz-
tásukon vagy megszerzésükön munkáló „egyes bankok és titkos kezek útján mind 
erősebben érvényesülő” magánérdekekkel szemben.22

Kelemen cikkére Vértessy Ferenc válaszolt, aki a pénzügyminiszter piaci állás-
pontját képviselte. Szerinte a világháború után „pénzügyileg elsorvadt” ország nem 
engedheti meg magának, hogy mezőgazdasági üzemeire ráfi zessen, vagy az ezek-
ben rejlő „államvagyon utáni kamatokról lemondjon.” Mintául pedig – folytatódik 

21 Köztelek 1921. 27. sz. 608–609, ERDÉSZ Á. 1986. 33–34.
22 Köztelek 1921. 27. sz. 608–609.
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világháború utáni fenntartását, sőt újabbak alapítását tartotta szükségesnek: „száz 
évet meghaladó magyar szokásjog és nagy anyagi érdek szól” mellette.31

A kincstári birtokokhoz tartozó plébániák betöltéséről az egyház érdekeit mesz-
szemenően érvényesítő királyi rendelet határozott 1871-ben, amelynek hatálya a 
Horthy-korszakban is érvényben maradt: a kegyuraságot a kincstár, illetve a föld-
művelésügyi minisztérium gyakorolja, ám azt a plébánost kellett bemutatnia, akit 
az egyházi hatóság erre kijelöl.32

Hogyan érvényesült ez az egyházi és világi hatalmat egyesítő és a főkegyúri jo-
gokat is gyakorló Szent Korona szimbolikus kegyurasága alá tartozó uradalomban? 
A múltból örökölt kegyúri jogok: a prezentáláson kívül az ún. hasznos és tiszteleti 
jogok, illetve az immár alulról szerveződő katolikus autonómia ütközése milyen 
módon fejeződött ki az egyes majorokban és plébániákon, vagy a konfl iktusoknak 
helyi kontextusban másfajta tartalma és jelentése lehetett? S mivel a kegyuraság az 
uradalmi múlt történeti-kulturális hagyományaként élt tovább a két világháború 
között, a konfl iktusokban résztvevők cselekvései vajon e múlthoz fűződő kapcsola-
tukról is elárulnak valamit? Az alábbiakban erre keresünk választ.

Az 1920-as és ’30-as években a leggyakoribb vitákat az uradalom kötelezett-
ségei, köztük a váci egyházmegyéhez tartozó 6 kegyúri plébánia (a gödöllői, bagi, 
galgamácsai, kerepesi, isaszegi és dányi) templomának, valamint fő- és melléképü-
leteinek fenntartása váltotta ki. A lelkészek minden esetben az 1800-as évek első 
felében rögzített canonica visitatiokra, valamint a fennálló gyakorlatra hivatkoztak. 
A kerepesi plébános 1925-ben azzal érvel, hogy a patrónus a múltban valameny-
nyi épület javítását elvégezte, ami „régi szokás, a néptől is sokszor hallottam”, míg 
Bagon a nagyobb javításokat „emberemlékezet óta az uraság eszközli, a kisebbeket 
pedig ősrégi szokás szerint, nemkülönben a királyi döntésekből folyó kötelezettsé-
géből adódóan, készen és szívesen a község teljesíti.”33

A földművelésügyi miniszter más álláspontot képviselt. A  kegyúri épületek 
fenntartására vonatkozó „homályt” a canonica visitatiok eloszlatni nem képesek, 
ezért annak tisztázását kezdeményezte az egyházi hatóságokkal. 1924-ben Czitó 
Győző jószágigazgató tárgyalt Podhorányi József főesperessel, majd Hanauer 
Árpád váci püspöknél tartottak értekezletet, amelyen a minisztérium részéről 
Schandl Károly államtitkár, továbbá a koronauradalom igazgatója, a javadalmas 
lelkészek és a községek elöljárói vettek részt. A megállapodás mindenekelőtt azt 
rögzítette, hogy az uradalom és a plébániák között nem új jogviszony létesítése 
vagy a meglévő módosítása szükséges, hanem a fennálló „helyes megvilágítása” 
és az ennek megfelelő kegyúri kötelezettségek rögzítése. Eszerint a templomok 
és a plébániai főépületek fenntartásáról a kegyúr gondoskodik, csakúgy, mint a 
lelkészlakásokról – a „kisebb helyreállítások” kivételével, ami az országos gyakor-

31 Bővebben CSIZMADIA A. 1966. 354–382.
32 1871: 34036. sz. királyi rendelet.
33 A felújításokra a koronauradalom versenytárgyalást hirdetett, amiről a minisztérium a jószágigazgatók javasla-

tának fi gyelembevételével határozott. MOL K 184. 2787. cs. 5. tétel. 12411/1925, 3028. cs. 5. tétel. 70394/1927.
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amely nem szűnt meg a jelen ideiglenes közjogi helyzettel, sőt ellenkezőleg: a szin-
tén speciálisan magyar kormányzói méltóság betöltése által, a magyar királyság 
valósága még erősebb a lelkekben ma, mint valaha. Ha pedig ez igaz, akkor a koro-
nauradalmi javak változatlanul tartoznak maradni.”28

Ez az érvelés a szimbolikus nyelvhasználatot meghatározó (a Szent Korona tu-
lajdonában lévő földek), 1867-ben rögzített birtokjogi viszonyt foglalta rendszerbe, 
amely az érintett ingatlanokat nem állami, hanem elidegeníthetetlen koronaura-
dalmi birtoknak minősítette (a telekkönyvi tulajdonos ennek megfelelően nem az 
állam, hanem a Magyar Királyi Szent Korona). Ily módon egysége és sérthetetlen-
sége a Korona (a Szent István-i állam) egységét és közjogi integritását szimbolizálta. 
A felosztására, megcsonkítására vagy bérbevételére irányuló egyéni, illetve politikai 
szándékokkal szemben pedig a törvényeknél magasabb rangú jogforrás: az ezeréves 
alkotmány erkölcsi ereje védelmezte. Ami egyúttal a nagybirtokhoz kötődő jogokat 
és kiváltságokat, a hatalomgyakorlás különböző formáit kívánta fenntartani.29

Az uradalomnak a kiépülő új államfői hatalom reprezentálásában is megha-
tározó szerep jutott. Horthy és családja 1920-tól a nyári hónapokat rendszeresen 
Gödöllőn töltötte, az uradalom területe királyi vadászterület volt (ahol évről évre 
rangos hazai és külföldi vendégeket fogadtak), melynek fenntartása „hazafi as és 
erkölcsi” kötelességnek minősült, és ami a gazdászat érdekeit maga alá rendelte.30 
Ugyanakkor a kormányzó és a kísérete alkotta „udvar” presztízséhez tartozott a 
rendezett gazdálkodást folytató, szociális, kulturális, valamint kegyúri feladatait 
példásan ellátó nagybirtok, ami irányítói számára, miként majd látni fogjuk, nem-
egyszer feloldhatatlan konfl iktust okozott.

KEGYÚRI KONFLIKTUSOK

A jogi értelemben vett rendiség megszűnése, az élénkülő ingatlanforgalom és a 
volt földesúri birtokok tulajdonosainak változása, valamint a katolikus egyház au-
tonómia törekvései a dualizmus évtizedeiben és a két világháború között is tovább 
élő kegyúri intézményre, a jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére 
irányította mind az egyházi és a világi hatalom, mind a birtokosok fi gyelmét. Az 
1918-ban hatályba lépő Codex Juris Canonici újabb kegyuraságok létesítését már 
tiltotta, és bár a patrónus „lelki kedvezményét” biztosította, az egyházi hivatalok 
betöltésének szabadságát sértő bemutatási jogukat (ius praesentandi) korlátozni 
kívánta. Ez azonban a kegyúri támogatás elvesztésével járt (volna) együtt, ezért a 
magyar püspöki kar Szentszéknek írt 1920-as évek eleji jelentésében a kegyuraság 

28 MOL K 184. 2639. cs. 5. tétel. 32709/1924.
29 A Korona, mint egyedüli földtulajdonos 19. századi közjogi megerősítését Szabó Béla végezte el. SZABÓ B. 

1848, KARDOS J. 1987. 23–24.
30 MOL K 184. 2254. cs. 5. tétel. 119550/1921.
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ban a kerepesi plébánia élére Semsey Zoltánt, a korábbi adminisztrátort jelölte, 
amit a jószágigazgató véleményezése után37 a miniszter elfogadott. 1919 elején 
azonban a püspök Semseyt, valamint Rovnyán János dányi plébánost a „forradal-
mi hangulat miatt, amely mindkét községben főleg a lelkész ellen irányult”38 köl-
csönösen áthelyezte, és ehhez a kegyúr utólagos hozzájárulását kérte. Rovnyán 
1927-ig maradt Kerepesen (láttuk, az uradalommal való konfl iktusa miatt kellett 
távoznia), utódjául az egyházmegye vezetője Kardoss Béla Rákóczi-ligeti lelkészt 
jelölte. A  prezentáció előtt a minisztérium ezúttal nem csupán a jószágigazgató, 
hanem a főispán bizalmas véleményét is kikérte, aki a világi hatalom szempontjait 
foglalta össze: Kardoss „erkölcsi és politikai tekintetben megbízható, nemzethűsé-
gének számos jelét adta. A vallástól elfordult néprétegek körében úgyszólván hitté-
rítői munkát végez, erősen hazafi as szellemben.”

1927-ben a bagi plébánia élén szintén változás történt, ami a javadalmas és az 
uradalom tisztikara közötti kapcsolat normáját (az elvárt viselkedési formákat) és 
annak megszegését illusztrálja. Fleischmann Béla „megrongált egészségére” hi-
vatkozva mondott le, és a miniszternek írt levelében a legmélyebb háláját fejezte 
ki „magas patronátusának a 30 éven át éreztetett jóságáért és gondosságáért.” Ám 
ezt feltehetően nem így gondolta. A ménesbirtokok ügyosztályának tisztviselője, 
Vattay Dezső (aki Gödöllőről került a minisztériumba, tehát személyes tapasztala-
ta lehetett) ugyanis úgy reagált, hogy a plébános a koronauradalom igazgatósága 
ellen a múltban „olyan agresszív és a hivatalos érintkezésben megengedhetetlen 
modorban lépett fel, hogy a püspök úrnál történt az iránt interventió, hogy neve-
zett rendre utasíttassék.” Erre tekintettel pedig, az ügyosztály az ilyenkor szokásos 
miniszteri elismerést sem javasolta.

Ezután következett a megüresedett plébánia betöltése. Hanauer püspök a mi-
niszter javaslatára „kénytelen volt” pályázatot kiírni, ám annak „nem lett olyan 
eredménye, amely eredeti szándékomat megváltoztatná.” Ezért Gulyás Ferenc 
kiskunhalasi plébános áthelyezését javasolta, a kegyúr pedig a már megismert 
procedúrát követve, a főispánt és a jószágigazgatót kérte véleményalkotásra. Az 
előbbinek ezúttal nem volt észrevétele, Czitó Győző viszont kellő buzgalommal 
reagált: „Nevezett papi működését és társadalmi érintkezését még hírből sem is-
merjük, ám ha Nagyméltóságod óhajtja, az igazgatóság Kiskunhalas környékén a 
lehetőségéhez képest érdeklődni fog az esperes jelleme és egyénisége felől.”39

A patrónus történeti jogai közé tartozott a plébániák vagyoni állapotának és 
számadásainak felügyelete (cura benefi cii), ami az évről évre veszteséges és kegy-
úri „túlterheltsége” miatt rendszeresen panaszkodó uradalom számára40 a bürok-

37 „Hazafi as magatartására nézve, amire e nemzetiség [szlovákok – Cs. T.] lakta községben nagy súlyt kell 
helyezni, elég garancia a neve és magyar volta.”

38 A főszolgabíró jelentése szerint Rovnyánt a „zavargó tömeg kirabolta, és lakását szétzúzva menekülésre késztette.”
39 MOL K 184. 3028. cs. 5. tétel. 70394/1927, 3159. cs. 5. tétel. 70394/1927, 5465. cs. 5. tétel. 36638/1933.
40 1925-ben pl. a kegyúri kiadások (400 millió korona) az összkiadás 6 %-át tették ki. 1937-ben Kelemen Imre 

szerint a kegyúri épületek kijavítása és tatarozása, ami állaguk „veszélyeztetése nélkül tovább nem halaszt-
ható”, 60-65 ezer pengőt igényel. MOL K 184. 3321. cs. 5. tétel. 50796/1926, 4750. cs. 5. tétel. 24480/1938.
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lat alapján a javadalmas lelkész kötelessége. A lakások melléképületeinek (istálló, 
kocsiszín, szénapajta, valamint a kerítés) javítása szintén nem a kegyúr, hanem a 
plébános, illetőleg az egyházközség híveinek a feladata, azon eseteket leszámítva, 
amikor a kegyurat erre a canonica visitatio vagy a „helyi állandó gyakorlat által 
alkotott jogszokás” kötelezi. (Ilyen pl. a gödöllői plébánia, ahol a templom és az 
oltár világításának költsége is a birtokot terheli.) A tanácskozás jegyzőkönyve a 
patrónus jogai között csupán a templompénztár ellenőrzését említi, végül kieme-
li, hogy a plébániák nem kincstári, hanem magán kegyuraságiak, mivel azokat 
Grassalkovich (I.) Antal alapította, és 1867-ben a kegyuraság „változatlan jogha-
tályosságban és ugyanazon jogszokás érvénye mellett szállott át a Szent Koronára, 
ahogy azt a megelőző időben találta.”34

Az egyezség azonban a lokális konfl iktusokat nem szüntette meg. Schläger Ár-
pád gödöllői plébános 1927 augusztusában lakószobája kifestését kérte, amit a jó-
szágigazgató megtagadott. A lelkész a földművelésügyi miniszterhez fordult, aki a 
munka elvégzéséhez – uradalmi költségen – ugyancsak nem járult hozzá. Alig egy 
hónap múlva Schläger a plébániai épület tatarozását szorgalmazta, Czitó Győző 
viszont előbb a falra felfutó és azt átnedvesítő vadszőlő kivágását kérte. A lelkész 
erre nem volt hajlandó, mivel a növény „hivatali elődje alatt a lakás nagy melegtől 
való megvédése céljából ültettetett.” Ez az eset is a miniszter elé került, aki a jószág-
igazgatónak némi ingerültséggel válaszolt: „A fal kijavítását, a vadszőlő kivágása 
nélkül, saját hatáskörében hajtsa végre.”35

Az egyház szolgálata és a lelkészek magánérdekének összekapcsolódása, a 
canonica visitatioban rögzített javadalmak „rugalmas” értelmezése más alkalommal 
is vitákhoz vezetett. A galgamácsai plébános 1928-ban az uradalom tudta nélkül vá-
sárolt cserépkályhát, és kérte annak utólagos kifi zetését. A minisztérium Hanauer 
püspökhöz fordult, és a jövőben a lelkésztől „méltán belátó és korrekt magatartást” 
várt el. Rovnyán János kerepesi plébános viszont a ménesbirtokok ügyosztályának 
igazgatója ellen tett panaszt, aki a kegyúr kötelességeinek tárgyalásakor a lelkész-
lakhoz tartozó magtár és kocsiszín lebontását javasolta, mivel „nekem csak 12 hold 
földem van, ezért az épületekre szükségem nincs.” A váci püspök ezúttal rugalma-
san járt el: miután Rovnyán „személyes kívánságai és nehezményei akadályozták a 
megegyezést, beadta plébániájáról a lemondást” – írta a miniszternek.36

A kegyúr jogai között a lelkészek kiválasztása köz- és egyházjogi szempontból 
talán a legfontosabb, és a szimbolikus hatalom reprezentációjának, valamint a kö-
zösséggel való kapcsolatának (vagy a felügyeletnek) az eszköze. A kincstári plébá-
niák élére azonban, miként említettük, a földművelésügyi miniszter az ordinárius 
jelöltjét köteles bemutatni. De hogyan valósult ez meg a koronauradalomban a két 
világháború között?

A korszak nyomban egy „normális kivétellel” kezdődött. A váci püspök 1916-

34 MOL K 184. 3159. cs. 5. tétel. 90158/1928, 3489. cs. 5. tétel. 46080/1930.
35 MOL K 184. 3028. cs. 5. tétel. 70394/1927. 
36 MOL K 184. 3159. cs. 5. tétel. 90158/1928.
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1914-ben az „integer Nagy-Magyarország” ajándékaként tett ígéretet az új temp-
lom felépítésére (bár erre a canonica visitatio nem kötelezte), aminek 1928-ban kí-
vánt érvényt szerezni. Az ügyosztály tisztviselője, Vattay Dezső a koronauradalom 

„különleges helyzetére” tekintettel 150 ezer pengőt ajánlott fel43, annak fejében, ha 
a patrónus a kegyuraságtól „egyszer és mindenkorra megszabadulhat.” A jogügyi 
igazgatóság viszont úgy érvelt, hogy a kötelezettségek a birtokkal járnak együtt, és 
megszüntetésük legfeljebb a váci püspök beleegyezésével lehetséges.44 

A katolikus egyház intézménytörténeti, valamint az azon túllépő: a két vi-
lágháború közötti társadalmi és szociális aktivitásának vagy a nemzetesz-
me szakralizációjában játszott szerepének vizsgálata egyaránt nélkülözte a 
mikroszintű perspektívát, és nincsenek bőséges ismereteink a ralliement, az in-
tranzigencia vagy akár az állam és az egyház hatalmi viszonyának magatartás-
formákban és cselekvésekben való megjelenéséről sem. Az említett esetek vajon 
elárulnak ebből valamit?

Először a szabályozás ellentmondásaira utalunk. A kegyúri jogot a kánonjog 
részének tekintő magyar katolikus egyház igyekezett a polgári törvényhozás „be-
avatkozását” kizárni, ugyanakkor az 1918-as pápai törvénykönyvet sem fogadta 
el, amely a kegyuraságot illetően a partikuláris egyházjogok megszüntetését a 
ralliement politikával kapcsolta össze. A koronauradalomban a kincstári kegyura-
ság jogait és kötelezettségeit szabályozó királyi rendelet volt hatályban, ezzel szem-
ben az 1920-as évek közepén az egyházmegye és a minisztérium megállapodása a 
történeti folytonosság alapján Gödöllőt és a többi plébániát magánkegyuraságnak 
minősítette. Azt a miniszteri rendeletet pedig, amely a templompénztár pénzügyi 
felügyeletét mondta ki, és a püspök is elfogadta, a kincstári jogügyi igazgatóság 
a hívek és az uradalom tisztviselői közötti békés kapcsolat érdekében minősítet-
te „mellőzendőnek.” (A kegyúri jogokat és kötelességeket tehát be nem tartott 
rendeletek, ad hoc egyezségek, valamint a szokásjog és annak dokumentumai, a 
canonica visitatiok „kusza halmaza” szabályozta.45)

A plébánosok maguk is ragaszkodtak az „ősisége miatt tiszteletre méltó” és 
különféle javadalmakat biztosító kegyúri intézményhez, a jószágigazgatók és a 
gazdatisztek viszont – akik számára ez kizárólag adminisztratív terheket jelentett 

– újragondolását, illetve az ezzel járó kiadások megszüntetését vagy csökkentését 
próbálták elérni. Ám a változtatással szemben a föld birtoklásához tapadó, igaz 
szelektíven érvényesülő jogok és kötelezettségek, mint az uradalom imázsának tör-
téneti alkotóelemei kerekedtek felül.

A szabályozás ellentmondásai, a kötelességek eltérő értelmezése a napi inter-
akciók szintjén gyakori viszályokban, kölcsönös bizalmatlanságban, egyéni és 
kontrollálatlan követelésekben és azok „szabotálásában”, a „kicsiny” problémák 
(pl. egy fal lefestésének) nehézkes és bürokratikus intézésében, a lelkészek és a 

43 A lelkész csaknem 400 ezer pengőt kért, a pénzügyminiszter azonban a kisebb összeghez sem járult hozzá.
44 MOL K 184. 3489. cs. 5. tétel. 46080/1930.
45 Vö. PÉTER L. 1998. 356–357.
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ratikus ellenőrzés lehetőségét teremtette meg. Ezt nem csupán az említett, váci 
püspöknél tartott tanácskozás hagyta jóvá, hanem egy 1925-ös miniszteri rende-
let is megerősítette, ám a lelkészek ismét ellenálltak. A gödöllői plébánia, valamint 
a máriabesnyői kapucinus zárda a templomszámadás benyújtását már ebben az 
évben megtagadta, a dányi a felszólításra sem reagált, és a többi is csupán késle-
kedve tette azt meg.

A pénzügyi felügyelet, valamint a koronauradalom és a plébániák jogviszo-
nya 1929-ben, a gödöllői egyházközség megalakulásakor került ismét napirendre. 
Czitó Győző annak eldöntésére, hogy ez nem teremt-e új, a birtok kötelességeit 
módosító (a terheit enyhítő) helyzetet, a minisztériumhoz és a kincstári jogügyi 
igazgatósághoz fordult, miközben maga is a canonica visitatiok és az egykori 
számadások alapján próbálta a 18. századig visszanyúlóan a templom, a plébánia 
és az uradalom bonyolult vagyonjogi viszonyát értelmezni. Ennek nyomán arra 
a következtetésre jut, hogy a plébánia, a hozzá tartozó iskolával, kántorlakkal és 
szegényházzal együtt, a „gödöllői uraság házi plébániája”, és mivel a templomnak 
vagyona és perselypénze hosszú ideig nem volt, ellátásáról a kegyúr a hívők hozzá-
járulása nélkül gondoskodott. A lelkész nem más, mint „hivatalnok”, aki minden 
járandóságát ugyancsak az uradalomtól élvezi. Ám ez az anyagi függőség az 1920-
as évekre alapvetően megváltozott. A jószágigazgató beszámol a minisztériumnak, 
hogy a plébános egyházi adót vet ki, már a világháború előtt szokássá vált a párbér, 
valamint a templomi perselyezés, sőt „magánértesülésünk szerint” a hitközségnek 
nemcsak állandó jövedelme, hanem vagyona is van, amiből a Credo egyesület helyi 
fi ókjának ingatlant vásárolt. S ehhez konkluzióként hozzáteszi, a plébánia csupán 

„az uradalommal (a kegyúrral) szemben ragaszkodik a canonica visitatiohoz, míg 
ő maga azt lépten-nyomon semmibe veszi.”41

Az egyház- és közjog rejtelmeiben aligha jártas jószágigazgató gondolatmene-
te és szándéka világosnak tűnik. Az uradalom a múltban teljes vagyontalansága 
miatt támogatta a plébániát, illetve gyámkodott felette, amely azonban a két vi-
lágháború között már állandó bevétellel rendelkezik (ezáltal a canonica visitatiot, 
mint szerződést is megszegi), ami lehetőséget teremt a jogviszony újraértelmezé-
sére és a kegyúri terhek csökkentésére. A kincstári jogügyi igazgatóság azonban 
másként határozott: A  kegyúri jogok és kötelezettségek közjogi természetűek, 
ezért azt sem az egyházközség megalakulása, sem az adószedés nem befolyásol-
ja. A patrónusnak ráadásul az egyház önkormányzatába „beleszólása nincs”, és 
a templomi elszámolás is mellőzendő, mivel az a plébánossal szemben „bizal-
matlanság és zaklatás lenne”, továbbá a gödöllői katolikus hívek és az uradalom 
alkalmazottjai között „úgy társadalmi, mint hivatalos téren az eddigi viszonyt 
hátrányosan befolyásolná.”42

Hasonlóan szilárd jogi és történeti érvekbe ütköztek a kegyúri terhek meg-
váltására tett kísérletek. Az isaszegi plébános szerint a földművelésügyi miniszter 

41 MOL K 184. 3159. cs. 5. tétel. 90158/1928, 3321. cs. 5. tétel. 14057/1929.
42 MOL K 184. 3321. cs. 5. tétel. 14057/1929.
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Cserébe viszont a zárdát 3 aranykorona fi zetésére kötelezte, annak szimbolikus el-
ismeréséül, hogy a helyreállítás nem a birtok kötelessége.

Az ünnepi harangszentelés nyilvánossága, valamint a koronauradalom és a mi-
nisztérium tekintélyének megóvása ezt az ellentétet elsimította, ám a konfl  iktuso-
kat nem szüntette meg. 1925. május elején Schweighardt Veremund zárdafőnök 
memorandumot intézett a földművelésügyi miniszterhez, mivel a birtok az ala-
pítólevélbe foglalt és 150 éves jogszokás által megerősített feladatait nem teljesíti. 
Nem hajlandó a zárda hasábfa-, gabona- és borjárandóságát48 az uradalmi béresek-
kel, a gabonát a saját zsákjaiban behordatni, holott ezt a jogszokáson kívül az egy-
kori zárdafőnökök, akik „kijelentéseit erre vonatkozólag hagyományként bírjuk”, 
továbbá a 35-40 évvel korábban alkalmazott cselédek is tanúsítják.49

A jószágigazgató ezzel szemben a saját, kevésbé „pontos” és „koherens” em-
lékezetére hivatkozhatott. A  miniszternek írt levelében arról számol be, hogy a 
bordeputátumot hol az uradalom, hol a zárda fuvarozta (annak megfelelően, hogy 
a szerzeteseknek volt-e fogata), a fajárandóság szállítása viszont „hallomásunk sze-
rint nem képezte a gazdasági ágazat terhét.”50

A legélesebb konfl iktust a kegytemplom körüli, 5 holdnyi terület birtoklása 
váltotta ki. A zárdafőnök memorandumában elismeri, hogy ez a koronauradalom 
tulajdona, ám a templom alapításától a búcsúsok, 
illetve a zárda haszonélvezetét képezi (búcsúsok 
rétje), fásításáról a szerzetesek gondoskodnak, a 
búcsújárási napok kivételével pedig „kevés álla-
tocskáink” legelőjéül szolgál.

1925-ben azonban a jószágigazgató a fákat ki-
vágatta, és a szerzeteseket a legeltetéstől eltiltotta.51 
Erre a rendház pert indított, és a gödöllői járásbí-
róság ’26 februárjában a vitatott területet, mivel 
azt a kegytemplom céljaira „emberemlékezet óta 
a zárda használja”, a kapucinusoknak adta visz-
sza. Az uradalom a fellebbezést is elvesztette, de 
az ügy ezzel nem zárult le. A  szerzetesek a terü-
letet újrafásították, sőt a dombos terepen, a birtok 
beleegyezése nélkül, 13 stációval és kapucinus ke-
reszttel kálváriát építtettek, amit a hercegprímás 
1930-ban szentelt fel. Ezt követően, ’31 tavaszán az 
uradalom képviselője, a kincstári jogügyi igazga-

48 Az uradalom 1927 és ’37 között a szerzeteseknek évi átlagban 74 q rozsot, 20 q árpát, 3400 liter bort és 
204 m³ hasábfát adott. Ehhez 1934-ben hitelt kellett felvennie. MOL K 184. 4350. cs. 5. tétel. 19232/1935, 
4750. cs. 5. tétel. 24480/1938.

49 MOL K 184. 3028. cs. 5. tétel. 70394/1927. 
50 Uo.
51 A birtokfoglalást erőszakos esemény kísérte. A Gödöllő és Vidéke arról számol be, hogy a koronauradalom 

csősze a rendház egyik emberét, mivel „nem akarta a területet elhagyni, véresre verte.” GV 1931. nov. 29.

A máriabesnyői stációk 
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gazdatisztek személyes presztízsharcában és hajthatatlanságában (az előbbiek mö-
gött az egyház, utóbbiak mögött az uradalom tekintélye állt – és a konfl iktusok 
megoldását a felsőbb hatóságok beavatkozásától várták), továbbá az egykori hatal-
mi viszonyokat szimbolizáló rítusok kiüresedésében és mögöttük egészen eltérő 
gyakorlatokban nyilvánult meg.

Utóbbit a kegyúr bemutatási joga szemlélteti. A lelkészek kiválasztására (alkal-
masságuk eldöntésére), majd kinevezésére és ünnepélyes beiktatására a megyés 
püspök tartott igényt, a patrónus számára a prezentálás maradt. A minisztérium 
azonban formális és informális módon (a főispán, a szolgabírók, az uradalmi tiszt-
viselők révén) kontrollálta ezt a folyamatot, és nem csupán a hitélet megújítására 
alkalmas, hanem a saját erkölcsi és politikai értékrendjének megfelelő lelkészek 
kiválasztását fogadta el. Ily módon a kegyúr – jelen esetben a személytelen politi-
kai hatalom – joga a falusi közösség lelki életének felügyeletére a két világháború 
között sem szűnt meg maradéktalanul.

Hasonlóan éles konfl iktusok jellemezték a koronauradalom és a máriabesnyői 
kapucinus zárda két világháború közötti kapcsolatát, amelynek meghatározása 
is vitákhoz vezetett. A birtok és a minisztérium szerint kegyuraságról nincs szó, 
mivel az alapító Grassalkovich (I.) Antal csupán a templom fenntartására vállalt 
kötelezettséget, és az ezen felüli, a jogutódok által nyújtott támogatások „maga-
sabb erkölcsi szempontokat” kö-
vető kivételes kegyadománynak és 
nem kötelezettségnek minősülnek. 
A zárda számára viszont természe-
tes volt a kegyúri jogviszony, amit 
az 1763-as alapítólevél szabályozott, 
és a Besnyőre telepített szerzete-
seknek emelt templom és kápolna 
(amely a patrónus végső nyughelyét 
adta, és Mária-zarándokhellyé vált) 
szimbolikusan is megerősített.46 

A kötelezettségek eltérő megítélése az 1920-as évek közepén nyílt konfrontáci-
ókat váltott ki. 1925 júniusában szentelték fel a kegytemplom új harangját (a régit 
a háború alatt „elrekvirálták”), az ünnepségre a zárda a kőkerítés helyreállítását 
kérte. Az uradalom ezt megtagadta, a földművelésügyi miniszter viszont a javítást 
haladéktalanul elrendelte, mivel a „kegyúri jótevőt a botránkoztatás ódiumának” 

– amit a megjelenő „egyházi és világi funkcionáriusok, valamint a hívő közösség 
erkölcsi érzetében a zárdafront és a kerítés állapota” okozna – kitenni nem szabad.47 

46 P. BARTAL I. 1929. 38–40. (Bartal Ince kapucinus áldozópap a máriabesnyői Historia Domusokat használ-
ta.) Bővebben KERÉNYI E. 2007. 310–319. 

47 Az ünnepségen többek között Horthy Miklós, Mayer János földművelésügyi miniszter, Gossmann Ferenc váci 
segédpüspök és Csák Endre kapucinus exprovinciális vett részt. A haranganyai tisztséget a kormányzóné töl-
tötte be. (A Szent Imre évben, mivel akkor ugyancsak sok „előkelő” vendéget vártak Máriabesnyőre, a koro-
nauradalom a zárda teljes tatarozását végezte el.) MOL K 184. 3321. cs. 5. tétel. 14054/1929, GV 1925. jún. 7.

A máriabesnyői templom és kapucinus kolostor
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birtoklására azonban a zárda – a szerzetesi csoport és a tér „szimbolikus lényegkö-
zössége” alapján – továbbra is jogot formált.

A kormánynak és a koronauradalomnak más szempontjai voltak. Előbbi a kegy-
helyet és a vallásgyakorlást saját hatalmi-politikai érdekei szerint ítélte meg, amit a 
földművelésügyi minisztérium államtitkára 1924-ben világosan megfogalmazott: 
A búcsújáró hely bezárására, „bármi történjen is, nem szabad gondolni, nemcsak 
vallási, hanem politikai szempontból sem. Nem lehetne a kegyeletében sértett nép-
pel elhitetni, hogy az intézkedés nem vallásellenes céllal történt.” A birtok vezetése 
viszont a szerzetesek állatainak legeltetését és a mind nagyobb számú búcsúárus je-
lenlétét kifogásolta58, ráadásul az 1920-as évekre a zarándokhelyen „kegyeletsértő 
és közegészségügyi szempontból is tarthatatlan állapotok” alakultak ki, amelynek 
megszüntetése (a zarándokok vízellátása, illemhelyek felállítása) az uradalom költ-
ségvetését terhelte, és újabb bürokratikus terheket jelentett. Ezért kívánta a terület 
felett a tulajdonosi jogát érvényesíteni, amire a zárda a kálvária és a kapucinus 
kereszt megépítésével, azaz a tér immár látványban is kifejeződő ismételt birtokba-
vételével és szakrális helyként való szimbolikus újraerősítésével válaszolt.

A minisztérium iratai arról keveset árulnak el, hogy e deperszonalizált konf-
liktusok a személyes interakciókban miként jelentkeztek. A  zárdafőnök memo-
randumában említi, hogy a birtok alkalmazottai részéről „többszöri ízetlenségek 
fordultak elő, amelyek sem az uradalom, sem a zárda előnyére nem válnak”, sőt a 
szembenállás, miként a rendház emberét megverő csősz példája mutatta, heves és 
erőszakos indulatokban törhetett ki.59

Konfl iktust idézett elő a szegények ügye is. Vitéz Endre Lászlóné, a Magyar Asz-
szonyok Nemzeti Szövetsége gödöllői fi ókjának elnöke 1930-ban átiratot küldött 
a koronauradalom igazgatójának, amelyben a szegények háza átengedését kérte. 
Legutóbbi gyűlésükön ugyanis a nyomorban és ínségben élő öregek támogatásá-
ról határoztak, amit a „Grassalkovich időkből” fennálló intézmény életre hívásával, 
illetve az uradalom segítségével kívántak megvalósítani. Gödöllő „elaggott szegé-
nyeiről való gondoskodást – érvelt Endréné – méltóztassék feleleveníteni oly for-
mán, ahogy azt Grassalkovich Antal herceg szándékolta.”

Czitó Győző a minisztérium érveit hangoztatta, és a kérést egyértelműen el-
utasította. Az 1842-ben épült szegényház a kiegyezés évében a birtokkal együtt a 
királyi kincstár tulajdonába került, és – ahogy már korábban is – elaggott szegőd-
ményesek elhelyezésére szolgált. Jelenleg (1930-ban) Szvoboda Dénes tanító, vala-
mint uradalmi iparos családok lakják, a volt cselédekről pedig az igazgatóság más 
módon (kegydíjakkal, segélyekkel) gondoskodik, és a hozzátartozóiknál helyezi el 
őket.

A szegényház körüli konfl iktusoknak ekkor már több évtizedes, különböző 
résztvevőkkel zajló története volt, amiről a minisztérium iratai tájékoztatnak. Sőt, 

58 A zárda a helypénzszedési jogot a saját, az engedélyt kiadó kereskedelmi miniszter az uradalom részére 
kívánta biztosítani. MOL K 184. 3028. cs. 5. tétel. 70394/1927, 3321. cs. 5. tétel. 14054/1929.

59 MOL K 184. 3028. cs. 5. tétel. 70394/1927.
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tóság indított pert a kálvária lebontása és az ingatlan visszaadása reményében, a 
járásbíróság viszont ismét a zárdának adott igazat. Végül, a minisztérium a felleb-
bezés visszavonására és a további pereskedés befejezésére utasította a birtokot.52 

E néhány esemény nem világítja meg a koronauradalom és a rendház szem-
benállásának minden részletét, ám a kegyurasághoz, mint kulturális hagyomány-
rendszerhez fűződő attitűdjeiket szemléletesen kifejezi. Ezúttal a patrónus jogait és 
kötelezettségeit rögzítő canonica visitatiok hiányoznak, így a zárda a szerzetesi kö-
zösség 18. századi alapításáig visszanyúló, generációról generációra öröklődő em-
lékezeti hagyományra támaszkodott, ami a két világháború közötti gyakorlatot is 
legalizálja.53 (Ezáltal az eredettörténet tevékenyen van jelen a szerzetesek minden-
napjaiban.) Az uradalom és a mögötte álló politikai hatalom e lokális tradíció és 
emlékezetátadás felszámolására, valamint a jogviszony bürokratikus szabályozásá-
val egy új normarend kialakítására törekedett. Számára a bor-, fa- és terményjáran-
dóság és annak szállítása nem kegyúri kötelesség, hanem az alá- és fölérendeltséget 
kifejező adomány, miként az 1923-ban műemlékké nyilvánított templom- és ko-
lostorépület fenntartása sem több, mint kötelező és a birtok presztízsének megóvá-
sához szükséges hivatali szerepvállalás.

Nem csupán a lokális hagyomány birtokbavétele, hanem – ezzel összefüggés-
ben – a zárda körüli tér használata is összeütközésekhez vezetett. Az emlékezet, 
jól tudjuk, tér beliesítésre hajlamos,54 és a zárda eredetmítosza, amelyben valós és 
legendás elemek természetes módon fonódtak össze, valamint a kialakuló Má-
ria-kultusz és zarándokhely a múltat és vele együtt a kegytemplom terét szakrális 
tartalommal telítette. Ennek folytonos erősítését szolgálták a Szűz Anya csodás 
gyógyításai és egyéb jótéteményei,55 továbbá a zarándoklatok ismétlődő rítusrend-
je. Ebben az egészen ünnepélyes alkalmak (a zárda 100, majd 150 éves jubileu-
mán, pünkösdkor, valamint Nagyboldogasszony és Kisasszony napján rendezett 
zarándoklatok), az 1903-tól minden év májusában egy-egy püspök által vezetett, 
szentmisével és „magas színvonalú” előadásokkal kiegészített férfi zarándoklatok, 
továbbá a két világháború között már csaknem valamennyi nyári vasárnap tartott 
kötetlenebb búcsúk és a vallási rítusok szigorát ugyancsak feloldó, a szabadidő el-
töltését célzó kirándulások egyaránt helyet kaptak. (A diákcsoportok, miután ájta-
tosságukat elvégezték, a kegyhely nevezetességeit nézik meg, majd „a nap hátralevő 
részét a templom körüli fák árnyékában vidám játékokkal töltik.”)56 A térhasználat 
tehát, miközben Máriabesnyő a világháború után az ország elsőszámú és egyre na-
gyobb tömeget vonzó kegyhelyévé vált57, némiképp átalakult és diff erenciálódott, 

52 MOL K 184. 2787. cs. 5. tétel. 34605/1925, 3028. cs. 5. tétel. 70394/1927, 3773. cs. 5. tétel. 58123/1932, GV 
1931. aug. 2, nov. 29.

53 A jószágigazgató ezzel szemben legfeljebb a „szóbeszédre” hagyatkozhatott. Vö. VANSINA, J. 2006. 19–24.
54 ASSMANN, J. 1999. 40.
55 Ezeket rögzíti P. BARTAL I. 1929. 82–85.
56 P. BARTAL I. 1929. 76–80.
57 Pünkösdkor vagy Nagyboldogasszony ünnepén 4-5 ezren látogattak Besnyőre, az 1925-ös harangszentelé-

sen 20 ezren vettek részt. P. BARTAL I. 1929. 78. 
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takarítására, hanem önmaguk ellátására is alkalmatlanok. A szegényház valójában 
„nyomortanyának minősíthető”, ami miatt az uradalom „hírlapi megtámadásoknak 
lehet kitéve.” Ezért Neogrády Árpád 1922 novemberében a szegények községi ápo-
lását, az őt követő Czitó Győző a szegényház bérbeadását javasolta.

Utóbbit és az épület csecsemővédelmi otthonná alakítását a Stefánia Szövet-
ség 1922-ben megalakult gödöllői fi ókja kezdeményezte, a szerződést ’23-ban írták 
alá,63 ami a katolikus egyház heves tiltakozását váltotta ki. Hanauer püspök a nép-
jóléti miniszternek írt levelében – mondandója nyomatékosítására – a szegényház 
hosszú történetét foglalja össze: „eszméje” Grassalkovich (II.) Antaltól származik, 
aki az 1770-ben kelt végrendeletében 12 szegény gondozását határozta el.64 S bár 
a szegényház ekkor nem épült meg, az uradalom a járandóságaikat folytonosan 
fi zette, miként azt az 1838-as canonica visitatio igazolja. A herceg fi a, (III.) Antal 
1841-ben halt meg, a szegényházat egy évvel később özvegye, Esterházy Leopoldi-
na építtette, ezáltal „teljessé téve apósának végrendeletét.”65 Egyébként pedig sem 
a végrendeletben, sem az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben nincs nyoma, hogy 
a szegényház az uradalom munkaképtelenné vált cselédjei számára szolgál, és ezt 
a „jelenlegi és az előbbi plébánosok is tanúsítják.” Mindezek alapján – szögezi le 
Hanauer – „tény, hogy az épület 1842 óta a gödöllői plébános felügyelete alatt álló, 
az uradalom által fenntartott katolikus szegényház volt”, amelybe a lelkész vette fel 
a 12 ápoltat. A püspök végül a bérleti szerződés felbontását és az alapítók szándéká-
nak érvényesítését kérte, már csak azért is, mert „nem nézhetem szó nélkül, hogy 
egy katolikus intézmény ebből a jellegéből egészen kivetkőztessék.”

A kegyúr álláspontját – az 1890-es évek eleji rendeletre utalva – a jogügyi igaz-
gatóság foglalta össze. A menedékház özvegy Grassalkovich (III.) Antalné szóbeli 
rendelkezésére, nem alapítványi, hanem a birtok céljait szolgáló intézményként 
épült (az 1771-es végrendelettel kapcsolatba nem hozható), azt az igazgatóság 
felügyeli. Ezért, ha a rendeltetését a „kor igényeinek megfelelően” betölteni nem 
tudja, a minisztérium bármikor megszüntetheti. Az 1838-as canonica visitatio sze-
rint az uradalom valóban 12 koldust látott el ruházattal és „zsolddal” (ezt a lelkész 
osztotta ki), amiért cserében a templomot takarították, és a bejáratánál könyörado-
mányokat gyűjthettek. A segélyezés szokása azonban az új tulajdonos (a kincstár) 
számára nem kötelező, azt legfeljebb kegyelemből és ideiglenesen folytatta tovább.

A váci püspök akarata ezúttal nem érvényesült, az épületet néhány évig a Stefá-
nia használta, majd 1929-ben, miután a járási egészségházba költözött, a bérletet 
felmondta. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, miként említettük, kísérletet 

63 Eszerint az uradalom évi 10 korona bérleti díjat kap, a szegények gondozása vagy községi ápolásának meg-
szervezése a Stefánia kötelessége. Czitó Győző emellett azt javasolta, hogy a csecsemővédő otthonba első-
sorban a cselédeket vagy azok hozzátartozóit vegyék fel. 

64 A püspök ennek szövegét is idézi: „Gödöllőn 12 koldusnak évente 12 ft . és 12 kila búza adassék, és ez angária 
fi zettessék. Minden második évben egyenlő ruházat adassék nekik.”

65 Hanauer emlékezete „pontatlan”, a végrendeletet ugyanis nem II. Antal, hanem apja, Grassalkovich I. Antal, 
és nem 1770-ben, hanem 1771-ben tette. Ennek szövege: „Gedellőn építetek az idén 12 koldusnak ispotályt, 
számukra való kiss kápolnával, ezeket fundálom örökösen, hogy mindenkinek esztendőnként 12 forint és 
12 kila Búza adassék…” MOL P 429. Grassalkovich család levéltára. II. A. 1. (Merva Mária közlése)

29

Gödöllő története II/2. [29]

miként látni fogjuk, a szereplők múltinterpretációi az alapítást megelőző évtizede-
kig nyúlnak vissza.

1870-ben, miután a kincstár az ingatlan tulajdonjogát átvette, a pénzügymi-
niszter úgy határozott60, hogy a szegénysegélyezés a koronauradalom számára a 
továbbiakban nem kötelező. Mégis folytatódott, és központi szabályozása 1894-
ben történt meg: mivel a szegényház az uradalom egykori cselédjeit látja el, felvéte-
lük, elbocsátásuk, valamint a felügyeleti és az ellenőrzési jog a jószágigazgatót illeti. 
Ezért – a rendelet szerint – az uradalom a szegényházat a plébániától átveszi, és a 
kerületi ispán „gondozásába” adja. A 12 nincstelen a segélyeket (napi 7 krajcárt) 
ezt követően a birtok pénztárában veheti fel, már csak azért is, hogy „teljes tuda-
tával bírjanak, tulajdonképpen ki segélyezi és tartja fenn őket.” Gödöllő lelkésze, 
Odrobenyák Nepomuk János viszont az eddigi gyakorlat fenntartását kérte (fél év-
század óta ő, illetve az elődjei osztják a „zsoldot”), mivel annak megváltoztatása a 

„plébános tekintélyét csorbítaná” – és kérése a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
személyében pártfogóra talált. Az 1895 januárjában kinevezett Wlassics Gyula egy 
olyan kezelési szabályzat kidolgozását javasolta a kegyúrnak, amely a jószágigazga-
tó által felvett szegények ellenőrzését és az uradalom által nyújtott segélyek kiosz-
tását továbbra is a plébánosnak biztosítaná.

Ez a kezdeményezés nem valósult meg, a századfordulós években azonban sem 
az egyház által fenntartani kívánt szokásjog, sem a földművelésügyi tárca szabá-
lyozása nem érvényesült maradéktalanul. Az uradalom szerint a szegényház egy 
részét a volt harangozó özvegye és gyermekei használják, 1909-ben viszont „több 
gödöllői polgár” (névtelenül) azt panaszolta a belügyminiszternek, hogy a 4 szo-
bából álló menedékház egyik helyiségét Szvoboda Ignác tanító foglalja el,61 és a 
kertet ugyancsak ő műveli. (Ráadásul a szegényház kápolnáját az építészeti inté-
ző számára lakássá alakították át.) Ezzel a központi igazgatás újabb szereplője, a 
Belügyminisztérium is az ügy részesévé vált, és mint alapítványi főfelügyelet arra 
kérte a földművelésügyi tárcát, hogy a szegényház alapító akaratának megfelelő 
kezelésére utasítsa az uradalmat.

A tanító azonban az épületben maradt, amit a birtok igazgatósága a rend és 
a tisztaság, valamint a lakók közötti „egyetértés és béke” ellenőrzésével indokolt. 
A kápolnát sem állították vissza (mivel abban „istentiszteletet nem tartanak”), a 
segélyezés ugyanakkor tovább folytatódott: a „zsoldon” és az évi 34 m³ tüzelőn 
kívül, a szegényeket az uradalom orvosa látta el, és 1921 januárjától napi fél liter 
tejet kaptak.62 A jószágigazgatók a világháború után mégis helyzetük tarthatatlan-
ságáról számoltak be. A megmaradt lakók (1921-ben 7, ’22-ben már csak 4 fő) tel-
jesen vagyontalanok és munkaképtelenek, és nem csupán az épület és a templom 

60 A földművelésügyi tárca önállósulásáig a birtokot a pénzügyminisztérium felügyelte.
61 A 35 méter hosszú, 10 méter széles, kő- és téglafalazatú épület 3 szobájának alapterülete 30-30, valamint 33 

m², ami a jószágigazgató szerint az akkor ott lakó 10 szegény számára kedvezőbb elhelyezést tesz lehetővé, 
mint amiben a gyermek nélküli cselédek részesülhetnek.

62 Schläger Árpád plébános viszont azt kifogásolja, hogy a Grassalkovich Antal végrendeletében szereplő ga-
bona- és ruhajárandóságukat a birtok évek óta nem biztosítja.
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nek kormányzati feladattá, illetve községi közfeladattá tétele óta69 e cél kegyképp 
való szolgálata az amúgy is kegyúri szolgáltatásokkal túlterhelt birtoknak felada-
ta nem lehet” – fogalmazta meg egyértelműen a világháború után a ménesbirto-
kok ügyosztályának tisztviselője, az egykori gazdatiszt, Vattay Dezső. Emellett a 
szegényház lakóinak összetétele is megváltozott. A 19. század utolsó harmadáig 
rendszeres munkát végeznek, ezáltal hozzájárulnak önmaguk ellátásához, és mód 
nyílhat a helyi társadalomba való integrálásukra. Ezt követően, majd a világháború 
után viszont a jószágigazgatók jelentései a „végelgyengülés és egyéb betegségek” 
miatt magatehetetlen, teljesen vagyontalan emberekről szólnak, akiknek immár a 
szegénygondozástól elkülönülő kórházi ápolásra lenne szüksége. Az épület átala-
kítására azonban – ebben a minisztérium és a vezető gazdatisztek egyetértettek – a 
koronauradalom nem kötelezhető, és „túlterheltsége” miatt képtelen is, ezért a sze-
gények háza a gödöllői Stefánia Szövetség használatába ment át. Ennek társelnöke 
egyébként Endre László főszolgabíró volt, ami az egyház akaratával és a hagyo-
mánnyal szemben, minden bizonnyal kellő politikai nyomatékot jelentett.

AZ URADALOM LOKÁLIS KAPCSOLATAI

A két világháború közötti agrárszakemberek, valamint a népi szociográfi a 
képviselői nem csupán a nagybirtokok termelésére, jövedelmezőségére és eltartó-
képességére fordítottak fi gyelmet (és hasonlították össze a kisgazdaságok teljesít-
ményével), hanem az uradalmak és a környezetük szocioökonómiai kapcsolatára 
is, és a nagybirtok jelenléte, valamint a népsűrűség, a természetes szaporodás és 
az elvándorlás, sőt a családszerkezet vagy a népesség foglalkozási megoszlása kö-
zött közvetlen összefüggéseket feltételeztek.70 Nincs lehetőségünk a tudományos, 
publicisztikai és szépirodalmi írások sok esetben egészen eltérő: a településeket 

„fojtogató latifundiumoktól” a „népregeneráló” nagyüzemekig terjedő értékelé-
sek áttekintésére, és önálló munkát igényelne a koronauradalom községeinek az 
előbbi szempontok szerinti vizsgálata. Ezért ebben a fejezetben csupán a paraszti 
kishaszonbérletek és a házhelyek I. világháború utáni igénylésének sajátosságait 
és konfl iktusait vesszük szemügyre.

A koronauradalom területi „sérthetetlensége”, mintagazdasági imázsa és az 
udvari vadászatok zavartalan biztosítása már a dualizmus időszakában útját állta 
a kishaszonbérletek létesítésének. A  tilalom azonban nem mindenkire vonatko-
zott. Az I. világháború utolsó évében 19-en kaptak 1-1 kataszteri hold bérföldet, 
köztük Szegedy Maszák Aladár udvari tanácsos, a m. kir. udvarnagyi hivatal ve-
zetője, Wagner Rezső és Witzel Nándor udvari kertgondnokok, Storcz Mátyás és 

69 Az 1871: 18. tc. és az 1886: 22. tc. úgy rendelkezett, hogy az önmagukat fenntartani nem képes szegényekről 
a községek kötelesek gondoskodni.

70 Pl. SCHNELLER K. 1918, MÓRICZ M. 1936, PÓLAY E. 1938.
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tett a szegénygondozás újjáélesztésére, és ebben a birtok támogatására számított, a 
koronauradalom azonban ezt elutasította.66

Ezek az események a szegényellátás másfél évszázados helyi történetének né-
hány mozzanatát jelzik. Az 1771-ben 12 koldus segélyezéséről végrendelkező 
Grassalkovich I. Antalt, miként az 1842-ben szegényházat alapító, gyermektelen, 
így a család kihaltával szembesülő Esterházy Leopoldinát feltehetően a lelki üd-
vösséget biztosító keresztényi könyörületesség, az arisztokrácia soraiba feltűnő 
gyorsasággal felemelkedő Grassalkovichok hírnevének megörökítése, valamint a 
jobbágyokért felelős, nekik védelmet és menedéket nyújtó földesúr erkölcsi kötele-
zettsége egyaránt motiválta. Idővel azonban – a pauperizmus hagyományos meg-
ítélésével párhuzamosan – hangsúlyossá vált a szegények felügyeletének és morális 
nevelésének igénye. Miközben a segélyeket rendszeresen, mintegy járadékként 
(angária) élvezték, és ellenőrzött módon (a templom kapujában) könyöradomá-
nyokat gyűjthettek, a szegényházban, a településen és a templomban is dolgozniuk 
kellett, továbbá imádkozniuk az alapító és az éppen aktuális kegyúr lelki üdvéért. 
(Az 1870-es évektől a tanító felügyelte őket.)

A szociális kontrollal és a hatalmi versengéssel függ össze az egyház és az ura-
dalom hosszan tartó konfl iktusa. A  segélyezettek kiválasztásában (a jogosultság 
megállapításában), a szegényházi felvételben, valamint az autoritást szimboliku-
san kifejező gabona és pénzsegély osztásában a plébánosnak kezdettől szerepe volt, 
ami utóbb a jótékonyság, illetve a felügyelet első számú gyakorlójává avatta. A „lel-
kész 12 szegényt az uradalom terhére állandó segélyben részesített” – fogalmazott 
Hanauer püspök 1924-ben, és a szegényházat, a ’20-as évek egyházi missziójának 
részeként, katolikussá minősítette, amely nem az uradalom volt alkalmazottainak 
támogatását, hanem a „közérdeket szolgálta.”67 A  felügyeletre azonban a birtok 
bürokratizálódó igazgatása is jogot formált. A  Grassalkovich család emlékezeté-
hez kötődő karitász hagyományát a koronauradalomnak folytatnia kellett68, amit 
igyekezett a cselédjeire terjedő „üzemi” gondoskodással/gyámkodással összekötni. 
A kortárs beszámolók szerint a szegényházban a 19. század végén az elaggott sze-
gődményesek kaptak helyet, és 1894-ben került sor a miniszteri rendelettel történő 
birtokbavételére.

Az uradalom a szegénygondozás intézményi változásait és a modernizációjára 
irányuló állami szándékokat, a hatósági szegénypolitika megjelenését is érvként 
használhatta. Gödöllő község „1842 óta történt fejlődése mellett, és a szegényügy-

66 MOL K 184. 3489. cs. 5. tétel. 46028/1930.
67 MOL K 184. 3489. cs. 5. tétel. 46028/1930.
68 E hagyomány ápolásában és a közvélemény eszerinti formálásában a helyi sajtó fontos szerepet vállalt. 

A Gödöllő és Vidéke a ’30-as évek elején arról tudósít, hogy a szegényházat „feloszlatták, lakóit elküldték, 
helyiségeit a Stefániának adták át. Márpedig Grassalkovich alapítólevele imperative szegényház céljára ren-
delte az épületet, ezért nem volt joga onnan a szegényeket kitelepíteni senkinek.” (A MANSz gödöllői fi ók-
jának elnöke, amikor a szegénysegélyezés felelevenítését kéri, szintén a „Grassalkovich időkre” hivatkozik.) 
GV 1931. szept. 27.
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segítségünkre nem leend, úgy feltétlen megsemmisülünk, községünk az állam ele-
meit képező községek sorából törültetik… Színtiszta magyar község vagyunk, kik 
a világháború alatt országunkat önfeláldozóan védelmeztük.”

A ménesbirtokok ügyosztálya, bár a döntés nyilvánvalóan nem ezen múlt, a 
koronauradalomtól részletes jelentést kért az igénylők számáról, főfoglalkozásáról 
és anyagi viszonyaikról (kinek hány hold földje van), valamint a „kommunizmus 
alatti magatartásukról”, amire Czitó Győző válaszolt. A  jószágigazgató egyetlen 
hold bérbeadását sem javasolta, és először ökonómiai érveket sorol fel. A legjobb 
talajú mácsai kerület az uradalom „éléstára”, amiből 130 holdat a gazdatisztek, a 
cselédek és az aratómunkások illetményföldje foglal el, és a kisbérletek az ipa-
ri növények, valamint a takarmányok termelését, ezáltal az uradalom szimentáli 
tehenészetét és mangalica tenyészállományát veszélyeztetnék. Az engedélyezés 
emellett más települések számára precedenst teremtene, ami pedig a kérelmezők-
re vonatkozó adatokat illeti, „igyekeztem feltűnés nélkül eljárni. A mácsai kerület 
vezetőjének [Kováts Gézának] a kérvényt aláíró Major Andrással folytatott be-
szélgetése során a kérelmezők pontos számát megállapítani nem lehetett, mert 
ők maguk sem tudják, hogy a kért területre hányan lettek volna, csak az volt a 
szándékuk, hogy 10-12 holdanként osztanák szét a kívánt területet. Úgy tűnik az 
igazgatóság számára, mintha a jelen eset csak egy szerencsekísérlet lenne, amit ha 
sikerül elérniük, úgy néhányan boldogulnának vele. A kérelmezők egyébként 3-5 
holdas törpebirtokosok, rendezett anyagi viszonyok között élnek. Politikai maga-
tartásuk azonban ismeretlen.”

A minisztérium a földigényt ezek után elutasította, a település azonban tovább 
próbálkozott. 1924 februárjában Kovács András bíró folyamodott hosszú lejáratú 
kishaszonbérletek engedélyezéséért – most is Galgamácsa „államalkotó” szerepére 
hivatkozva –, amire az ügyosztály vezetője immár ingerülten reagált. A negyedszer, 
a földbirtokrendező bíróság határozatát megelőzően benyújtott kérvényt ezúttal 
sem találta teljesíthetőnek, és az alispánt kérte, hogy az „érintetteket erről értesítse, 
azzal, hogy a korábbi ilyen irányú döntéseimet a koronauradalom már közölte.” 
Majd utasította az OFB-t, hogy a tervezett megoldástól: a birtok területének igény-
bevételétől „tekintsen el.”

A kérelmezőknek mindez nem szegte kedvét, és az érdekérvényesítés más for-
máit keresték. Patay Tibor nemzetgyűlési képviselő 1924 augusztusában levelet 
írt Nagyatádi miniszternek, amelyben a mácsaiak „régi igényét” ajánlotta „magas 
fi gyelmébe” (és az ügy bizalmas kezelésében bizakodott), majd 1926 májusában 
Zsákovics Endre tanító és Lipcsey Miklós ügyvéd vezetésével „nagyobb küldöttség” 
jelent meg a minisztériumban, és azt kérte, hogy a község 1921 óta húzódó meg-
váltási ügyét az OFB-nél sürgesse meg (?).

A sürgetés minden bizonnyal elmaradt, mivel ’27 februárjában a bíró, a jegyző 
és a földigénylők hivatalos megbízottjai (továbbra is Major András és Máté István) 
aláírásával újabb kérvény érkezett a miniszterhez. Ez azt panaszolja, hogy a község 
fejlődését az őt körülölelő koronabirtok régóta akadályozza, és míg a szomszédos 

„tót” falvak (Iklad, Domony, Zsidó, Galgagyörgy és Váczkisújfalu) „dúslakodnak” 
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Reinhard Sándor cs. és kir. fővadászok, továbbá az uradalmi községek (pl. Kerepes 
és Galgamácsa) jegyzői, állomásfőnökei, a gödöllői csendőrtiszti különítmény pa-
rancsnoka, sőt a kerepesi, isaszegi és a galgamácsai csendőrőrs legénysége is. A bir-
tok jószágigazgatója szerint ez a gazdálkodás veszteségeit növelte, és legalább a 
szántás költségeinek a bérlőkre hárítását szorgalmazta (holdanként 60 korona, a 
bérjövedelem ezzel szemben csupán 24 korona), az ügyosztály vezetője azonban 
ezt visszautasította. Ezáltal ugyanis a juttatott föld kedvezményes jellege megszűn-
ne, márpedig az említettek számára „a minisztérium az uradalomnak teljesített 
szolgálataik méltánylásaként kedvezményt óhajt nyújtani.”71

Az elvárt „szolgálatok” minden bizonnyal különbözőek voltak. Az udvarnagyi 
hivatal vezetője a birtok érdekeit a császári és királyi udvarban képviselte, a községi 
jegyzők segítségét igazgatási és adóügyekben vették igénybe,72 a csendőrséggel való 
kapcsolat a cselédek és a részes munkások fegyelmezésének hatékonyságát növel-
te, más esetben a kedvezményes bérföld a politikai lojalitást honorálta. 1911-ben 
a jószágigazgató a mácsai tanítónak azért nem javasolta, mert a legutóbbi képvi-
selőválasztás alkalmával „nem tanúsított olyan magatartást, amellyel magát ezen 
kedvezmény elnyerésére érdemessé tette volna.” Ily módon a kedvezményezettek 
számára juttatott föld egyfajta benefi cium, évről évre elvárt javadalom (az újonnan 
érkezők, pl. Barssy Gusztáv csendőr főhadnagy kinevezése után nyomban kérel-
mezte), és a bürokratikus igazgatás informális elemeként, a lokális hatalom szerep-
lői közötti, a kölcsönös „szívességekre” épülő bizalmas kapcsolatot erősítette. 

Az I. világháború után a Nagyatádi-féle földreform és a szentesítése előtt elfo-
gadott, kishaszonbérletek és házhelyek alakítását biztosító „sürgős” törvény kínált 
lehetőséget az agrárproletárok és a kisbirtokosok számára a földszerzésre.73 Vajon 
megvalósult ez a koronauradalom falvaiban? A döntésekben résztvevő vagy azt be-
folyásoló különböző érdekű felek (a minisztérium, az Országos Földbirtokrendező 
Bíróság, a birtok tisztviselői és a községek elöljárói) hatalmi viszonya a végrehajtást 
miként befolyásolta, és volt-e bármiféle mód az uradalommal szembeni paraszti 
érdekérvényesítésre, ami a politikai participációról, az önszerveződésről, valamint 
a falvakon belüli személyközi kapcsolatokról is elárulhat valamit?

Galgamácsán a földreform végrehajtásának részleteit és az igénylők érveit is 
megismerhetjük. A település lakosságának képviseletében Major András és Máté 
István 1922-ben és ’23-ban több kérvényt írt Nagyatádi Szabó István miniszternek 
(ezt a bíró, a jegyző és a képviselőtestületi megbízottak is aláírták), amelyekben 
3-400 kataszteri hold kishaszonbérlet létesítését kezdeményezték. Azzal érveltek, 
hogy a népesség kétharmada önállóan kereső („önjogú”) törpe- és kisbirtokos, 
akik megélhetését a földművelés biztosítja. De ez az „alapja az állam jövedelmének, 
jólétének, boldogságának, és ami fő, ez volt az alapja létezési kérdésének… Föld-
szerzésre azonban saját erőnkből gondolni sem bírunk, és ha a magas kormány 

71 MOL K 184. 4751. cs. 30. tétel. 51817/1918. 
72 Erre A birtok igazgatása c. fejezetben látunk példát.
73 Bővebben NAGY J. 1993. 60–62.
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rulásával az OFB úgy döntött, hogy a koronabirtokból 22 kataszteri hold vehető 
igénybe 300 négyszögöles házhelyek és további 2 hold gazdasági ismétlő iskola 
céljára, de mivel közjogi természete miatt nem csonkítható, megfelelő értékű cse-
reingatlannal kell kárpótolni.75 S nem csupán a galgamácsai parcellákért, hanem 
a Gödöllőn (91 hold) és az Isaszegen (35 hold) kiosztott házhelyekért is. A koro-
nauradalom tehát 150 holdat adott át, amiért báró Schossberger Viktor monos-
torligeti gazdaságából 84, a Kovács és Breyer cégtől 56, Palotay Andornétól 46 és 
Ráthonyi Reusz Henriktól 22, összesen 208 hold „igen jó minőségű” termőföldben 
részesült.76 Ily módon – a minisztérium értékelése szerint – sikerült az „uradalom 
érdekeit teljes mértékben megvédeni.”77 

Az I. világháború utáni tömegpolitikai helyzetben a parasztság érdekérvénye-
sítésének, politikai és társadalmi integrálódásának egyik erőpróbája a Nagyatá-
di-féle földreform végrehajtása volt. A  törvény ugyanis mind az egyéni igénylés, 
mind a magánjogi egyezség lehetőségét kizárta, és a földszerzés „előmozdítását” a 
kormány, illetve az OFB és a megyei gazdasági bizottságok hatáskörébe utalta. Ha-
sonlóképpen, bár az 1920: XIX. tc. a családi otthon védelmét fogalmazta meg, úgy 
rendelkezett, hogy kishaszonbérletre és házhelyre egyénileg senkinek sincs joga, és 
a juttatást kizárólag a (nem defi niált) „közérdek” határozza meg.

A végrehajtást a koronauradalom falvaiban – a bemutatott események alapján 
erre következtetünk – elsősorban a paternalista személyközi kapcsolatok befolyá-
solták. A pontosan nem is számszerűsített galgamácsai mezőgazdasági munkások 
és törpebirtokosok föld-, kisbérlet- és házhely-igénylését a falu elöljárói, értelmi-
ségiek, illetve néhány választott „hangadójuk” fogalmazza meg (az intézményesü-
lésnek, az érdekképviseletek vagy az agráregyesületek jelenlétének nincs nyoma), 
ezt az állam kegyes jóindulata vagy segítsége révén remélik, módszerük pedig 

– az erre kijelölt hatóság, az OFB eljárásától függetlenül, amely egyébként támo-
gatta az igényüket – informális kapcsolatok és a „kijárás” különböző, bizonytalan 
hatékonyságú formáinak keresése. Ezzel magyarázható a mácsaiak – az elutasí-
tások ellenére – többször ismétlődő, állhatatos próbálkozása (a földművelésügyi 
miniszternek címzett levelek, minisztériumi delegáció, országgyűlési képviselők 
megkeresése), és érveik között a koronauradalom ráfi zetéses gazdálkodása mellett, 
az „állam elemeit képező” földműves vagy népi közösség ideológiája, valamint a 
nagybirtokellenes politikai retorika ismert motívumai (az egykézéstől a tengeren-
túli kivándorlásig) tűnnek elő.78

75 A falu és a tőle fél kilométerre kialakuló Újtelep közé uradalmi földek ékelődtek, amelyek átvágásáról az 
OFB nem rendelkezett. Ezért a telektulajdonosok csak „óriási kerülővel” juthattak a községbe. 

76 Ráthonyi Reusz tápiósápi birtokát Rosenberger Dezső bérelte.
77 MOL K 184. 3028. cs. 5. tétel. 70533/1927, 3321. cs. 5. tétel. 14068/1929. 
78 A sorozatos kudarcok minden bizonnyal az uradalommal szembeni nyílt vagy lappangó indulatokat erősí-

tették. Erre Kelemen Imre jószágigazgató egy későbbi, a ’30-as években a földművelésügyi miniszternek írt 
bizalmas levelében utal. Azért tartja fontosnak a jelenlétét minden jótékonysági és „társadalmi megmozdu-
láson, hogy igyekezzem levezetni azt az állandó elégületlenséget, ami a sok községre kiterjedő és felosztha-
tatlan nagybirtokkal szemben lépten-nyomon megnyilvánul.” MOL K 184. 6606. cs. 5. tétel. 525682/1943. 
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a nekik juttatott földben, addig a magyar településeket a kormány „elhanyagolja.” 
A rossz birtokpolitika Mácsát az egykerendszer felé kergeti (a századfordulón éven-
te 120, a ’20-as években már csak 30 születést regisztrálnak), a Kanadába kivándor-
lók számát növeli, de az igénylők szerint a kishaszonbérletek gazdasági jelentősége 
sem elhanyagolható. Az uradalom ugyanis a földjeit igaerő híján nem tudja időben 
megmunkálni (1926-ban pl. az őszi vetést decemberben fejezte be), ami évről év-
re alacsony terméshozamot eredményez, és a jövedelmezőséget a kegyúri terhek, 
valamint a költséges adminisztráció is apasztja. A  kishaszonbérletek engedélye-
zésével viszont kiadás nélküli tiszta nyereséghez jutna, mivel Mácsa földműves 
lakossága igaerővel jól felszerelt, „szorgalmas, józan és mindenféle szélsőséges po-
litikától mentes” kisgazdákból áll. A kormány azonban következetes maradt: bár 
1928-ban Szilágyi Lajos nemzetgyűlési képviselő írt az igénylőket támogató levelet 
a földművelésügyi miniszternek, a tárca a koronauradalom „csorbíthatatlansága” 
miatt, a megváltást továbbra is „lehetetlennek” tartotta.74

Házhelyek létesítésétől azonban a koronauradalom nem zárkózhatott el. Igaz, 
ezt is elhúzódó konfl iktusok, egymásnak ellentmondó döntések, az elvek és a gya-
korlat inkoherenciája jellemezte, miként azt a Galgamácsán zajló események ta-
núsítják. Az igénylők a birtok területéből szerettek volna házhelyekhez jutni, amit 
a jószágigazgató visszautasított, és a domonyi kijárónál fekvő, a falutól távol eső 
kisgazda parcellák kiosztását javasolta. A  helyszíni szemlék és az eredménytelen 
egyeztetések után, a Pavelkó János járásbíró vezette tárgyalóbizottság 1925 augusz-
tusában tett javaslatot a döntésre jogosult OFB-nek: az ártérben lévő, valamint a 
domboldalra felnyúló földek házhelynek nem felelnek meg, illetőleg a kistulajdo-
nosok gyermekei számára szükségesek, ezzel szemben a koronauradalom területe a 
kívánt célra „kiválóan alkalmas.” A birtokot azonban el kell választani az új teleptől, 
ezért a házhelyek és a major között gazdasági iskola és levente játéktér alakítandó ki.

A földbirtokrendező bíróság a javaslatot elfogadta, ami ellen a gazdatisztek fel-
háborodottan tiltakoztak. Kováts Géza főintéző azzal érvelt, hogy a falutól külön-
álló és az uradalom területébe ékelt házcsoport jönne létre, aminek következtében 
a birtok legtermékenyebb szántóföldje „csonkulna”, napirenden lennének a lopá-
sok, és a telepesek állatai a ragályos betegségeket a „legvirulensebben” terjesztenék. 
Afölött sem lehet napirendre térni – mondja Kováts –, hogy az OFB a Fischer-féle 
magángazdaság dohánytermelését előbbre helyezi a koronauradalom érdekeinél. 
Ennek nyomán a ménesbirtokok ügyosztálya ’25 szeptember elején tájékoztatta 
a bíróságot, hogy házhelyek kihasítását nem engedélyezi, néhány nappal később 
viszont azt a döntést hozta, hogy az igénylők Wettstein János birtokának település 
felé eső területéből kaphatnak házhelyeket, aminek a kompenzálására legfeljebb 
10 kataszteri hold (vizenyős, a Galga által rendszeresen elöntött) rét engedhető át, 
bár ez a koronauradalom üzemében „csaknem pótolhatatlan hiányokat fog okozni.”

A házhelyrendezés végül más módon fejeződött be. A minisztérium hozzájá-

74 MOL K 184. 3028. cs. 5. tétel. 70533/1927.
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AZ URADALOM IGAZGATÁSA 

AZ IGAZGATÁS PROBLEMATIKÁJA

A magyarországi uradalmak 1848 utáni történetével foglalkozó munkák a birtok-
igazgatást a gazdálkodást megelőzően vizsgálták, és a változásokat úgy értelmez-
ték, hogy a „tőkés termelés fejlődése” ösztönözte és egyben megteremtette a neki 
adekvát üzemszervezeti és igazgatási formákat. Ennek megfelelően a kialakuló 
nagyüzem meghatározó vonásai a centralizált, szakosodott (üzemágak szerinti) és 
a személyi felelősséggel egybekötött bürokratikus irányítás, valamint a számvitel 

„racionalizálása” és diff erenciálódása, ami a termelés eredményességét kifejező ki-
adásokon és a bevételeken kívül, a tervezhetőséget is lehetővé tevő anyag- és esz-
közkészletek rendszeres nyilvántartását biztosította.1

Ez az érvelés Max Weber és a weberi hagyomány bürokrácia felfogására emlékez-
tet, amely a párhuzamba állított közigazgatási és gazdasági szervezetek hatékony-
ságát az alkalmazottak szakképzettségéből, tudásából, valamint a „szisztematikus” 
döntési struktúrákból eredeztette.2 Igaz, fi gyelmen kívül hagyta, hogy mindezt 
a német szociológus a bürokratikus hatalomgyakorlás eszközeként értelmezte.

Első pillantásra számunkra is kiindulópont lehet Weber bürokráciaelmélete, 
mivel a gödöllői birtok tulajdonosa az állam (sőt a korona szimbolikus hatalma), 
így elöljárói, akár a minisztériumi, akár az uradalmi tisztviselők, amikor „kiadják 
rendelkezéseiket és parancsaikat, a maguk részéről annak a személytelen rendnek 
engedelmeskednek, amelyhez rendelkezéseik igazodnak.”3

Szükséges azonban az intézményi struktúrán belüli személyes kapcsolatok és 
szerepük vizsgálata a döntésekben és azok végrehajtásában. Azt feltételezve, hogy 
az interakciókat a jogilag szabályozott együttműködési normákon kívül, kulturáli-
san meghatározott viselkedések befolyásolták.4 

A  koronauradalomnak – Mezőhegyeshez, Bábolnához, Kisbérhez hasonlóan – 
kétszintű igazgatási rendje volt: a központi igazgatást a földművelésügyi minisztéri-
um gazdasági főigazgatósága, 1922-től a ménesbirtokok és uradalmak ügyosztálya, a 

1 TÓTH T. 1977. 78–80, 83, 99, TÓTH T. 1980. 82–83.
2 BRETON, A.-WINTROBE, R. 1982. 33. 
3 WEBER, M. 1987. 225–227, VÁRI A. 1990. 10–11.
4 NORTH, D. 1990. 140.
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A házhelyek juttatásakor az előbb látott konfl iktusok, a központi és a helyi, a 
gazdasági és a politikai érdekek ütközése, az egymást követő ellentétes döntések, 
a kompetenciák bizonytalansága fi gyelhető meg. A falusi lakáskérdés az 1920-as 
években az agrár-szociálpolitika központi eleme79, az ingatlanok biztosításával 
azonban a koronauradalmi földek térbeli elkülönülése került veszélybe. Ezért a 
jószágigazgató egyetlen hold átengedéséhez sem járult hozzá, a helyszíni szemlén 
viszont az OFB képviselője ismét önállóan, az agrárszakmai érvek alapján döntött: 
nem a jól működő magán-, hanem a köztudottan évről évre veszteséges állami 
birtok területéből kívánt házhelyeket kijelölni. A kormány végül a házhelyrende-
zést az uradalom területének növelésére, valamint a közszolgálat világháború utá-
ni honorálására használta fel. Gödöllőn ugyanis a telkek nagy részét a keresztény 
középosztály tagjai kapták, amiért, továbbá a Galgamácsán és Isaszegen juttatott 
parcellákért cserébe, az uradalom a szomszédos – jórészt izraelita tulajdonú – ma-
gánbirtokok földjeiből bőséges kárpótlásban részesült.

79 HÁMORI P. 2004. 52–53.
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A centralizált igazgatás és a tervezés bürokratikus eszköze a gazdálkodás és a 
pénzügyek pontosan szabályozott adminisztrációja, melynek kodifi kációja még 
a dualizmus időszakában lezajlott. Az állami számvitelről szóló 1897. évi XX. tc. 
fogalmazta meg a kezelés éves eredményeit, a vagyonkészletet, a bevételeket és a 
kiadásokat, a pénztári eredményt rögzítő adatok (tárcanaplók, rovatszámadások, 
leltárak, főkönyvek) összeállítását, megkülönböztetve az egyszerű (kincstári) szám-
vitelt, amely a gazdaság összes jövedelmének, valamint a kettős (kereskedelmi) 
könyvelést, mely az egyes termelési ágak jövedelmeinek kimutatására is alkalmas 
volt. Az ellenőrzést – a törvény szerint – az önálló minisztériumi számvevőségek 
végzik, ami a pénztárak és az anyagkezelés rovancsolására, az utalványozás érvé-
nyesítésére, továbbá az igazgatáshoz szükséges nyilvántartások és statisztikák ké-
szítésére terjedt ki.9

Az állam a saját birtokainak adminisztrációját az I. világháború után ennél jó-
val részletesebben szabályozta. 1924-ben, az üzemesítéssel egyidejűleg rendelte el 
a minisztérium a majoronkénti termény- és állatszámadások készítését, a rendel-
kezésre álló készletek napi nyilvántartását és havi lezárását, az anyagfelhasználás 
tételenkénti kimutatását, a fogatok és a gépműhelyek munkaidejét rögzítő naplók, 
valamint a táblánkénti adatokat tartalmazó vetéstervi, talajhasználati és trágyázási 
könyvek vezetését. Az ugyancsak előírt, az egyszerű számvitellel kimutatott ada-
tok átszámításán és csoportosításán alapuló kettős számtartást azonban, mivel a 
tisztviselők a „könyvelési munkákban kellő jártassággal nem bírhattak…, s a birto-
kokon olyan munkatorlódások álltak elő, melyek a központi számadó hivatalok (a 
kasznárság, a pénztár, az építészet és a gépműhely) teljesítményét teljesen lekötöt-
te”, néhány hónap múlva fel kellett függeszteni.10

Ez azonban nem akadályozta az üzem- és számvitelre vonatkozó újabb és újabb 
központi utasítások elrendelését. A terménybecsléseket, a próbacséplések eredmé-
nyeit, a termésátlagokat kerületenként a „megkívánt részletességgel és elvárható 
körültekintéssel”, az aratásig hetente kellett elkészíteni, a növénykísérletekről, a te-
nyészállatokról, a fejési eredményekről, a hizlalásról önálló számadások készültek, 
de a minisztérium a heti pénzforgalom kimutatását és a pénzforgalmi előirányza-
tokat is megkövetelte, melyekben, az utasítások szerint, a követelések és a tarto-
zások, illetve a rovatkönyvben előírt és a pénztárilag nem kezelt tételek egyaránt 
szerepeltek. 1938-tól valamennyi állami birtoknak hetente kellett beszámolnia az 
időszerű gazdasági munkákról, az időjárásról és minden „rendkívüli” eseményről, 
majd pedig, mivel „ismételten előfordult, hogy az uradalmak az időszakonként 
összeállítandó jelentéseket késedelmesen vagy egyáltalán nem terjesztik fel”, az 
ügyosztály beadványjegyzékben szabályozta az elkészítendő kimutatásokat.11

A gazdálkodás átfogó, hosszú távú szabályozására az üzemtervek szolgáltak. 

9 1897: XX. tc. 70, 71, 76, 77, 84, 95, 96.§, ERDÉSZ Á. 1986. 37. 
10 MOL K 184. 2638. cs. 5. tétel. 30060/1924, ERDÉSZ Á. 1986. 36–37.
11 MOL K 184. 2786. cs. 5. tétel. 10168/1925, 2907. cs. 5. tétel. 57329/1926, 3491. cs. 5. tétel. 47931/1930, 3776. 

cs. 5. tétel. 103004/1932, 103014/1932, 4929. cs. 5. tétel. 16712/1938, 6603. cs. 5. tétel. 524884/1943.
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helyit a Gödöllő székhelyű jószágigazgatóság látta el. Ily módon irányítását egyfelől a 
mezőgazdasági szakigazgatás elvei és központilag szabályozott szervezete, másfelől az 

„önkormányzat” érvényesítésének formális és informális lehetőségei határozták meg.
Előbbire a centralizáció és a tervezés egysége volt jellemző, ami az állami ag-

rárpolitika érvényesülését, valamint a közérdeket szolgáló termelés eredményes-
ségét kívánta biztosítani, illetve ellenőrizni. A hatékonyságot a szakigazgatásban 
és a magángazdaságban egyaránt valló és ennek érdekében az állami beavatkozást 
támogató Magyary Zoltán megfogalmazásában a „hosszútávra beállítás egyetlen 
kormányzati ágban sem kényszerítőbb, mint a mezőgazdasági tervezésben. A ne-
mesítésben a természetes fejlődési ritmushoz kell igazodni, az állattenyésztésben 
1-5 éves, az erdőgazdaságban 40-80 éves periódus van. A tervezés adatgyűjtésen, 
számításokon alapszik.”5

A centralizáció és az állami ellenőrzés a koronauradalom életének valamennyi 
területére kiterjedt. A minisztérium rendelte el a jövedelmezőség növelése érdeké-
ben a különböző ipari növények (a dohány, len, komló, ricinus és a cirok), valamint 
a homoki takarmányok termelését, miként a „közérdekre való fi gyelemmel” az elő-
nyösebb értékesítést célzó búza-, rozs- és babvetőmag-kísérleteket is. Ő döntött a 
terményeladásokról és a vásárlásokról, a beruházásokról (pl. az eszközbeszerzések-
ről), és hagyta jóvá vagy módosította az előirányzott költségvetéseket (a kiadásokat 
és a bevételeket), valamint az uradalom által kötött szerződéseket.6

A központi irányítás a tisztviselők „személyi ügyeit” is magába foglalta. A föld-
művelésügyi miniszter rendelte el – a szolgálati idő teljesülése és üresedés esetén 

– az előléptetéseket, valamint a nyugdíjaztatásokat és az áthelyezéseket, a gyakor-
nokok az ő engedélyével tartózkodhattak az uradalomban. (A jószágigazgatókat, 
a minisztertanács hozzájárulásával, a kormányzó nevezte ki.) A költségvetésben 
nem rendszeresített állásokról: az ideiglenes és kisegítő, napszám- vagy hetibéres 
minőségben alkalmazott „szak- és irodai munkaerő” felvételéről ugyancsak a mi-
nisztérium döntött.

Az állami felügyelet a tisztviselők magánéletére is kiterjedt, és a személyes au-
tonómia korlátozásával járt. A  kormány nemcsak az alkalmazottak házasságkö-
tésének engedélyezésére formált jogot (így volt ez a magántisztviselők világában 
is7), hanem kötelezte őket a ’30-as évek eleji névmagyarosítási mozgalomban való 
részvételre (annak a „látszatnak az elkerülésével, mintha az idegen nevű közalkal-
mazottaknak hivatali kényszer hatása alatt, illetve bizonyos szolgálati hátrányok 
elkerülése végett” kellene névmagyarosítást kérniük). Vagy az évtized végétől a 
birtokot csupán a központ engedélyével lehetett elhagyni.8

5 Idézi PATAKY E. 1970. 159.
6 MOL K 184. 3322. cs. 5. tétel. 14157/1929, 3612. cs. 5. tétel. 54006/1931, 3614. cs. 5. tétel. 54100/1931, 3928. 

cs. 5. tétel. 39459/1933, 6599. cs. 5. tétel. 153480/1941, ERDÉSZ Á. 1986. 35.
7 BÓDY Zs. 2003. 259–260.
8 MOL K 184. 4132. cs. 5. tétel. 49190/1934, 4929. cs. 5. tétel. 16886/1938, 6603. cs. 5. tétel. 14115/1943, 6606. 

cs. 5. tétel. 525507/1943.
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fi kált szabályok, a központi utasítások és a kötelezettségek megszegésének módjait 
vizsgáljuk.

A gazdálkodás évről évre ismétlődő, következmények nélküli hiánya, a tervezett 
költségvetések, illetve a kiadások vissza nem fi zetett állami hitelekkel és póthitelek-
kel történő fi nanszírozása az elvárt bürokratikus fegyelem lazulásához is hozzájá-
rult. A  koronauradalom évtizedeken keresztül mások által használt terület után 
fi zetett adót, a jószágigazgatók több ízben a határidőkhöz kötött: a költségvetésről, 
az eladásokról és a készletekről készítendő kimutatások késését vagy elmaradását 
jelentették (és tették felelőssé a kerületeket), a kettős könyvelést pedig a miniszté-
rium az állami birtokok tiltakozása miatt kényszerült visszavonni a „gyakorlatban 
kiforrott és bevált” egyszerű számvitellel szemben.14

A leglátványosabb ellenállás az 1920-as évek üzemtervével kapcsolatos. A föld-
művelésügyi kormányzat 1926-ban kötelezte a koronauradalom igazgatóját, Czitó 
Győzőt üzemterv készítésére, amit – miként említettük – az ügyosztály a birtok-
nak küldött válaszában egyértelműen visszautasított: „Részletes adatok híján, még 
tárgyalás alá vehetőnek sem találtam. Észrevételem, hogy az üzemterv a tényleges 
viszonyok és lehetőségek fi gyelmen kívül hagyásával, minden átgondolás nélkül ál-
líttatott össze. A kidolgozott üzemterv igazolására olyan optimisztikus adatok alap-
ján egybeállított jövedelmi előirányzat készült, melynek elérésére évtizedek múlva 
sem lehet számítani… A birtok felelős vezetőjétől elvártam volna, hogy – ha az új 
üzemterv kidolgozásában nem is vesz részt, és annak irányelveit a kidolgozással 
megbízott tisztviselőknek nem jelölte ki – a munkát, melynek helyes kidolgozá-
sától az uradalom sorsa függ, legalább láttamozza, és ahhoz, felelősségét átérezve, 
felterjesztésében hozzászól.”15

Hasonló sorsra jutott az 1938-ban elrendelt üzemterv is: Kelemen Imre jószág-
igazgató a táblánkénti más-más talajösszetételre, az állandóan változó éghajlati, 
művelési és „munkásviszonyokra” (az előre nem kalkulálható munkáshiányra) hi-
vatkozva tartotta megvalósíthatatlannak.16

Az elutasító attitűdök mögött egy alapvető ellentmondást feltételezünk. A kor-
mány az állami uradalmak termelését hosszú távra tervezte, Gödöllőn azonban a 
gazdatisztek mindennapi tapasztalata: a gazdálkodásnak a talajadottságokkal és az 
udvari vadászatokkal szembeni kiszolgáltatottsága (pl. a vadkárok, ami ellen sem-
mit sem tehettek), a termésingadozások, sőt a gyakori takarmány- és gabonahiány 

– annak realizálását akadályozta. (Az ügyosztály, és ezzel a tisztviselői is tisztában 
lehettek, amikor tíz vagy húsz évre visszamenően a vetésszerkezet táblánkénti és a 
csapadékmennyiség kerületenkénti kimutatását kérte, teljesíthetetlen feladatot rótt 
a gazdatisztekre.)

14 MOL K 184. 2787. cs. 5. tétel. 11368/1925, 2906. cs. 5. tétel. 51133/1926.
15 Az e sorokat író Vattay Dezső az uradalom „tényleges lehetőségeit” és a jövedelmi előirányzat „optimiz-

musát” reálisan ítélte meg, mivel néhány évvel korábban Gödöllőről került a minisztériumba (tehát Czitó 
egykori beosztottja volt).

  16 MOL K 184. 5805. cs. 5. tétel. 509517/1941.
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A földművelésügyi tárca 1926-ban, a gazdasági konszolidációt követően rendelte el 
az állami birtokok számára, hogy a termelés „immár rendszeres üzemterv szerint 
történjen”, melyben az uradalmak leírásának, felszereléseinek, termelési irányának, 
kezelési módjának és a jövedelmi előirányzatoknak (a remélt tisztajövedelemnek) 
kellett szerepelnie.

A Gödöllőn készült terveket azonban az ügyosztály nem fogadta el, és a „kró-
nikussá váló unrentabilitás” megváltoztatása érdekében egy másik, „felettébb 
részletes” üzemtervet sürgetett, melyben „legalább tíz, de lehetőleg húsz évre visz-
szamenőleg” a földterület táblánkénti kihasználásának, a terméshozamoknak, gaz-
dasági kerületenként a havi csapadékeloszlásnak, az ingó- és ingatlanvagyonnak, a 
holt- és élőleltárnak, végül a cselédlétszámnak a kimutatását írta elő. Majd 1938-
ban újabb üzemterv és egy 10 éves építési program elkészítését rendelte el a koro-
nauradalom számára, mivel csak „olyan beruházások engedhetőek meg, melyek 
eredményét részletes üzemi számítások valószínűsítik.” Ebben, a minisztérium 
szándéka szerint, a szántóföldi termelés, a forgók nagysága, a várható termésered-
mények, az állatlétszám-, a takarmányozási és a fejési előirányzatok, valamint a 
tervezett szegődményes- és tisztviselő-létszám szerepelt volna, ám az előzőekhez 
hasonlóan, ez sem készült el.12

E vázlatos áttekintés az állami birtokok igazgatásának és egyúttal a közpon-
ti gazdaságirányítás egyértelmű bürokratizálódását jelzi. Ennek intézményi ke-
retét az 1889-ben önállósult földművelésügyi minisztérium, valamint a fő- és 
ügyosztályok, köztük a ménesbirtokok ügyosztálya adta, melynek apparátusát az 
osztályvezető és a beosztott tisztviselők (az 1920-as években 10 fő) alkotta. Esz-
közei között pedig megtalálhatóak az adminisztráció magánuradalmakban rég-
óta megszilárdult hagyományos és Gödöllőn is a 19. századra visszanyúló elemei: 
a termett gabonát és az állatállományt a birtok „természetes” részeként kezelő 
számadások és leltárok, vagy a gazdálkodás eredményéről tájékoztató, előirány-
zott, illetve tényleges kiadások és bevételek kimutatása. Emellett a kormány – a 
’20-as évek piaci retorikájához alkalmazkodva – rendelte el a nem csupán másfajta 
képzettséget, de eltérő gondolkodásmódot és mentalitást feltételező, a rozs- és bú-
zakészletekre, a szarvasmarha- és juhállományra, mint értékesíthető tőkejavakra 
(üzem- és eleventőkére) tekintő kettős könyvvitelt13 vagy a termelés tervezését és 
ellenőrzését biztosító, immár az időjárást és a talaj összetételét is „racionálisan” 
kalkuláló üzemtervek készítését.

Ne gondoljuk azonban, hogy az igazgatás és a számvitel előbb bemutatott ide-
álja maradéktalanul megvalósult a gödöllői uradalomban. A továbbiakban a kodi-

12 MOL K 184. 5805. cs. 5. tétel. 509517/1941.
13 A tőkés gazdaság bürokráciáját jól ismerő Werner Sombart fogalmazta ezt meg talán a legszemléletesebben: 

Aki „belemélyed a kettős könyvelésbe, el kell felejtse a javak és a szolgáltatások összes minőségi jegyét, a 
szükségletkielégítés folyamatának minden organikus korlátozottságát, és egyes egyedül a szerzés eszméje 
kell hogy eltöltse. Ha el akar igazodni a rendszerben, nem tehet másként: nem láthat maga előtt csizmákat 
és hajórakományokat, lisztet vagy gyapotot, hanem kizárólag értékösszegeket, amelyek csökkennek vagy 
növekednek.” Idézi KOCKA, J. 1982. 127. 
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Ezért a jószágigazgató az út kövezése után fennmaradó földsávot, a mellékhaszon-
vételekkel, pl. a fahasználattal együtt, továbbra is a birtok tulajdonának tekintette, 
ami az arra ugyancsak igényt tartó vármegyével több éves konfl iktushoz vezetett.

Ennek feloldására az alispán 1928 márciusában, az államépítészeti hivatal be-
vonásával, „bizottságilag való helyszíni letárgyalást” kezdeményezett, amely a föld-
sávot a megyének átadó csereszerződés megkötését rendelte el. Ezután azonban, 
mivel „az államépítészeti hivatal vezetésében és személyzetében beállott változást 
követően, a határköveket az új út széléről felszedték, és a régi út szélére helyezték 
át”,21 újabb helyszíni szemle megtartása „vált szükségessé”, amit az ingatlancsere 
reményében 1929-ben és ’30-ban immár Czitó Győző is több ízben sürgetett.

Ezen a ponton újabb akadály támadt. Az uradalom által átadandó terület, vagy-
is a földsáv telekkönyvi rendezéséhez, a pénzügyminisztérium és a minisztertanács 
beleegyezése után, a kormányzó „legkegyelmesebb hozzájárulása” is szükséges volt, 
ami, „mivel a csorbíthatatlan koronabirtok sem állagában, sem értékében csorbát 
nem szenved”, 1932 áprilisában valósult meg.

Az ügy lezárását azonban még egy adminisztrációs hiba késleltette. A kormány-
zó összesen két kataszteri hold átengedéséhez járult hozzá, amely nem tartalmazta 
a Dány határában fekvő, ugyancsak az úthoz tartozó további 22 holdat. Ezért 1934 
májusában a földművelésügyi minisztérium utasította az uradalmat, hogy e terület 
leírásához szükséges telekkönyvi és kataszteri birtokíveket, a forgalmi és adóérték 
bizonylatokat, valamint a vázrajzokat szerezze be és terjessze fel. Ami, bár a levél-
tári akta erről már nem tájékoztat, az egy évtizede az uradalmi útszakasz kiépíté-
sével kezdődő ügy, attól függetlenedő, újabb és újabb elágazásait létrehozó további 
folyamatára enged következtetni.22

Fontos hangsúlyozni, e példával sem a bürokratikus ügyintézés hatékony-
talanságát kívántuk sugallni, és nem gondoljuk, hogy a magánfelek közötti ingat-
lanviták ne produkálhattak volna ehhez hasonlóan hosszú és nehézkes eljárásokat. 
De azt ismét jelzi, hogy a „kétirányú párhuzamosságokat”23 eredményező, azaz 
egymás mellé rendelt közigazgatási szereplők jelenléte (a megye, az államépítészeti 
hivatal, a jogügyi igazgatóság és ide soroljuk az önkormányzatához ragaszkodó 
uradalmat), valamint a formális és szimbolikus döntések hierarchiája (pénzügy-
minisztérium–minisztertanács–kormányzó) egy csupán néhány holdas ingatlan-
cserét is rendkívül megnehezített, valamint újabb és újabb adminisztratív terheket 
rótt a gazdatisztekre.

21 Arról, hogy ezt ki és miért tette, nincs információnk.
22 MOL K 184. 4129. cs. 5. tétel. 46254/1934.
23 Magyary Zoltán kifejezése, aki részletesen ír erről 1932-ben készült közigazgatási reformtervezetében. 

MAGYARY Z. 1932.
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A központi akaratok más módon is meghiúsulhattak, ami a bürokrácia működé-
sének további mozzanatait szemlélteti. A földművelésügyi minisztérium 1934-ben 
rendelte el Gödöllő számára az Ács-féle ligetes tengeriművelési kísérletet, amire 
azonban nem került sor. Az akkori jószágigazgató, Czeglédy Ákos a miniszternek 
írt levelében ezt azzal indokolta, hogy a „rendelet szerint17 a kísérlet az Országos 
m. kir. Növénytermelési Hivatal utasításai, illetve kívánsága szerint hajtandó végre, 
arra nézve azonban, hogy a koronauradalom a kísérletet az állomástól18 kérendő 
részletes terv szerint állítsa be, az igazgatóság utasítást nem kapott.” (A kísérleti 
állomás viszont egy másik, fajta-összehasonlító kukorica-kísérletet rendelt el, ami-
vel a jószágigazgató a galgamácsai kerületet bízta meg.) Ezért Czeglédy arra kérte 
a minisztert, utasítsa a kísérleti állomást, hogy „tekintettel az uradalom kísérle-
tekkel való erős megterheltségére, a jövőben a kísérletek lefolytatására vonatkozó 
útmutatásokat az igazgatóságnak idejében küldje meg, nehogy a mostani eset újból 
előállhasson.”19

A jószágigazgató tehát az önálló utasítás és a részletes kísérleti terv hiányára 
hivatkozik, ami „megakadályozta” a rendelet végrehajtását. Valójában a széttago-
lódott földművelésügyi szakigazgatás és a gyarapodó ügyosztályok együttműkö-
désének zavarát használja ki, amikor az uradalom számára „erősen megterhelő” 
termelési kísérletet nem hajtja végre. (Az állami birtokok ügyosztálya mellett, más-
más testületek irányították az erdőgazdálkodást, a növénytermelést, a szőlészetet, az 
állattenyésztést, valamint a gödöllői burgonyatermelési és a méhészeti telepet is.)20

Más esetben a közigazgatás megyei hivatalaival vagy a szakintézetekkel (Állat-
egészségügyi Intézet, Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet) folytatott viták, 
illetve a koronauradalom különleges történeti-jogi státusa nehezítette a még oly 
racionális feladatok végrehajtását. 1925 áprilisában határozta el Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye alispánja az Isaszeg–Dány–Zsámbok törvényhatósági közút ki-
építését: a meglévő 14-32 méter széles földút 4 méter szélességben való kövezését, 
ami „készpénzben és természetbeni fuvarban nagy terhet jelent a koronauradalom 
számára.” (Isaszeg 6600 aranykorona, Dány 8 vagon búza árával járult a költségek-
hez, melynek 40 %-át egyenes adó formájában a birtoknak kellett viselnie.) Czitó 
Győző ezt mégis elfogadta, a kincstári jogügyi igazgatóság viszont az Isaszeg–Dány 
szakasz tulajdonjogának tisztázását rendelte el. Ennek nyomán a gazdatisztek „be-
ható kutatásokat” végeztek, és Isaszeg 1865. évi tagosítási térképe, valamint telek-
könyve alapján sikerült igazolniuk, hogy az akkori út az uradalom jogelődjéé volt. 

17 A 47759/1934. sz. FM rendeletről van szó.
18 Czeglédy a Növénytermelési Kísérleti Állomásra utal, mely a Növénytermelési Hivatal felügyelete alatt működött. 
19 MOL K 184. 4131. cs. 5. tétel. 46693/1934.
20 Ez a példa Parkinson törvényeit juttatja eszünkbe, és azt jelzi, hogy a bürokrácia számbeli növekedése, a 

kompetenciák elkülönítése nélkül, nem járt feltétlen együtt a hatékonyabb működéssel, és nem garantálta a 
központi célkitűzések megvalósulását. (1890-ben a földművelésügyi minisztérium 16 ügyosztályán 148-an 
dolgoztak, 1942-ben az 50 ügyosztály 139 fogalmazási, 505 segédhivatali, 227 számvevőségi és 305 szaktiszt-
viselőt, összesen 1176 főt foglalkoztatott.) MÁTÉ I. 1936. 660–674, PATAKY E. 1970. 182, PARKINSON, N. 
1983. 25–39.
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sítés után viszont lehetőség nyílt a „kerületek önfenntartására”, illetve az „elvárt 
gazdasági követelmények” (a jövedelmezőség) teljesítésére.

A jószágigazgató végül a takarékosabb gazdálkodással és az egyszerűsödő 
bürokráciával érvel: a kevesebb intézőség kevesebb cséplőgarnitúrát, gépészt, éj-
jeliőrt, valamint tiszti és tejesfogatot igényel. Továbbá „kisebb és olcsóbb” admi-
nisztrációt, ezáltal „számadásaikat a központi tisztviselők is kevesebb munkával 
állíthatják össze.”26

Ez a beosztás nem maradt változatlan a két világháború között. 1942 elején 
Kelemen Imre jószágigazgató kérte az 1923-ban összevont Kerepes és Ilkamajor 

„rendbetételét”, ami egyéb szervezeti és személyi változásokhoz kapcsolódott. Az 
ebben az évben létrehozott mellérendelt számvevőség ugyanis a pénztári ellenőrzést 

„feleslegessé tette”, ezért Morzsányi Kálmán ellenőrt pénztárosnak nevezték ki Tég-
la György helyére. Kelemen az ügyosztály vezetőjének, Zboray Ferencnek erről a 
következőket írja:

„Kedves Barátom! A legutóbbi birtokszemle alkalmával újra megerősítve látom, 
hogy a kerepesi kerület ügyvitelében változtatni kell, vagy azáltal, hogy a kerületet 
szétválasztjuk, vagy bizonyos személycserét hajtunk végre. Én egyelőre Zlinszky 
főintéző helyére Jármay intézőt helyezném át [az isaszegi kerületből – Cs. T.], Jármay 
helyébe osztanám be Téglát, és Zlinszkyt pedig beosztanánk az igazgatóságba. Ha 
Kerepes szétválasztva lesz, ideiglenesen nyugodtan meg merném bízni Jármayt az 
egyik rész vezetésével, és akkor a kerületen valami kevés lendítve lesz. De ebben 
az összetételben semmi esetre sem maradhat.”27 (Zlinszky Lajost, akivel Kelemen 
láthatóan elégedetlen volt, a következő jószágigazgató kinevezése után, a szokásos 
tömör indoklás szerint a „szolgálat érdekében” Kisbérre helyezték át.28)

Ezt követően a minisztérium a két évtizeddel korábbi kerületegyesítésről kért 
információt, amire Kovács Lajos jószágfelügyelő (1923-ban a kerepesi kerületben 
szolgálatot teljesítő segédtiszt) az ügyosztály egy másik tisztviselőjének, Ruszinkó 
Gábornak írt levelében reagált:

„Kedves Gabikám! A jelenlegi kerepesi kerület egyesítésére vonatkozó rendelet-
nek az irattárban nyoma sincsen, sem az iktatóban, sem a tárgymutatóban. Mind-
össze annyit tudtam megállapítani, hogy 1923-ban az ilkamajori kerület vezetőjét, 
Szilágyi Elemér jószágfelügyelőt Babatra, helyébe Rochlitz Tódor jószágfelügyelőt 
helyezték ide. Biztos emlékezetem szerint Rochlitz ’23 szeptemberében itt szol-
gálattételre jelentkezett, állását azonban nem foglalhatta el, mert ezt feltehetően 
valami bizalmas vagy szóbeli rendelkezéssel módosították. Utána történt október 
vagy november hónapban az ilkamajori és kerepesi kerület összevonása Brokés 
József jószágfelügyelő vezetése alatt. Igen sajnálom, hogy pontosabb választ adni 

26 MOL K 184. 2906. cs. 5. tétel. 51133/1926, 5465. cs. 5. tétel. 36759/1933.
27 Kelemen visszaemlékezéséből tudjuk, hogy Zborayhoz „már az iskolai korban kezdődő régi barátság” fűzte, 

és akivel a koronauradalomban az I. világháború előtt gyakornokként szolgált együtt. A  Mezőgazdasági 
Múzeum Adattára. IV. 256. Kelemen Imre: Gazdasági pályán eltöltött életem emlékei. 1964.

28 MOL K 184. 6601. cs. 5. tétel. 292364/1942.
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AZ URADALOM BELSŐ IGAZGATÁSA

Mi jellemezte az uradalom belső igazgatását? A  birtok élén az igazgatóság állt, 
melyet a jószágigazgató, a titkár és egy magángyakornok alkotott. A  termelés-
hez szükséges anyagok és felszerelések beszerzéséért és nyilvántartásáért a kasz-
nárság felelt, a birtok pénzügyeit, a bevételeket és a kiadásokat a pénztár kezelte. 
Az 1920-as évek végéig mindkettőben egy hivatalvezető (jószágfelügyelő) és egy 
beosztott tisztviselő (intéző) dolgozott, és az igazgatóságnak rendelődött alá a 
gépműhely, valamint az építészet, melyet egy-egy intéző irányított.24 Az urada-
lom termelési egységei a gazdasági kerületek voltak: a központi Szárító kb. 1960 
kataszteri hold, Babat 1510, Kerepes 2660, Isaszeg 3230 és Mácsa 1300 hold, me-
lyekbe a főintéző és a segédtiszt mellé ideiglenesen egy-egy magán- vagy ösztön-
díjas gyakornokot rendeltek.

E könnyen áttekinthető, valamennyi állami birtokon megegyező intézményi 
struktúra működéséről a kerületi beosztás két világháború közötti változásai és 
az ahhoz fűződő egykori tapasztalatok nyújtanak információkat. A  földművelés-
ügyi minisztérium 1920-ban irányozta elő, hogy az állami birtokok fejlesztésével 
és belterjességük növelésével együtt, az „egy kataszteri holdra jutó felügyeletnek és 
ellenőrzésnek” is erősödnie kell, és ez, valamint a gazdasági kerületek „gondosabb 
vezetése, a munkaerő jobb kihasználása szükségessé és indokolttá teszi” 2-3000 
holdas területük megosztását és újabb intézőségek létesítését.25

A koronauradalom számára viszont az ügyosztály 1923-ban az addigi nyolc 
helyett öt kerület kialakítását rendelte el (az önálló Ilkamajort Kerepeshez, Ha-
rasztot Szárítóhoz és Szentkirályt Isaszeghez csatolva), amivel a jószágigazgató is 
egyetértett. Czitó Győző azzal érvelt, hogy a kerületek szántóföldje korábban olyan 
kevés volt, ami „nem bírt el” egy intézőt és egy segédtisztet, ezért azonban a kerü-
letvezető a „tisztviselőket igénylő” feladatokat (a cselédek fi zetésének, illetmény-
föld-, gabona- és kertjárandóságának kiadása, a tengeri részelése, naplók vezetése, 
a napszámosok összeírása) a „munkafelvigyázó” béresgazdákra vagy a csőszökre 
bízta. Ez pedig „visszaéléseket eredményezett, az adminisztráció elmaradását…, a 
cselédség tudomással bírt a vezető lekötöttségéről, ilyenkor a teendőit közönnyel, 
sőt a legnagyobb rosszakarattal végezte.”

Az új beosztást az is szükségessé tette, hogy a gyenge hozamú, futóhomokkal 
borított kerületek „állatállományukat saját terménnyel jóformán sohasem tudták 
ellátni”, és ha az igazgatóság „más intézőségeket kényszerített a takarmány átadá-
sára, abban nem volt köszönet, mert a legrosszabb minőségűt adták oda.” Az egye-

24 Az 1930-as évek végén az igazgató és a titkár mellé egy kéttagú segédhivatalt hoztak létre, a kasznárság há-
rom (hivatalvezető, beosztott- és segédhivatalnok), a pénztár egyetlen főből állt (hivatalvezető). A gépmű-
helyt és az építészetet összevonták, s a vezetője szintén egy kéttagú segédhivatalt kapott. MOL K 184. 3617. 
cs. 5. tétel. 99313/1931, 7218. cs. 5. tétel. 231694/1944.

25 MOL K 184. 2254. cs. 5. tétel. 68121/1920.
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A birtokigazgatással foglalkozó munkák nagy fi gyelmet fordítottak az egy-
személyi és a testületi irányítás problémájára, utóbbi eszközének a tisztiszéket 
tekintették, amit Kállay István 1848 után egyenesen „halhatatlannak” minősített. 
A gödöllői uradalom tisztiszéki jegyzőkönyvei sem a dualizmus korszakából, sem 
az 1920-as és ’30-as évekből nem maradtak meg, Kelemen Imre visszaemlékezése 
azonban röviden beszámol róla:

„A ménesbirtokok rendszere szerint minden hónapban, ha nem volt valami 
sürgős vagy rendkívüli ügy, tisztiülést tartottunk. Ezeken pontos jegyzőkönyvet 
vezettünk, melynek másolatát minden kerületvezető megkapta. Az ülésen először 
felolvastuk az előző ülés jegyzőkönyvét, azután sorra vettük, hogy az abban fog-
laltakat mindenütt végrehajtották-e, és mi módon. Ennek megtárgyalása után az 
igazgató előadta az általa elkészített tervezet szerinti kívánságait. Ehhez az intézők 
hozzászólhattak, majd az igazgató véglegesítette rendelkezéseit, amit jegyzőkönyv-
be foglaltak, és ezt pontosan be kellett tartani. Ezzel a rendszerrel egy hónapra elő-
re mindenki tudta, mi a dolga… Nekem elvem volt olyan dolgokba, ami a kerület 
vezetőjének hatáskörébe tartozott, nem beleavatkozni.”33

E mondatok a tisztiszék mechanikus, megszilárdult rítusrend szerinti működé-
sére utalnak, ami nem a közösen hozott döntések és a viták terepe volt, hanem az 
előre elkészített igazgatói utasítások elfogadására és a korábbiak végrehajtásának 
ellenőrzésére szolgált. Azaz a tisztiszék, a birtokkormányzat tradicionális intéz-
ményeként, annak egységét és a tisztviselők pontosan szabályozott hierarchiáját 
jelenítette meg, valamint a rendszeres kommunikációt és az információk áram-
lását biztosította, anélkül, hogy az uradalom kollektív irányítását ellátta volna. 
Az egy hónapra előre rögzített teendők pedig a lokális döntéseket akadályozták34, 
és a termelés minden részletére kiterjedő központi határozatoknak kívántak ér-
vényt szerezni. (Az 1930-as években ezek egyre gyakoribb fóruma a minisztérium-
ban tartott értekezletek, melyeken a birtokok vezetői is részt vettek.) 

A továbbiakban az igazgatás és az uralom gyakorlásának meghatározó elemét, 
a tisztviselők ellenőrzését és fegyelmezését vizsgáljuk. Az 1942-ben létrehozott 
mellérendelt számvevőség – nevével ellentétben – a birtok igazgatóságának ren-
delődött alá, ezért tényleges pénzügyi ellenőrzést nem végezhetett. A költségvetés-
nek a háború alatt egyre gyorsabban növekvő defi citjét szó nélkül hagyta, sőt 1942 
nyarán maga kérte a koronauradalom postatakarékpénztári számlájának dotálását 
25 ezer pengővel, hogy a „kifi zetések teljesíthetőek legyenek”, majd a következő 
évben szemet hunyt a termény- és anyagszámadások elmaradása felett.35

33 Kelemen Imre: Gazdasági pályán…, KÁLLAY I. 1980. 284.
34 Figyelemre méltó ezen a ponton a narráció. Kelemen miközben a tisztiszék működését írja le, elveként veti 

közbe a kerületi intézők önállóságának tiszteletben tartását. Ez azonban aligha érvényesült, és inkább a 
késői, a szakmai függetlenségre épülő identitásának kifejezése.

35 MOL K 184. 6602. cs. 5. tétel. 36726/1943, 6603. cs. 5. tétel. 524754/1943, 6606. cs. 5. tétel. 526354/1943, 
7216. cs. 5. tétel. 229158/1944.
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nem tudok, de mostanáig bogarásztunk a raktárban és a padláson heverő könyvek 
és iratok között, sajnos jóformán eredmény nélkül.”

Végül az 1942-ben kinevezett új jószágigazgató, Th iringer Vilmos immár ha-
tározottan kezdeményezte Kerepes és Ilkamajor újbóli kettéválasztását, Kerepes 
eredményesebb igazgatása és különösképp az oda szerződtetni tervezett munká-
sok, valamint a cselédek „fokozottabb és könnyebb” ellenőrzése érdekében. Amit 
a minisztérium készséggel elfogadott, mivel az elmúlt 19 évben „bebizonyosodott, 
hogy a két kerület egyesítése nem volt megfelelő megoldás.”29

Milyen következtetéseket tehetünk a kerületi változások körülményeiből. 
A földművelésügyi kormányzat az első világháború után az állami birtokok gazda-
sági modernizációját a cselédek és az egyéb alkalmazottak felügyeletének erősítésé-
vel kapcsolta össze, amiben minden bizonnyal közrejátszott 1918–19 tapasztalata. 
Ez motiválta az intézőségekre, mint termelési és igazgatási egységekre vonatkozó 
normatív szabályozást, amit a gödöllői jószágigazgatók maradéktalanul elfogadtak.

Czitó Győző jelentéséből az is kiderül, hogy, bár a gazdatisztek feladatait pon-
tosan szabályozták, ez nem valósult meg következetesen. A cselédek és a részesek 
járandóságainak kiadását, a napszámosok nyilvántartását, valamint a számadási 
naplók vezetését ugyanis a béresgazdák végezték, ami – a jószágigazgató érvelése 
szerint – éppen az előírt adminisztrációs fegyelem és az ellenőrzés lazulását ered-
ményezte.30

Az intézőségek összevonásának másik argumentuma: az önfenntartásuk vagy 
önálló jövedelmezőségük biztosítása azonban a partikularizmussal, gazdasági 
együttműködésük szűkülésével járt együtt: szintén Czitó írja, hogy miközben egy-
egy kerület elmaradt az előirányzott munkájában, ezért földjeiből kénytelen részes 
művelésre kiadni, addig „szomszédja állatait pihentette.”31

Ne gondoljuk azonban, hogy a kerületek átalakításában kizárólag „racionális” 
tényezők vagy a központi bürokrácia normáinak követése játszott szerepet – erre 
Kelemen Imre és Kovács Lajos a hivatali érintkezés szabályain túllépő, személyes 
hangvételű levele utal. Kelemen szövegében a tevékenységi körök diff erenciálat-
lansága: a pénztár, a gazdasági kerület és az igazgatóság közötti tisztviselői cirku-
láció jelenik meg, amiről a minisztériumi osztályvezető a jószágigazgatóval való 
bizalmas egyeztetés nyomán döntött, és amit, úgy tűnik, nem a szakmai érvek 
motiváltak. Kovács Lajos emlékezetében pedig a két évtizeddel korábbi döntésnek 
kizárólag az informális mozzanatai maradtak meg.32

29 MOL K 184. 6152. cs. 5. tétel. 17191/1942, 6603. cs. 5. tétel. 524040/1943.
30 Az Esterházy-uradalomban az 1930-as években a számadásokat a béresgazdák, a pénztári naplókat az inté-

zők vezették, ami „inkább szokás, mint törvény volt.” GAÁL L. 1971. 116.
31 MOL K 184. 5465. cs. 5. tétel. 36759/1933.
32 Th iringer Vilmos kinevezését követően további szervezeti változások zajlottak: 1943-ban a földművelésügyi 

minisztérium a Nemzeti Közművelődési Alapítvány, illetve a Telepítési Alap tulajdonában lévő kőkúti és 
kompolti maradékbirtokokat a koronauradalomhoz csatolta, és gazdálkodásuk, valamint „ügykezelésük” 
vezetésével a gödöllői igazgatóságot bízta meg. (Az összevonás körülményeiről és motivációiról levéltári 
adatokat nem találtunk.) MOL K 184. 6599. cs. 5. tétel. 36126/1943, 6603. cs. 5. tétel. 524959/1943, 7218. cs. 
5. tétel. 231391/1944.

46

Gödöllő története II/2. [46]



és egyidejűleg megtiltotta, hogy Hack Endre hatóság előtti rágalmazás és becsü-
letsértés miatt Kováts Gézát feljelentse, mivel „nem tartom a szolgálat érdekével 
összeegyeztethetőnek, hogy hasonló ügyek a nyilvánosság előtt tárgyaltassanak.” 
(Hackot 1933-ban helyezték Gödöllőre, Kovátsot pedig a minisztériumba.)

A történet másik szereplője, Kósa Zoltán 1930-ban került a koronauradalom 
kerepesi intézőségébe (ugyanabból a bábolnai kerületből, ahol Hack dolgozott), 
és a minisztérium felszólítására készítette el utólagos jelentését: Bábolnán tavaszi 
zabból „50 q többletem volt. Ezt a mennyiséget elcseréltem a farkaskúti kerülettel 
azonos mennyiségű árpáért, amit a vendéglősnek adtam el, és az árából szereztem 
be a kerület számára a legfontosabbakat.” (A többlet abból származott, hogy a má-
zsálásnál zsákonként „egy kilogrammot vontunk le, holott egy zsák súlya csupán 
0,45 kiló volt.”)

A minisztérium ezúttal az esetleges fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot sem 
tartotta fontosnak, Kósát viszont az állami birtokok számviteli rendjével ellenté-
tes eljárásáért, amely „minden meggyanúsításnak tág teret nyújt, és igen alkalmas, 
hogy a tisztviselők tekintélyét a cselédség szemében is aláássa”, megintette.39

Közvetve jutott szerephez a koronauradalom vitéz Ady János kompolti főintéző 
ügyében. A Heves megyei állami birtok volt magtárosa 1934-ben panaszolta be az 
ügyosztálynak Adyt szabálytalan vételezések és elszámolások, egyéni haszonszer-
zés miatt, valamint mert a „búzalopás nem csendőr által lett nyomozva, és azt az 
intéző úr elsimította.” A minisztérium Kakasy Ödön gödöllői jószágfelügyelőt, az 
isaszegi kerület vezetőjét bízta meg az eset „bizalmas és tapintatos” kivizsgálásával, 
aki eredményét röviden összegezte: a feljelentésben emelt vádak általánosságban 
alaptalanok, mindössze annyit lehet szabálytalannak tekinteni, hogy a saját háztar-
tásának végzett daráltatás ellenértékét, valamint a baromfi kerítés és a tengerigóré 
készítéséhez igénybe vett szegődményes napszámokat nem számolta el, a tiszti 
kocsisnak rétpótlékot engedélyezett – és ehhez előzetes engedélyt nem kért. Te-
kintettel azonban arra, hogy Ady János „szerződéses viszonyban van a kincstárral, 
és nem volt tájékoztatva az állami számvitelről, említett szabálytalanságokat nem 
rosszhiszeműen követte el.”40

Nem lepődhetünk meg ezeken az eseményeken. Az anyagkészletek és a mun-
kaerő saját célú felhasználásáról, a természetbeni járadékok: a kertek vagy a legelők 
megnöveléséről (ezáltal a saját és az uradalmi gazdaság határainak elmosódásáról), 
a beosztottaknak, tiszti kocsisoknak juttatott, a patrónus-kliens kapcsolatokat erő-
sítő javadalmakról több – különböző történeti korszakokat feldolgozó – uradalom-
történeti munka tudósított már, és előfordult ez a gödöllői birtok múltjában is.41 
Példáinkat a két világháború közötti állami ellenőrzés és a büntetés illusztrálására 
mutattuk be.

39 MOL K 184. 5465. cs. 5. tétel. 36756/1933.
40 A vizsgálatot végző Kakasy Ödönt röviddel ezután a kompolti uradalom élére nevezték ki. MOL K 184. 4131. 

cs. 5. tétel. 47771/1934.
41 WELLMANN I. 1933. 117–118, FARKAS J. 2002. 488–489.
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Az anyag- és raktárkészleteket kerületenként ellenőrizték, a beterjesztett jelen-
téseket a minisztérium rendre elfogadta. Központi rovancsolást 1929 áprilisában 
tartottak Scherer Ottó vezetésével: őszi rozsból 22 q (az elkönyvelt készlet 70 %-a), 
tavaszi árpából 4 q, kölesből 32 kg hiányt találtak, amit Scherer „természetes mag-
tári apadásnak” minősített, és amit az ügyosztály részéről Vattay Dezső „jóváhagyó 
tudomásul vételre” javasolt. (Mindketten Gödöllőről kerültek a minisztériumba, 
Scherer hamarosan ismét Czitó Győző beosztottja lett, tehát ismerték az uradalom 
adminisztrációját, és aligha volt érdekük – az állandó áthelyezések és a szolgálati 
beosztás bizonytalansága miatt – annak szigorú ellenőrzése és minden részletének 
nyilvánossá tétele.)36

A személyes kapcsolatok a tisztviselők fegyelmezésének gyakorlatát is befo-
lyásolták. A jószágigazgatók: Czitó, Czeglédy, Kelemen és Th iringer egy sor „mu-
lasztást” követett el (a számadások késedelmes elkészítése, a szerződéses fegyelem 
hiánya, az üzemterv „szabotálása”, engedély nélküli kézi eladások), ám a rendreu-
tasításon és a fenyegetőzésen kívül, ez semmilyen szankcióval sem járt.

Hasonlóan elnéző volt a minisztérium a beosztott gazdatisztekkel szemben. 
A vizsgált két évtized alatt – a rendelkezésre álló adatok alapján – csupán Mogyo-
rósi Kálmán intéző kapott hivatali megrovást, és nem a gazdálkodásban elkövetett 
vétségért, hanem az alárendeltségi viszony megszegéséért (az írásbeli engedély be-
várása nélkül kötött házasságot).37

A koronauradalom másik két tisztviselője még bábolnai szolgálata alatt kö-
vetett el mulasztásokat, amit érdemes részletesebben szemügyre vennünk. Vitéz 
Kováts Géza, a nagybábolnai gazdasági kerület vezetője 1932-ben készített írásos 
jelentést38, mely szerint Hack Endre építészeti intéző „az állami javakat nem kezeli 
lelkiismeretesen” (a helybeli vendéglősnek „kocsiszámra” küld műhelyi hulladék 
fát, és saját konyhájában is „tetemes mennyiséget” használ fel), állatállománya a 
megengedett létszámot meghaladja, és azok a vetésben „nagy károkat okoznak”, 
10 q burgonyát nem fi zetett ki, továbbá két alkalmazottjától 2400 négyszögöl illet-
ményföldet bérel, amit velük, azaz uradalmi költségen műveltet. Mindez a „tiszti-
kar tekintélyét annyira lerombolta, hogy megdöbbenve és pirulva kellett hallanom 
a környéken élő tekintélyes emberek súlyos kritikáját.”

Ezt követően Hack fegyelmi eljárást kezdeményezett önmaga ellen (azért, hogy 
„megállapíttassék, elkövettem-e valamilyen meg nem engedett dolgot”), amit Zolnay 
Ödön miniszteri osztálytanácsos vizsgálata előzött meg. Eszerint, bár Kováts Géza 

„panasza jórészt igazolást nyert, de az építészeti intézőnek az egyes ügyekben való 
szerepe, működése és eljárása fegyelmi vétség megállapítására nem alkalmas. Ki-
fogás alá eshetik, hogy állatállománya a megengedettnél magasabb, de az egyenlő 
elbánás elve alapján ez – úgy látszik – más tisztviselőknél is kifogásolható.” Zolnay 
jelentését a minisztérium elfogadta, vagyis az ügyet fegyelmi eljárás nélkül zárta le, 

36 MOL K 184. 3321. cs. 5. tétel. 15429/1929, 3617. cs. 5. tétel. 99301/1931.
37 MOL K 184. 6606. cs. 5. tétel. 525507/1943.
38 Kovátsot 1930-ban Gödöllőről helyezték Bábolnára.
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Ugyanakkor nem változtatta meg a személyes jelenlét és utasítások, a közvetlen 
ellenőrzéssel összekötött hagyományos gyakorlatát. „Én mint igazgató minden 
reggel az irodai dolgokat elintéztem, utána kocsira ültem, és este hat-hétig a ha-
tárt jártam, ezután kerültem az ebédhez” – emlékezett három évtized távlatából is 
öntudatosan Kelemen Imre.46 Mint láttuk, az orális kommunikáció eszköze volt a 
tisztiszék, ahol az elhangzó utasításokat a koordináció és a számonkérés érdekében 
írásban dokumentálták.47

A helyváltoztatásra a tiszti fogatok szolgáltak, melyek az állomány presztízsét 
is kifejezték. (A napi postát a kerületek között a tejesfogatok szállították, ami az 
elvárt gyors és pontos levelezésnek aligha felelt meg.) S majd csupán az 1942-ben 
kinevezett igazgató, Th iringer Vilmos tért át a „termelés szempontjait szolgáló 
üzemvezetés” érdekében egy Adler típusú gépkocsira, ám a központtól több mint 
130 kilométerre fekvő, az uradalomhoz csatolt kompolti és kőkúti birtokrészek ke-
zelése így is megoldhatatlan feladatot jelentett.48

Az igazgatás birtokot terhelő költségei feltűnően magasak voltak. 1930-ban, 
amikor a kormány valamennyi állami uradalom számára szigorú takarékosságot 
írt elő, a tiszti kezelés: a tisztviselők készpénz- és terményjárandósága (134 829 
pengő), a tűzbiztosítási díjak (143), az irodaköltségek (8900), a lakásbér, a tiszti 
kertek és az illetményföldek egyenértéke (26 219), valamint a tiszti fogatok fenn-
tartása (34 440 pengő) összesen 204 531 pengőbe (egy kataszteri holdra számítva 
20 pengőbe) került, ami az évi összes kiadás 39 %-át adta. (Az 1930–31-es gazdasá-
gi évben az uradalom éppen 100 000 pengő hiánnyal zárt.)49

Az állami birtokokon és köztük a gyenge talajadottságú koronauradalomban 
azonban a jövedelmezőség nem lehet az igazgatás elsődleges minősítője. Gödöllő, 
az udvari vadászatok biztosításán kívül, az agrárpolitika reprezentálására szolgált, 
a „gazdaérdekek” megjelenítője, valamint az igazgatási feladatként kezelt mező-
gazdasági szociálpolitika és a gazdasági munkásügyek terepe, vagy az igazgatás, 
fegyelmezési és ellenőrzési mechanizmusaival az uradalom társadalmi, szociális és 
hatalmi szervezetének fenntartását is biztosította. S ebből a szempontból egészen 
biztosan hatékonynak tekinthetjük.

46 Kelemen Imre: Gazdasági pályán…
47 Az iratkezelésről viszont Kovács Lajos idézett levele árul el részleteket, amiből kiderül, hogy a döntésekhez 

szükséges, minisztérium által igényelt információk nem álltak rendelkezésre, és a tisztviselő csupán „biztos 
emlékezetére” hagyatkozhatott.

48 MOL K 184. 7218. cs. 231391/1944.
49 MOL K 184. 3617. cs. 5. tétel. 99303/1931, 3773. cs. 5. tétel. 58652/1932.
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Erre a központi hatalom, a társadalom és a nyilvánosság kizárásával formált 
jogot: „nem megengedett, hogy a hivatalos eljáráson kívül, társadalmi téren is 
folytatással legyen” – fogalmazta meg az ügyosztály a Hack Endre elleni vizsgá-
latban42, ami a tisztviselők személyes autonómiájának teljes korlátozását jelentette. 
Ezzel összefügg, hogy a különböző mulasztások számviteli-igazgatási fegyelem-
sértésnek minősültek (az eljárásokban nincs szó lopásról, sikkasztásról vagy kor-
rupcióról), és a szankcionálás érvei között sem az állami javak védelme, hanem 

– ami, úgy tűnik, ennél fontosabb volt – a tisztviselői kar tekintélyének megőrzése 
fogalmazódik meg.

Az ügyek kivizsgálását, amihez vétségek egész sora volt szükséges, és a fegyel-
mezést nem az egységes norma- vagy szokásrend, hanem a személyes kapcsolatok 
határozták meg. Az előbbit más birtokok gazdatisztjei végezték, akik belső szolida-
ritás jegyében jártak el. Fegyelmi eljárást általában nem kezdeményeztek, Kakasy 
Ödön szerint a kompolti intéző a szabálytalanságokat „nem rosszhiszeműen” kö-
vette el, vagy Hack Endre megengedettnél magasabb állatállománya a többi gazda-
tiszt hasonló gyakorlatával legalizálódott.

A vizsgálatok lezárása után az érintetteket más állami birtokokra helyezték, ami 
a tisztviselők cirkulációjának szélesebb folyamatába illeszkedett, és a mikrohatalmi 
kapcsolatok (a lokális koalíciók) megerősödését akadályozhatta. Amennyiben 
pedig büntetésre került sor, az az egész állomány fi gyelmeztetésére szolgált. Kó-
sa Zoltán megintését az ügyosztály valamennyi állami uradalommal tudatta: „A 
tisztviselői kart – megfelelő bizalmas alakban – miheztartásul való közlés végett 
tájékoztatom, hogy nevezett tisztviselőt megdorgáltam.”43

Nem kerülhető el végül az igazgatás hatékonyságának felvetése. Ennek „ob-
jektív” megjelenítésére a kormány számára az 1920-as években a jövedelmezőség 
adódott, amiből a helyi bürokrácia nem épp eredményes működésére következ-
tethetnénk.44 A centralizált irányítás a lokális cselekvéseket lassította, ami elsősor-
ban a terményértékesítéskor és a beszerzéseknél okozott veszteséget. A gazdasági 
kerületek önálló számadótestek voltak, a rentabilitás központi normája számukra 
is követendő volt, ami versenyhelyzetet teremtett, ám együttműködésüket gátolta.

Mi jellemezte az uradalom kommunikációs és adminisztrációs rendszerét? 
A századfordulón telefonhálózat létesült az intézőségek között (a birtok széttagolt-
sága ezt szükségessé tette: a két szélső fekvésű major távolsága kb. 45 kilométer), 
és bár a jószágigazgatók gyakori meghibásodásáról, sőt elavulásáról jelentettek,45 
mégsem becsülhetjük le jelentőségét az információáramlás felgyorsulásában. 

42 MOL K 184. 5465. cs. 5. tétel. 36756/1933.
43 Uo.
44 Lásd az Értékesítés, piac, politika c. fejezetet.
45  Th iringer Vilmos írja 1943-ban, hogy a koronauradalmi távbeszélő-hálózat és a meglévő készülékek „nap-

ról napra nehezebbé teszik a kerületekkel való érintkezést, és ezért az uradalomra súlyos károk származhat-
nak.” MOL K 184. 6599. cs. 5. tétel. 36158/1943, 7218. cs. 5. tétel. 231391/1944.

50

Gödöllő története II/2. [50]



vezetésével 1922–23-ban ideiglenesen megbízott Neogrády Árpád, valamint 
Szilágyi Elemér jószágfelügyelő fi a Mezőhegyesen teljesített próbaszolgálatot 
(az ifj abb Neográdyt ezután Bábolnára, a ’40-es évek elején a koronauradalom-
ba helyezték), Kriváchy Jenő intéző pedig hivatali főnöke lányát vette feleségül. 
A Batta család kiterjedt rokoni hálózatának szintén voltak gödöllői szálai. Batta 
Sándor 1921 és ’32 között Mezőhegyesen jószágigazgató, 1928-tól a ménesbir-
tokok ügyosztályának vezetője, akinek lányát Th iringer Vilmos vette feleségül, 
Tibor fi át pedig 1934-ben helyezték Mezőhegyesről Gödöllőre. (Harmadik gyer-
meke, Batta Pál 1936-tól minisztériumi osztálytanácsos, ezt követően a Lakatos-
kormány földművelésügyi államtitkára, és a negyedik, Sándor, Kisbéren szolgált, 
majd 1943-tól Bábolnán igazgató).53

E példák alapján a ménesbirtoki tisztviselők (a központiak és az uradalmi-
ak) zárt és koherens csoportja tárul elénk, a csoporttagok rekrutációja és az ál-
lami szolgálattal összefonódó szakmai karriere a gyakorlattól az előmenetelen 
és az áthelyezéseken át a nyugdíjaztatásig szigorúan szabályozott. (Ez idővel az 
intergenerációs mobilitásra, illetve a magánéletre is kiterjedt, mivel egy 1938-ban 
készült rendelettervezet az állami birtokok gyakornoki állásait a tisztviselők gyer-
mekeivel kívánta betölteni.)54

Ez a szabályozottság és a hivatali cirkuláció, amely egyszerre kelthette a kiszol-
gáltatottság és az állami alkalmazásra épülő életút bizonyosságának érzetét, milyen 
következményekkel lehetett az együttműködésekre, a személyes kapcsolatokra? 
A központi és a helyi tisztviselők között sajátos: bizonytalan és változó, bürokra-
tikus (vagy a hatalmi rendszer közvetítette autoritatív) és patriarchális vonásokat 
elegyítő függőségi viszonyokat feltételezünk. A  végrehajtandó döntéseket a mi-
nisztériumban hozták, a gödöllői uradalomhoz kötődő agrárpolitikai stratégiák, 
valamint a gazdatisztek állami tisztviselői státusba sorolása a hivatali (formalizált) 
kapcsolatok felé mutatott. Ugyanakkor a minisztériumi és az uradalmi alkalma-
zottakra egységesen érvényes jutalékrendszer, az egyéb illetmények és kölcsönös 
kedvezmények (a birtokok javaiból való közös részesedés), az évről évre feltétel 
nélkül nyújtott hitelek „kieszközlése”, valamint a személyes életpályák hasonlósága 
(gyakran a közös iskolától kezdődően) az informális együttműködéseket és lekö-
telezettségeket tartotta fenn. (Ennek egyértelmű jele, hogy a hivatali út betartása 
többszöri elrendelés ellenére sem valósult meg.55)

Mindez nem zárta ki, sőt megítélésünk szerint magában rejtette a konfl iktu-
sok lehetőségét. Czitó Győző és a központi hivatalnokok ellentétére már többször 
utaltunk, amit további példával egészítünk ki. Az 1924/25-ös gazdasági év veszte-
séges zárása miatt a földművelésügyi miniszter az osztalék megvonását rendelte 

53 MOL K 184. 2500. cs. 5. tétel. 97115/1923, 3616. cs. 5. tétel. 55837/1931, 3773. cs. 5. tétel. 58652/1932, 
4132. cs. 5. tétel. 48408/1934, 4930. cs. 5. tétel. 17701/1938, 6601. cs. 5. tétel. 36417/1943, 6602. cs. 5. tétel. 
36726/1943, 6603. cs. 5. tétel. 524932/1943.

54 MOL K 184. 4929. cs. 5. tétel. 16886/1938.
55 MOL K 184. 6606. cs. 5. tétel. 525143/1943.
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AZ IGAZGATÁS INFORMÁLIS SZERVEZETE 
– SZEMÉLYES KAPCSOLATOK

Ebben a fejezetben a birtokigazgatás még egy tényezőjét: a tisztviselők közötti sze-
mélyes (vagy informális) kapcsolatokat vesszük szemügyre. Erre a modern igazga-
tási szervezetek és a hatalom működésének kutatói egyaránt felhívták a fi gyelmet, 
hangsúlyozva, hogy a törvények, az intézmények és az azok működésére vonat-
kozó normák, azaz a „közvetlenül adott jelenségek előtt meg kell vizsgálnunk az 
apparátusok belsejében szövődő hatalmi kapcsolatokat és stratégiákat.”50

A kapcsolatok értelmezéséhez a minisztérium állami birtokokat irányító ügy-
osztálya, a koronauradalom és a ménesbirtokok közötti fl uktuációból indulunk 
ki. Kelemen Imrét már többször említettük: 1908 és ’43 között Mezőhegyesen 
(gyakornokként), Bábolnán (két ízben: gyakornokként, majd jószágigazgatóként), 
Gödöllőn (háromszor: gyakornokként, kerületi intézőként, igazgatóként), vala-
mint, szintén megszakításokkal, a minisztériumban teljesített szolgálatot. Czitó 
Győző Mezőhegyesről, az 1932 és ’37 között jószágigazgató Czeglédy Ákos, vala-
mint az 1942-től ’44-ig a koronauradalom élén álló Th iringer Vilmos a földműve-
lésügyi minisztériumból került Gödöllőre.

A beosztott tisztviselők cirkulációja rendszerint a birtokvezetés változásaihoz 
igazodott. Fridrich Géza bábolnai jószágigazgatót 1912-ben nevezték ki Gödöllő 
élére, aki magával vitte a fi atal Kelement („Fridrich kieszközölte Gödöllőre való 
áthelyezésemet”), majd miután az igazgató a minisztériumba került, Kelemen ide 
is követte („1917 októberében berendeltek Fridrich mellé”).51 Czitó Győzőt 1923-
ban bízták meg a koronauradalom vezetésével, s ezzel egy időben, szintén Me-
zőhegyesről került Gödöllőre Stollmayer Gáspár igazgatósági titkár és Gavenda 
Emil intéző, Bábolnáról vitéz Kováts Géza, a mácsai kerület vezetője (aki 1930-ban 
visszakerült Bábolnára, majd a minisztériumban dolgozott), valamint Hámorszky 
Ödön gyakornok. Ezzel szemben Vattay Dezsőt, a kasznárság és a gépműhely élé-
ről a minisztériumba rendelték, és a kettős könyvvitel előkészítésével bízták meg 
(1932-ben, az új miniszter, Purgly Emil Mezőhegyesre nevezte ki jószágigazgató-
nak) és Scherer Ottó ugyancsak az ügyosztály számvevőségéhez került (őt viszont 
néhány év múlva visszahelyezték Gödöllőre).52

A hivatali kapcsolatokat elsődleges: családi-rokoni nexusok szőtték át. Czitó 
Győző fi a az igazgatósághoz beosztott magángyakornokként került 1928-ban 
Gödöllőre, majd a világháborúig a babati kerületben dolgozott. Az uradalom 

50 ABÉLÉS, M. 2007. 116.
51 Kelemen Imre: Gazdasági pályán…
52 Czitó 1925-ben, a minisztériumnak készített jelentésében úgy fogalmaz, hogy két éve, amikor kinevezték, 

„tervbe volt véve a tisztviselői kar kicserélése, de nem hajtották végre.” Tehát a minisztérium nagyobb ará-
nyú személyi változtatásokat tervezett, amit feltehetően az informális kapcsolatok akadályoztak meg. (Vö. 
Kovács Lajos levelével.) MOL K 184. 3321. cs. 5. tétel. 15326/1929, 5465. cs. 5. tétel. 36759/1933. 
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jeként, ám az uradalmakban megszerezhető gazdászati gyakorlat nélkül került 
Kelemen Imre helyére, aki a nyugdíjaztatásáig hátralévő évet a minisztériumban 
töltötte. A váltásról Kelemen visszaemlékezése részletesen tájékoztat:

„Ez időben értesültem egy közeli ismerősömtől, aki az egyik legnagyobb napilap 
lovassport rovatának vezetője volt, hogy egy magas, barna úriember a lóverseny-
téri mázsaházban azt mesélte a társainak, hogy a közeljövőben Gödöllőre megy 
jószágigazgatónak, és ott többek között egy közismert istállótulajdonos lovait fogja 
trenírozni, és erre a célra egy megfelelő tréningpályát fog építeni. Mint később 
kiderült, az ismerősöm jól volt informálva, mert a minisztériumban már el volt 
határozva, hogy a miniszter a kijelölt kollegának, családtagjai befolyására, megfe-
lelő magas elhelyezést biztosít. Időközben érdeklődtek nálam a főosztályom útján, 
nem volna-e kedvem a minisztériumba menni, magasabb lenne a lakáspénzem, és 
választhatok magamnak olyan osztályt, amilyet szeretnék… Mialatt Püspökfürdőn 
gyógykezeltettem magam, helyeztek át Budapestre, a gazdaságot távollétemben 
vette át az utódom.”59

Elsőként a narrációt érdemes szemügyre vennünk. Kelemen életútja a gazdaság 
és a politika mind szorosabb összekapcsolódását jeleníti meg, s ez az emlékezetét, 
az elbeszélés struktúráját is befolyásolja. Egységben jelenik meg ugyanis a jobbra-
tolódás, az általa átlátható miliőben az uralmi viszonyok átalakulása, valamint a 
közszolgálattal szemben a személyes érdekek felülkerekedése: a ’30-as évek végétől 

„egy nyilas irányzat indult meg a minisztériumban, és olyanok, akiknek eddig sem-
mi irányító szavuk nem volt, most szóhoz jutottak, és egyéni érdekeiket akarták 
előtérbe vinni, és maguknak érdemeket szerezni.”60 A szövegrész továbbá a bizal-
mas, minden hivatali vagy formális elemét elvesztő döntésekről és információ-
áramlásról tanúskodik, aminek Kelemen részese volt, és ami az emlékezői attitűdöt 
is meghatározza. Feltűnő ugyanis, hogy miközben pl. a gazdálkodásról egészen 
konkrétan szól, ehelyütt „egy közeli ismerőséről”, „egy magas, barna úriemberről”, 

„egy közismert istállótulajdonosról” ír, anélkül hogy megnevezné őket.
Ebben az emlékezet kontextusban jelenik meg Th iringer gödöllői kinevezése, s 

ha ezt társasági és családi kapcsolataival vetjük össze, minden bizonnyal az övé volt 
– valamennyi jószágigazgató között – a leginkább kiterjedt és exkluzív. A  jószág-
igazgató maga is istállótulajdonos, a lóversenyek az elitcsoportok tagjaival biztosí-
tottak személyes kapcsolatot (a versenypálya a bizalmas információk áramlásának 
a terepe), ami a kormányzó öccséig, a szintén neves lótenyésztő Horthy Jenőig 
terjedt. Sógora pedig a ménesbirtokok ügyosztályának vezetője, majd földműve-
lésügyi államtitkár.

A kapcsolatok további szálainak bogozása helyett arra keresünk választ, mi-
féle következménye volt ennek az uradalom igazgatásában, a központi és lokális 
akaratok dinamikájában. Az új jószágigazgató első teendői között a birtok ló- és 
csikóállományát osztályozta, és a selejtes csikókat az általa megállapított áron ér-

59 Kelemen Imre: Gazdasági pályán…
60 Uo.
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el, amivel szemben a jószágigazgató valamennyi gazdatiszt által aláírt levélben 
tiltakozott. Ebben azzal érvelt, hogy a „mostoha viszonyok miatt az itteni tiszt-
viselőknek sokkal több fáradtságba kerül, hogy a legcsekélyebbet produkálhassa. 
Az osztalék megtagadása munkájuk lebecsülésének tekinthető… A  minisztériu-
mi tisztviselők osztalékpótló jutalomban részesültek, bár sem munkaidőben, sem 
a felelősséget fi gyelembe véve nem közelítik meg a birtokon dolgozók helyzetét. 
Úgy tudjuk, hogy a más uradalmakból Gödöllőre helyezett tisztviselők csakis úgy 
fogadták el annak idején áthelyezésüket, hogy az osztalék biztosíttatik nekik (pl. 
Nick, Dezsényi).”56

A jószágigazgató és az ügyosztály közötti ellentét anyagi természetű, a jára-
dékokkal kapcsolatos. Az osztalék esetleges elmaradásával szemben Czitó a ter-
melést irányító gazda tudatával, a tisztikart maga mögé állítva érvel, ugyanakkor 
arra a „szokásjogra”, illetve a tisztviselők egymást követő generációinak tapasz-
talatára hivatkozik (ami feltehetően az állami birtokok információs rendszerébe 
is beépült), hogy a jutalékot a termelés eredményességétől függetlenül, mintegy 
járadékként kapják meg.

Czitó Győző arra is utalt, hogy a jószágigazgatók kinevezése, ami az ügyosz-
tály vezetőjének hatásköre volt, megállapodások, egyezkedések, alkuk nyomán 
valósult meg, s láttuk, a birtok új vezetői gyakran saját munkatársaikat, beosz-
tottjaikat hozták magukkal. Néhány további példa a tisztviselők kiválasztásának 
egyéb – ugyancsak a személyes kapcsolatok által befolyásolt és azokat minősítő 

– szempontjait jelzi.
A magángyakornokként, díjazás nélkül eltöltött szolgálat, mely nem csupán 

az ismeretszerzést, hanem a jelölt „megbízhatóságának” felmérését célozta, előfel-
tétele volt a kinevezésnek, ezért az erre irányuló kérvények és a hozzájuk csatolt 
ajánlások tucatjai árasztották el évről évre a minisztériumot. Az 1930-tól a korona-
uradalomban tartózkodó Geréby György kérelmét Debrecen főispánja támogatta a 
földművelésügyi miniszternek írt levelében („családja igen tiszteletre méltó pozíci-
ót tölt be Debrecen város társadalmában, ezért mint pártfogására érdemes és méltó 
ifj út ajánlom a fi gyelmébe”), Nényey Előd elhelyezésével kapcsolatos fenntartását 
pedig Czitó ezúttal patriarchális hangnemben fogalmazta meg: „Kedves barátom! 
A nagy protekciót nem szívesen veszem tudomásul, no de majd csak ezzel is meg-
birkózunk.”57 (Nényeyt 1933-ban a kisbéri ménesbirtokra nevezték ki, de miután 
nősülni akart, és ott megfelelő nős lakás nem állt rendelkezésre, továbbá „egyéb 
szolgálati érdekből” Gödöllőre helyezték vissza.”)58

Th iringer Vilmos 1942-ben, az állami birtokok lótenyésztési szakfelügyelő-

56 Nick Ede és Dezsényi Béla a dualizmus utolsó periódusának jószágigazgatói. MOL K 184. 3321. cs. 5. tétel. 
50796/1926.

57 A levélből nem derül ki, a megszólítás kit takar. Kelemen Imre visszaemlékezésében úgy fogalmaz, „Tisz-
tában voltam azzal, hogy a tisztviselők között sok van, aki összeköttetéssel került Gödöllőre, és nincsenek 
különösebb ambícióik.” Kelemen Imre: Gazdasági pályán…

58 MOL K 184. 3616. cs. 5. tétel. 46230/1931, 3774. cs. 5. tétel. 59266/1932, 3928. cs. 5. tétel. 37971/1933, 5467. 
cs. 5. tétel. 142738/1940. 
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Nem zárható ki a költségvetés-tervezetek, jövedelmi kimutatások valós adatai-
nak módosítása (a pótlólagos állami támogatások, valamint a biztos osztalék remé-
nyében),64 és láttunk példákat a központi döntések tudatos elutasítására is. Czitó 
Győző az üzemterv készítését megtagadta, illetve a gazdatiszteknek engedte át, a 
kerületek átszervezésében viszont együttműködött az ügyosztállyal, ami a Breton 
és Wintrobe által leírt, a hierarchikus igazgatási struktúrákra jellemző szelektív vi-
selkedés teóriájára emlékeztet.65 S ami úgy konkretizálható, hogy a jószágigazgató 
azokat az utasításokat szabotálta, melyek az uradalom bürokratikus hagyománya-
ival ellentétesek, és azokat fogadta el, melyek a szakmai (gazdatiszti) öntudatával 
összeegyeztethetőek voltak. Mindez nyilvánvalóan konfl iktusokat gerjesztett, me-
lyek csupán a hivatali diskurzusokban bukkantak elő, ahogy a fegyelmezési techni-
kák bármilyen igazgatási mulasztást, ami egy nagybirtok, kivált a koronauradalom 
presztízsét csorbíthatta, elfedtek a helyi társadalmak kontrollja elől.

A KORONAURADALOM TISZTVISELŐI 
– JÖVEDELEM, ÉLETMÓD, IDENTITÁS

Az uradalom igazgatásának vizsgálata közben már sok mindent megtudtunk a jó-
szágigazgatókról és a beosztott gazdatisztekről. Hogyan bővíthetőek és rendszerez-
hetőek ezek az ismeretek? A hivatali terminológia szerint az állami mezőgazdasági 
birtokok tiszti létszámába tartozó gazdasági szaktisztviselők vajon megfelelnek-e 
a köztisztviselői középosztály hagyományos történetírói ábrázolásának, illetve a 
gazdatisztek – ezzel azonos vagy hasonló – két világháború között kialakuló mi-
nősítéseinek?66 Minden további nélkül besorolhatjuk-e őket a hivatalnok-értelmi-
ség jól ismert kategóriájába, vagy többre jutunk, ha cselekvéseikben próbáljuk a 
társadalmi minőségüket megragadni? A keresetekre, a képzettségre és az életmód 
néhány elemére rendelkezésre álló adatok bemutatásával ezekre a kérdésekre pró-
bálunk választ keresni.

64 Vö. Vattay Dezső 41. oldalon közölt levelével.
65 BRETON, A.-WINTROBE, R. 1982. 30–31.
66 Erdei Ferenc szerint az elszegényedő nemesség soraiból kikerülő gazdatisztek az úri középosztály „legtör-

zsökösebb”, illetve az értelmiségi úri pályák „legjellegzetesebb” képviselői. Hanák Péter pedig úgy véli – ami 
az általa is képviselt kettős társadalomstruktúra-modell némi ellentmondását jelzi –, hogy a gazdatisztek, 
bár formailag magánalkalmazottak, rangban és funkcióban a köztisztviselőkhöz állnak közel, olyannyira, 
hogy az uradalmi intéző pozícióját a szolgabíróéhoz, a jószágigazgatóét a főispánéhoz hasonlítja. ERDEI F. 
1976. 43, HANÁK P. 1988. 455.
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tékesítette, majd a miniszter utólagos „tudomásul vételét” kérte (a vevő gróf Pálff y 
Pál nagyfödémesi birtokos, maga is tenyésztő). De szintén önállóan járt el, amikor a 
kerepesi tehénistállók egy részét az Első Magyar Gyapjúmosó és Finomposztógyár 
Rt.-nak engedte át.

A gazdálkodásról szóló fejezetben látni fogjuk a minisztérium rosszallását ki-
váltó, ám következmények nélküli, az uradalom minden terményére kiterjedő kézi 
eladások gyarapodását. Ezzel egyidejűleg Th iringer felmentést kért a valameny-
nyi állami birtoknak elrendelt kukorica beszolgáltatás alól. Azzal a megjegyzéssel, 
hogy „kérelmünk érdemleges támogatása érdekében Horthy Jenő m. kir. titkos ta-
nácsos úr őméltósága szíves pártfogását kérelmeztük.” (A közellátásügyi miniszter 
a „kormányzó úr ez irányú kívánságára” a mentesítést megadta.)61 Tehát miközben 
az 1930-as évek végétől a centralizált és bürokratikus gazdaságirányítás erősödése, 
az intézményrendszer további központosítása (1942-ben hozták létre a melléren-
delt számvevőségeket, és tettek ismét kísérletet a kettős könyvelés bevezetésére), 
valamint az egyre intenzívebb állami redisztribúció jellemző, a koronauradalom-
ban az önálló döntések és piaci cselekvések lehetőségei bővültek.

A dichotómia másként is megfogalmazható, ami egyben a feloldását teszi le-
hetővé. Az összefonódó politikai és gazdasági uralom az informális hatalmi kap-
csolatok erősödésével járt együtt, ami esetenként útját állta a központi akaratok 
(gazdaságirányítási elvek) érvényesülésének. Sőt a normaváltás folyamatára utal, 
hogy Th iringer a miniszternek írt levelében, tehát a hivatali érintkezésben a kor-
mányzó öccsének „szíves pártfogásával” érvelt.

A fentiek alapján kétségesnek tűnik a koronauradalom igazgatására a modern 
bürokrácia és a racionális uralom Max Weber-i ideáltípusának érvénye.62 Formá-
lisan a minisztérium ügyosztályának vezetője döntött, aki esetenként a jószágigaz-
gatókkal bizalmasan egyeztetett, a ’30-as években gyakorivá váltak a minisztériumi 
értekezletek, Th iringer Vilmos központi döntési kompetenciákat vont magához. 
Ezzel összefüggésben a határozatok befolyásolásának sokrétű lehetősége alakult ki 
(vagy élt tovább), bár a szórványos adatok alapján ez nehezen rekonstruálható.

Nem volt egyértelmű a döntések végrehajtása sem, ami a központi és a loká-
lis akaratok kapcsolatát tehetné világossá. A gyarapodó bürokratikus feladatokat 
vagy azok egy részét a legjobb szándékok ellenére sem lehetett mindig teljesíteni, 
mivel az uradalom kommunikációs és adminisztrációs feltételei erre nem voltak 
alkalmasak. (A tisztviselők ezért a városi és községi közigazgatás „szívességeit” is 
igénybe vették, amit megfelelő gratiálékkal viszonoztak.63)

61 MOL K 184. 6599. cs. 5. tétel. 36126/1943, 6601. cs. 5. tétel. 36383/1943, 36391/1943, 6606. cs. 5. tétel. 
525553/1943, 526354/1943, 7218. cs. 5. tétel. 231603/1944.

62 WEBER, M. 1987. 225–227.
63 Th iringer Vilmos 1943-ban a földművelésügyi miniszternek arról ír, hogy Hajlamász János, Gödöllő fő-

jegyzője két évtizedes szolgálata alatt a koronauradalommal kapcsolatos ügyekben a „legnagyobb előzé-
kenységgel, az uradalom érdekeinek szem előtt tartásával” járt el, és a soronkívüliségre is gondot fordított. 
A birtok adóügyeinek átvizsgálása céljából pl., mely „ügykörben a tisztviselők nem lehetnek oly jártasak”, 
munkaidején túl állt rendelkezésre. Ezért Th iringer a főjegyző számára 100 liter bort és egy hold tengeri 
illetményföldet javasolt. MOL K 184. 6601. cs. 5. tétel. 36453/1943. 
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zel szemben az alkalmazottak közel kétharmadát a 200 pengő körüli és az az alatti 
keresetekkel legfeljebb a kistisztviselők közé lehet besorolni.68

A fi zetéseket járulékok és segélyek egészítették ki. Az 1921/22-es költségvetési 
évben pl. a gyermekek és a feleség után járó családi pótlékon kívül, valamennyi 
tisztviselő beosztása szerint háborús, drágasági és rendkívüli segélyben részesült, 
az igazgató és a kerületvezetők üzemi jutalékot is kaptak. Ezenkívül természet-
beni járandóságok (sertés- és baromfi tartás, illetményföld, tűzifa és tej) illették 
őket, amit készpénzben megválthattak.69 Nézzünk néhány példát a pénzbéreket 
sok esetben meghaladó járulékokra és az ehhez kapcsolódó magatartásokra. Czitó 
Győzőt 1923-ban nevezték ki jószágigazgatónak, fi zetésén (530 korona) és a csalá-
di pótlékon kívül (400 korona), havonta 270 korona háborús, 850 korona drágasági 
és 40 ezer korona rendkívüli segélyt, valamint évi 40 m³ tűzifa, egy kataszteri hold 
föld és napi 8 liter tej árának megfelelő készpénzváltságot kapott.70 Szolgálatát má-
jusban kezdte, leendő uradalmi lakását azonban az előző, ideiglenesen megbízott 
igazgató, Neogrády Árpád használta, ezért háztartást nem tudott vezetni (család-
ja Mezőhegyesen maradt), és „vendéglőben volt kénytelen étkezni.” Ez – miként 
minisztériumi beadványában fogalmaz – „súlyos megterhelést jelent számomra…, 
így amennyiben készpénzsegély nem engedélyezhető, azt házi állataim eltartásá-
hoz szükséges árpával és tengerivel kegyeskedjék pótolni.” (Végül 10 q búza értéké-
nek megfelelő segélyt és 140 kg árpát kapott.)

Nemcsak Neogrády Árpád, hanem az 1922 augusztusában nyugdíjazott Gom-
bos Gyula jószágigazgató is az uradalom által biztosított lakásban maradt (egészen 
1925 októberéig), aki nyugdíjat, családi pótlékot, drágasági és rendkívüli segélyt, 
emellett – bár „erre nem volt jogcíme” – lakbérnyugdíjat és lakbérnyugdíj-pótlé-
kot kapott.71

Előfordult, hogy a tisztviselők szolgálati viszonyuk megszüntetését sérelmez-
ték. Scherer Ottó jószágfelügyelőt 1932-ben nyugdíjazták, mivel az 1897 és 1900 
közötti magángyakornoki évekkel együtt, az ehhez szükséges szolgálati időt telje-
sítette.72 Scherer ezzel nem értett egyet (szerinte a szolgálata 1900-ban kezdődött), 
és a miniszternek írt levelet. Azt panaszolta, hogy idő előtti nyugdíjazása meg-
fosztja attól, hogy a VI. fi zetési „rangosztályba” lépjen, továbbá „életviszonyaimat, 

68 Ezeket a jövedelmeket nem tudjuk a magánuradalmakban fi zetett, minden bizonnyal nem egységes bé-
rekkel összehasonlítani. Az ügyosztály az 1940-es évek elején azonban azt sérelmezi, hogy a tisztviselők 
utánpótlása egyre nehezebb, mivel egyrészt „csökkent a fi atalok érdeklődése az állami pályák iránt”, más-
részt a kezdő gazdatisztek a magánbirtokokon olyan magas javadalmazást élveznek, hogy „nem mutatkoz-
nak az állami uradalmakban való szolgálatra.” MOL K 184. 3616. cs. 5. tétel. 55703/1931, 3928. cs. 5. tétel. 
38070/1933, 5805. cs. 5. tétel. 231303/1941, 5467. cs. 5. tétel. 140512/1940, 6601. cs. 5. tétel. 36417/1943, 
6603. cs. 5. tétel. 524722/1943.

69 1921/22-ben a jószágigazgató sertéstartás-váltsága 640, egy-egy tisztviselőé 320 korona volt.
70 Fizetését és az egyéb járandóságait 1923. július 1-jétől az infl áció nyomán megemelték.
71 MOL K 184. 2254. cs. 5. tétel. 66466/1920, 2499. cs. 5. tétel. 17489/1925, 3615. cs. 5. tétel. 54493/1931, 4131. 

cs. 5. tétel. 47429/1934, 6603. cs. 5. tétel. 524795/1943. 
72 Az 1912: LXV. tc. szerint a gyakornokként vagy gyakornokjelöltként eltöltött évek beszámítanak a nyug-

díjba. Ezért a tisztviselő által teljesített 35 év, a törvényben biztosított kedvezményes számítással, 40 évnyi 
szolgálatnak felelt meg.
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Keresetek és járadékok

Az 1937. évi 7000 M. E. sz. 
rendelettel megállapított 

fi zetés (pengő)

Fizetési 
osztály

Dr. Kelemen Imre, jószágigazgató 411 VI.2.
Almásy Károly, jószágfelügyelő 336 VII.1.
Nemestóthy Károly, jószágfelügyelő 336 VII. 1.
Molecz Tivadar, jószágfelügyelő 306 VII.2.
Kósa Zoltán, jószágfelügyelő 306 VII.2.
Kovács Lajos, jószágfelügyelő 306 VII.2.
Stollmayer Gáspár, főintéző 246 VIII.1.
Tégla György, főintéző 229 VIII.2.
Morzsányi Kálmán, főintéző 216 VIII.3.
Dr. Morgós Jenő, főintéző 216 VIII.3.
Zlinszky Lajos, intéző 184 IX.2.
Jármay Géza, intéző 172 IX.3.
Ifj . Czitó Győző, intéző 172 IX.3.
Géczy Gábor, gazdasági ellenőr 158 X.2.
Fülessy Emil, gazdasági ellenőr 149 X.3.
Ottlyk Miklós, gazdasági ellenőr 149 X.3.
Cs. Incze Antal, tanító 158 X.2.
Kiss István, kezelő 135 –

Az 1937-ben szabályozott és megemelt fi zetéseken végigtekintve, a középosztályi 
jövedelem alsó kategóriáinak tartott havi 3-400 pengőt a tisztviselők harmada érte 
el (a jószágigazgatón kívül a gazdasági kerületek vezetői). Az 1884-ben született 
Kelemen Imre 30 évnyi szolgálattal rendelkezett (Bábolnán 1932-ben a 320 pengős 
fi zetését átmenetileg, a válság idején elrendelt takarékoskodás jegyében 257 pen-
gőre csökkentették), de az 1915-ben, 21 éves korában állami alkalmazásba kerülő 
Kovács Lajos (1930-tól a kasznárság vezetője és az igazgató helyettese) is több mint 
két évtized alatt, 1936-ban érte el a VII., majd 1942-ben a VI. fi zetési osztályt. Te-
hát ha a keresetek változását az életpályákkal vetjük össze, 40 éves kor után, illetve 
az 50-hez közeledve kerülhettek a vezető gazdatisztek a középosztályi bérkategó-
riába. Az V. fi zetési osztály elérésére és ezáltal a méltóságos cím viselésére azonban 
csak a jószágigazgatóknak volt esélye. (Czitó Győző 1924-ben, 55 éves korában 
jutott el ebbe a kategóriába, és 1932-ben 740 pengős fi zetéssel nyugdíjazták.67) Ez-

67 Nyugdíját ugyanilyen összegben állapították meg, de a takarékossági rendelet szerint 30 %-kal csökkentet-
ték.
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végezték el), szempont volt a kitűnő minősítésű oklevél, a gyakornoki szolgálat 
pedig a jelöltek képességeinek felmérését tette lehetővé.77

Az intézményes képzés a gazdatisztek identitásában is meghatározóvá vált. Kele-
men Imre visszaemlékezésében a század eleji mezőhegyesi jószágigazgatót, akinek 
beosztottja volt, úgy jellemzi, hogy még a „régi vágású tisztviselők közé tartozott, 
gazdasági szakiskola nélkül, de jó gazdasági érzékkel.” Majd hozzáteszi, „egy nagy 
jóakaróm közbenjárására Deininger Imre készséggel beleegyezett, hogy a magán-
gyakornoki időm hátralevő pár hónapját a már országos hírű mezőhegyesi ménes-
birtokon tölthessem el.” (A gazdasági akadémiák egy éves gyakorlat után vették fel 
a hallgatókat.) Ezután Magyaróváron tanult, ahol „közölte öcsém, Darányi Kálmán-
tól tudja, akivel egy évfolyamon járt az egyetemen, hogy apja78 olvasta az óvári gaz-
dasági egyesület évkönyvét, amit én szerkesztettem, valamint a közleményeimet, és 
szívesen venné, ha az állami ménesbirtokokhoz kérném felvételemet.”79

Az emlékezet által felidézett mozzanatok a szabályozott és kontrollált 
rekrutációra utalnak, amiben, úgy tűnik, az informális kapcsolatoknak is szere-
pe volt. Ám ha a gödöllői gyakornokokról készített jószágigazgatói jellemzéseket 
olvassuk, amelyek a végső szót mondták ki, és konkrét elvárásokat fogalmaztak 
meg, azok a képzettség mellett, a jelölt fegyelmezettségét, és ami ugyanilyen fontos, 
fegyelmezhetőségét és általában a szolgálati viszonyhoz köthető tulajdonságokat 
emelték ki. 1923-ban a kinevezésre javasolt Beke Benjaminról pl. az „észleltetett, 
hogy amennyiben nem a megfelelő eréllyel és szigorral kezeltetik, úgy a köteles-
ségérzet fogalmával némileg zavarba jön, és ilyenkor nem mondható valami szor-
galmasnak. De ha azt tapasztalja, hogy ellenőrzésnek van kitéve, nagyon jól lehet 
használni. Ugyanilyen viszonyban van a szeszes italok élvezetét illetőleg, bár része-
gesnek nem mondható.”80

A szakmai képességek és még inkább az ambíciók az életpálya előrehaladtával 
módosulhatnak. Az állami birtokok közötti rotáció nemcsak a fegyelmezés és az 
ellenőrzés eszköze, hanem az ismeretek bővítését is szolgálta, ugyanakkor az am-
biciózus gazdatisztek a Mezőhegyesről, Bábolnáról vagy Kisbérről való áthelyezé-
süket kudarcként élték meg. Veres Pált 1906-ban rendelték a „sokoldalú” Kisbérről 
a „szerény” kerepesi kerületbe, ami – miként évtizedekkel később, nyugdíjazásakor 
írja – „sérelmes volt rám nézve, mert erkölcsileg sokat vesztettem, és anyagilag is 
károsodtam.”81 De az előmenetel szabványos és a gazdatisztek által kalkulált folya-
mata, ahol mind a fi zetési osztályokban való előrelépés, mind a formális presztízst 
adó, ám szakmai feltételekhez nem kötött címek (intéző, főintéző, jószágfelügyelő, 
jószágfőfelügyelő, jószágigazgató) juttatása az idő múlásának és az üresedésnek a függ-
vénye volt, feltehetően szintén nem ösztönzött a szakismeretek állandó gyarapítására.

77 MOL K 184. 2500. cs. 5. tétel. 97115/1923, 4929. cs. 5. tétel. 16886/1938.
78 Darányi Béláról van szó, aki Deininger Imrét követte az állami birtokok ügyosztályának igazgatói posztján. 
79 Kelemen Imre: Gazdasági pályán…
80 MOL K 184. 2500. cs. 5. tétel. 97590/1923.
81 MOL K 184. 5805. cs. 5. tétel. 235962/1941.
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gyermekeim neveltetését úgy rendeztem be, hogy 1935-ig fogom élvezni a nekem 
járó illetményeket… Nyugdíjazás esetén, amely engem valósággal anyagi romlásba 
sodor, elvesztem természetbeni járandóságaimat, amelyeknek negyedévi pénzbeli 
egyenértéke 618 pengő.” (Érvei között említi, hogy lányát szanatóriumban kezel-
ték, fi a felső ipariskolába jár.) Végül hozzáteszi, „bizonyos kölcsönöket vettem fel, 
amelyek törlesztését úgy állítottam be, hogy még három évig a tényleges szolgálat 
szerinti illetményeimet kapom.” (Scherer a közigazgatási bíróságnál is panasszal 
élt, amit azonban a tárgyalás előtt visszavont.)73

Az életvezetési döntéseket a jövedelem részeként kalkulált osztalék is befolyásol-
ta. 1925-ben, miután a földművelésügyi miniszter az osztalék kifi zetését megtagadta, 
Czitó Győző valamennyi tisztviselő nevében tiltakozott, mivel „anyagi gondokkal 
kell küzdeniük…, nagy részük nagy kamatokat fi zet a bankoktól felvett kölcsönö-
kért, de nélkülözhetetlen azért is, mert a családosok számítottak az osztalékra úgy 
gyermekeik beíratásánál, mint a könyvek beszerzésénél.” A  miniszter válaszában 
rendreutasította az igazgatót, és a gödöllői tisztviselők kivételezett pozícióját emelte 
ki: „Míg ezen megcsonkított ország több százezer alkalmazottja békebeli illetmé-
nyének csak egy részéből kénytelen magát és családját eltartani, a koronauradalom 
tisztviselői békebeli illetményeikkel szemben még kedvezőbb helyzetben is van-
nak… Midőn arra fi gyelmeztetem, hogy az adósságcsinálás mindenkinek a belügye, 
tudomására hozom, hogy egyes tisztviselők sohasem voltak, talán nem is kívántak 
olyan helyzetbe kerülni, hogy adósságoktól mentesek legyenek.”74

Meglehet, a koronauradalom gazdatisztjei valóban kivételezett pozícióban vol-
tak az állami tisztviselők között. A látott cselekvéseiket mégis – a közgazdaságtan-
ból kölcsönzött terminussal – járadékra törekvő magatartásnak nevezhetnénk.75 
A kormány szabályozása ellenére, a készpénz-fi zetés mellett, a természetbeli 
járulékok, a kézhez kapott és a megváltható juttatások egész rendszere maradt 
érvényben, az említetteken kívül a gyakornokok díjazásától a jószágigazgatók 
vendégellátási átalányán át az özvegyek ellátmányáig – ami újabb és újabb egyéni 
kérelmekhez és azok kiváltságokon vagy informális kapcsolatokon alapuló telje-
sítéséhez vezethetett.76

Nincs okunk kétségbe vonni, hogy a kormány az állami birtokok számára a 
legképzettebb fi atal gazdászokat kívánta biztosítani. Az elvárt jövedelmezőség és 
a mintagazdasági imázs (a különböző termelési és tenyésztési kísérletek) egyaránt 
ezt igényelték, és a szelekciónak megvoltak a kipróbált módszerei. A minisztérium 
az akadémiák és a budapesti tudományegyetem ajánlásait kérte (a fi atalabbak kö-
zül többen az 1920-ban létesült közgazdaságtudományi kar mezőgazdasági szakát 

73 A törlesztés valóban gondot jelenthetett, mivel a pestvidéki királyi törvényszék 1933-ban a tisztviselő vég-
rehajtási perét tárgyalta. MOL K 184. 3926. cs. 5. tétel. 36020/1933.

74 MOL K 184. 2906. cs. 5. tétel. 51133/1926, 3321. cs. 5. tétel. 50796/1926.
75 KRUEGER, A. 1974. 291–303.
76 Láttuk Czitó Győző készpénzsegély-, illetve takarmánykérelmét vagy a nyugdíjazott jószágigazgatók laká-

sukhoz ragaszkodását. De a minisztériumban szolgálatot teljesítő tisztviselők szintén kihasználták a járadé-
kok sokféleségét.
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szereljenek fel elektromotorral, ez a padláson elhelyezett víztartályba emelné fel a 
vizet, amely a fürdőkályhát85 és a mosdót táplálhatná (ez 2500 pengőbe került vol-
na, és a „kor igényeinek jobban megfelel”). Az ügyosztály végül csupán az első vál-
tozatot engedélyezte. Szvoboda Dénes uradalmi tanító a javadalomként használt 
lakásában szintén fürdőszoba kialakítását kérte, amivel Czitó Győző egyetértett, 
ám a jogosultság sorrendjét egyértelműen jelezte: „A gazdatisztek lakásainál sem 
tudtuk ezt sajnos elérni. Márpedig ha valakinek kell, elsősorban ők azok, akiknek 
a legnagyobb szükségük lenne fürdőszobára.”86

Nem jutunk eredményre, ha a cselédtartás alapján próbálnánk a tisztviselők 
középosztályi minőségét meghatározni. A  minisztérium a járulékok meghatáro-
zásakor a családtagok közé sorolt cselédekkel kalkulált, sőt eszerint is diff erenci-
álta a tisztviselőket87, néhány eset azonban arról tanúskodik, hogy a gazdatisztek 
háztartásukban az uradalom egykori vagy aktív szegődményeseit vették igénybe. 
Benes Józsefné a Szentgyörgy majorban Szabó Károly intézőnél, majd hivatali 
utódjánál, Siegler Gyulánál, mint „háztartásbeli alkalmazott” szolgált – és erre utal 
az a minisztériumi határozat is, amely szerint a személyes szolgálatra rendelt tisz-
ti kocsisok kivételével, a gazdatisztek „kertjükben vagy általában háztartásukban 
uradalmi szegődményest és más alkalmazottat nem vehetnek igénybe.”

A rendelettel azonban aligha lehetett ezt a régi gyakorlatot nyomban megszün-
tetni. Kelemen Imre 1927-ben, miután a mácsai gazdasági kerület vezetését átvette, 
a kocsison kívül egy udvaros cseléd tartását kérte. Czitó Győző ebbe beleegyezett 
(az igazgatóság a „fennálló szabályozás felett nem térhet napirendre”), sőt – miként 
a minisztérium felelősségre vonására reagál – később sem rendelte el a „szegődmé-
nyes bevonását, mert nem akarta azt a látszatot kelteni, hogy a beteg és távollévő 
főintéző családjának alkalmatlankodni akar.”88

Az udvarosok legtöbbször megöregedett cselédek, akiket a módosabb paraszt-
gazdák és a magánuradalmak egyaránt alkalmaztak. Az élelmezésért és a szállásért 
cserében az előbbieknél a ház körüli munkákat végezték, valamint a háztartásban 
és személyes szolgálatra is igénybe vették őket. Hasonló feladataik voltak a nagy-
birtokokon (itt a belső cselédséghez tartoztak), ahol – a tulajdonos jóváhagyásával 

– a gazdatisztek kertjében vagy szőlőjében, továbbá a háztartásukban segédkeztek.89 
Ezt a gyakorlatot, az alkalmazottak magáncélú felhasználását kívánta a kormány 
az állami birtokokon megszüntetni, Gödöllőn azonban az uradalmi és a háztar-
tásgazdaság összefonódása ennek útját állta. Kelemen Imre magatartása pedig azt 
jelzi, hogy míg minisztériumi tisztviselőként a szegődményesek alkalmazásának 
tiltását feltehetően elfogadta, Mácsán az ezzel ellentétes szokáshagyományt követte.

85 Fűtőkályhával összekapcsolt fürdőkád.
86 MOL K 184. 3489. cs. 5. tétel. 46028/1930, 3491. cs. 5. tétel. 47275/1930.
87 A rendelet szerint a X.-VIII. fi zetési osztályba tartozók 1, a VII.-V.-ben lévők 2 cseléd után kaphattak (ha 

valóban ennyit tartottak) járandóságot.
88 MOL K 184. 5465. cs. 5. tétel. 36759/1933, 5805. cs. 5. tétel. 235962/1941.
89 KATONA I. 2000. 185.
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Ez nem zárta ki, hogy a koronauradalomba került tisztviselők között ne lettek 
volna az agrárium egy-egy területén széles körű ismeretekkel rendelkező, szakmai 
fórumokon és tanfolyamokon résztvevő, valamint a minisztérium szándékainak 
megfelelően a „modern” gazdászat népszerűsítésében szerepet vállaló gazdatisz-
tek. Th iringer Vilmos a „népies” lótenyésztésről az OMGE gyűlésén, Morgós Jenő a 
kompolti uradalom lencsetermeléséről a rádióban tartott előadást, amelyek nyom-
tatásban is megjelentek. A  Gazdatisztek Országos Egyesülete 1940-ben rendezte 
meg az első és 1942-ben a második gazdatiszti továbbképző tanfolyamot, ezeken 
a koronauradalomból öten, illetve négyen vettek részt, Kelemen Imre az előadók 
között szerepelt.82 A ’30-as években rendszeressé váló, a „gazdanépnek” szervezett 
3-4 hetes téli szaktanfolyamok előadásait – mások mellett – az uradalom fi atalabb 
tisztviselői tartották, ami kitűnő eszköze volt a birtok által végzett felvilágosító és 
nevelő munka reprezentálásának is.83 Összességében azonban olyan tudásformára 
volt szükség, amely a gazdálkodás minden ágára kiterjedő gyakorlati ismereteket és 
a bürokratikus gazdaságvezetés rutinszerű készségeit éppúgy magába foglalta, mint 
a cselédek és a napszámosok, illetve az őket közvetlenül irányító béresgazdák ha-
tékony felügyeletét, ahogy Erdei Ferenc fogalmazza, az „uralmi szakszerűséget.”84

A gazdatisztek életmódjának és életvitelének vizsgálata során szem előtt kell 
tartanunk, hogy nem volt lehetőség annak teljesen önálló alakítására, mivel 
a lakástól a szabadidő eltöltéséig vagy a fogyasztásig, több elemét az uradalom 
feltételei határozták meg. Ez azt a kérdést veti fel, az állam hogyan biztosította 
(biztosította-e) a tisztviselők társadalmi státusának reprezentációját vagy egysze-
rűen a természetes igényeit.

Erre a lakáshelyzet adhat elsősorban választ. Az igazgatói lakás a központi (Szá-
rító) major feletti erdőparcellában feküdt, „szép kerttel” körülvéve, és nyolc szobá-
ja, valamint két vendégszobája volt. A gazdatisztek számára több kerületben ún. 
kettős tiszti lak állt rendelkezésre, az egyforma, verandás lakrészeket négy szoba, 
valamint konyha, kamra és cselédszoba alkotta. Fürdőszoba (vízvezeték) viszont 
nem, ami a két világháború között egyre több problémát okozott. Zinnern Oszkár 
jószágfelügyelő 1930-ban kérte a minisztériumtól fürdőszoba létesítését (arra hi-
vatkozott, hogy lányának orvosi rendeletre állandó meleg fürdőre lenne szüksége), 
amire Czitó Győző két megoldást javasolt. Vagy a cselédszobából leválasztott fül-
kében helyezzenek el egy körülmelegítős fürdőkádat, ahová a vizet a háztól 20 mé-
terre lévő kézi hajtású kútból hordanák, míg a szennyvíz egy csővezetéken folyna 
ki (ez a jószágigazgató szerint 400 pengőbe kerülne, de „olyan kezdetleges, hogy a 
mai kor igényeinek nemigen felel meg”), vagy pedig egy szívó-nyomó kútszivattyút 

82 THIRINGER V. 1938, MORGÓS J. 1936, FABER Gy. (szerk.) 1940, FABER Gy. (szerk.) 1942, Gazdatisztek 
Lapja 1940. 3. sz., 1942. 3, 4. sz. 

83 A Gödöllői Hírlapban Gáll Imre, az oktatást szervező járási mezőgazdasági bizottság elnöke írja, hogy a 
koronauradalom „értékes szakerői és más gazdasági intézmények képviselőinek összefogása olyan oktató 
testületté vált, akiknek önzetlen tevékenysége az eredményt hamarosan meghozza.” GH 1934. jan. 21, 1937. 
febr. 7.

84 ERDEI F. 1976. 43.
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tás igényével kapcsolódott össze. A  koronauradalomban és a ménesbirtokokon 
a kormány mindenekelőtt a bürokratikus szakszerűséget várta el, a centralizált 
gazdaságirányítás azonban az önálló cselekvés lehetőségét korlátozta. Ezzel pár-
huzamosan az állam a gazdászokat saját tisztviselőinek hierarchiájába integrálta. 
Nemcsak a fi zetésüket és az egyéb járadékaikat, nyugdíjjogosultságukat, hanem a 
társadalmi szervezetekben való részvételüket is szabályozta, illetve kontrollálta92, 
és teljes munkaerejüket kívánta igénybe venni. Kísérletet tett a hivatali és a ma-
gánérdek, az uradalmi és a saját háztartás különválasztására (pl. a szegődményesek 
alkalmazását tiltotta), sőt – ahogy a fogathasználat jelezte – a hivatali rang repre-
zentációját is maga határozta meg.93

Az állam által elvárt normatív magatartásformák azonban aligha érvényesültek. 
A gazdatisztek életvitele természetszerűen az uradalom világába illeszkedett, ami a 
hivatali és a magánszféra, a munkaidő és a szabadidő elhatárolását akadályozta, és 
a birtok tradíciói a nem hivatalos gazdasági tevékenységeket éltették tovább.

A ránk hagyományozódó, az állami tisztviselőkre és a gazdatisztekre vonatkozó 
társadalomkép alapján a koronauradalomban szolgálókat az úri középosztály le-
hető legadekvátabb képviselőinek tarthatnánk, ezt azonban az elmondottak nem 
igazolták, sőt az úri és a polgári minőségek szembeállítását bizonytalanították el. 
A cselédviszonyban a rendies vonások maradtak meg (Czitó Győző az alantasok 
kifejezést használja), miközben az életmód polgári feltételeinek hiányait nehez-
ményezték. Láttunk szép számmal példákat a szelekciót irányító családi és egyéb 
személyes kapcsolatokra – ez nemritkán szintén a bürokrácia úri voltának minősül 

–, ami nem zárta ki az önazonosságokban a szakértelem szerepét és az ezzel ösz-
szefüggő autonómia igényét. A habitusokban, a magatartásokban viszont – és ez 
sem az úri, sem a polgári jelzőnek nem könnyen feleltethető meg – az államtól várt 
különféle járadékok és segélyek biztosítása vált feltűnően gyakorivá.

92 1919-ben alakult meg a Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége, amelynek földművelésügyi cso-
portja a tárca valamennyi tisztviselőjét tömörítette. Nem maradhattak kívül az állami uradalmak alkalma-
zottai sem, ezért az ügyosztály, mivel a „kezelése alatt álló gazdaságok egy része sürgeti a ménesbirtokok 
szakkörének megszervezését, felhívja a birtokok vezetőségét, hogy a mellékelt tervezet és ügyrend alapján” 
tegyen annak eleget. A megalakuló szakkör, amelynek elnöke az ügyosztály vezetője, Dezsényi Béla, főtitká-
ra Kelemen Imre lett, pontosan diff erenciálta tagjait. Az első osztályba a gazdasági és a műszaki tisztviselők, 
a másodikba a lelkészek, tanítók és óvónők, a harmadikba a „kezelőszemélyzet” (az irodasegédtisztek, díj-
nokok és műhelyvezetők) kerültek. Az 1930-as évek közepétől a köztisztviselők és az egyéb közszolgálati 
alkalmazottak egyesületi tagságának szabályozása került előtérbe. A 3400/1938. M. E. rendelet megtiltotta 
részvételüket olyan szervezetekben, amelyek akár nyílt, akár titkos propagandával vagy álhírek terjeszté-
sével a „tekintélyek megingatására, a társadalmi nyugalom és fegyelmezettség megzavarására törekszenek.” 
A  koronauradalom tisztviselőinek is jelenteniük kellett egyesületi tagságukat, ami feltűnő sokszínűséget 
mutat. A Nemzeti Egység Pártnak négyen, az Országos Frontharcos Szövetségnek hárman, a MOVÉ-nek 
öten, továbbá a Gazdatisztek Országos Egyesületének és az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek hár-
man-hárman, az egyéb szakmai szervezeteknek (Országos Kertészeti Egyesület, Magyar Magtermelők Or-
szágos Egyesülete, a helyi mezőgazdasági bizottságok) négyen, ezenkívül a Stefánia Szövetségnek ketten, a 
Magyar Vöröskereszt Egyletnek négyen voltak a tagjai stb. Mindez a témánkon túlmutató, további kutatást 
igényel, arra azonban rávilágít, hogy nagyobb fi gyelmet kell fordítani a bürokrácia társadalmasodására, 
illetve az etatizmus és a hivatali vagy a személyes autonómia viszonyára. MOL K 184. 2254. cs. 5. tétel. 
68525/1920, 4930. cs. 5. tétel. 17701/1938. 

93 WEBER, M. 1996. 62–63.
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A gazdatisztek személyes szolgálatát a kocsisok látták el, akik aff éle minde-
nesek, valamint a hivatali és a bizalmas információk közvetítői voltak. Igénybe-
vételüket és a fogatok használatát a két világháború között ugyancsak az állam 
szabályozta. 1924-ben rendelte el a minisztérium, hogy a jószágigazgatók kivéte-
lével, a tiszti fogatra jogosult tisztviselőknek, vagyis a kerületvezetőknek egy-egy 
fogatuk és ennek megfelelően egyetlen egyenruhás kocsisuk lehet. Kivételt képez-
tek a mezőhegyesi és a gödöllői uradalom kerületkezelői, akik „szükség szerint” 
még egy igás (kisegítő) fogatot is igénybe vehettek, ez azonban „tiszti fogatnak 
nem tekinthető, a kocsisnak semmiféle ruházat vagy csizma nem jár, és bármi-
kor beszüntethető.” A koronauradalom igazgatójának, Czitó Győzőnek három pár 
tiszti fogatot (és három kocsist) engedélyeztek, amelyből az egyik négyes fogat, de 
ez kizárólag „illusztris vendégek látogatása vagy nehéz útviszonyok mellett, hosz-
szabb útra használható, míg reprezentálás céljából nem vehető igénybe.” A kerü-
leti segédtisztek viszont csupán egyenruhás kocsis nélküli igás fogatot, a nőtlenek 
legfeljebb hátas lovat használhattak.

A koronauradalom és valamennyi állami birtok takarékosabb gazdálkodását 
célzó szabályozás a fogatok „személyes” igénybevételének korlátozásával egészült 
ki. A minisztérium 1925-ben utasította a gödöllői gazdatiszteket, hogy gyermekeik 
iskoláztatására kettős lófogatot „semmi esetre sem” használhatnak, ennek betartá-
sa azonban ezúttal sem volt következetes.90

A gazdatisztek rangját és hivatali beosztását legszemléletesebben a fogataik 
száma és minősége fejezte ki, és helyezte el őket az uradalmi települések társa-
dalmában, ahol az intelligencia és a nagygazdák presztízsét (egyebek mellett) 
szintén a fogataik reprezentálták. A birtok élén álló jószágigazgatók (a szolgálati 
idejük végén méltóságos urak) három fogata, köztük a négyes fogat a kormány-
zó méneséből származó lovakkal exkluzivitást fejezett ki az uradalmon belül és 
Gödöllő tisztviselői között is. A  következő kategóriát a gazdasági kerületeket 
irányító tisztviselők alkották (a hangzatos jószágfőfelügyelő és jószágfelügyelő, 
illetve a megkopott nagyságos és tekintetes titulusokkal), akik hivatali rangját a 
tiszti fogat és a hozzá járó egyenruhás kocsis fejezte ki. (Ez a kerületekhez tartozó 
nagy- és kisközségek egyre szűkülő elitjében biztosított társadalmi presztízst.) 
A kerületi segédtiszteknek (intézőknek, gazdasági ellenőröknek) járó igás fogat 
és a nőtleneket tőlük is elkülönítő hátas lovak viszont aligha voltak alkalmasak 
bármilyen rang vagy a köztisztviselői léthez kötött „úri” imázs megjelenítésére. 
(Ezt a kormány sem ambicionálta, mivel határozottan tiltotta számukra az egyen-
ruhás kocsis igénybevételét.)91

Összegzésként megállapíthatjuk, a két világháború között folytatódott a gaz-
datiszti szakma professzionalizációja, ami az önálló gazdálkodás és birtokigazga-

90 A minisztérium 1925 végén arról értesült, hogy az alkalmazottak „egyes birtokokon az engedélyezettnél 
nagyobb számban használnak személyes szolgálatra fogatokat… Ahol ilyet találnak, a tisztviselőt azonnal 
függesszék fel.” MOL K 184. 2787. cs. 5. tétel. 115566/1925, 5465. cs. 5. tétel. 36759/1933.

91 Őket a jövedelmük alapján legfeljebb a kistisztviselők közé sorolhattuk.
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AZ URADALOM GAZDÁLKODÁSA 

A VILÁGHÁBORÚ KÖVETKEZMÉNYEI, 
KIÚTKERESÉS

Czitó Győzőt 1923 őszén helyezték Mezőhegyesről Gödöllőre, és nevezték ki jó-
szágigazgatónak, aki a földművelésügyi minisztériumnak írt, három évvel későbbi 
jelentésében számolt be érkezésének tapasztalatairól. Eszerint a birtok „elhanya-
golt és kizsarolt” állapotban volt, a szántókat 15-20 éve nem trágyázták („a legidő-
sebb alkalmazottak sem tudták, mikor voltak utoljára trágyázva”), a „lecsigázott” 
igás állomány miatt a földek egy része házilag nem művelhető, ezért feles és har-
mados használatra adták ki, de maradtak ugarként kezelt és parlagon heverő par-
cellák is, melyek legelőül szolgáltak. A szintén „elhanyagolt” szőlőktől „termést 
várni nem lehetett.”

Az állattenyésztés sem volt jobb helyzetben Czitó megítélése szerint. A takar-
mányhiány miatt a lóállományra feloszlatás várt, a „leromlott kondíciójú” juhállo-
mányt a „szokásos fejési használattól eltiltották”, a „tuberkulotikus egyedekből álló” 
tehenészet tejhozama a tisztviselők és a cselédek illetményét sem fedezte. Egyes 
istállókban telente szénával és szalmával tömték be az ablakokat, és az állomány 

„szőre olyan hosszú lett, mint egy medvebocsé.”
Ezután az uradalom leltári tárgyainak számbavétele következett. A kézi eszkö-

zök és szerszámok „hasznavehetetlenül hevertek szanaszét”, a tiszti kocsik állapotát 
jelzi, hogy az uradalom orvosa „megtagadta rajtuk az utazást, mondván ezzel a 
saját életét kockáztatná”, a kocsisok olyan „elhanyagolt és rongyos ruhában ültek a 
bakon, hogy az szégyen volt a koronauradalomra.” Végül, az adminisztrációs ha-
nyagságot az a „páratlan eset” minősíti, hogy a birtok évtizedek óta illetéktelenül, 
mások által használt terület után (504 kataszteri hold) fi zetett adót.

Mindezek alapján Czitó Győző arra a következtetésre jut, hogy a gazdaság ál-
lapota „szégyene mindenkinek, akinek hatáskör adatott, de legfőképp azoké, akik 
bár tudtak volna segíteni, de közönnyel és nemtörődömséggel elmulasztották azt.”1

1 E hosszas jelentést olvasó minisztériumi tisztviselő a gondosan gépelt sorok mellé azt a ceruzával írt la-
konikus megjegyzést fűzte, hogy „minden birtoknak meg kell bírnia a karbantartás költségeit. Ellenkező 
esetben nincs létjogosultsága, és igaza van annak a képviselőnek, aki vadászterületként leendő értékesítését 
proponálta.” MOL K 184. 2906. cs. 5. tétel. 51133/1926.
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dek „használható családtagjai is itt hagyják az uradalmat, és naponta vagy hetente 
járnak haza.”3

Hogyan értelmezhetjük ezeket a narratívákat. Az idézett beszámolókra jellem-
ző, hogy az eseményeket a több évtizedes előzményeket magába foglaló egységes 
történetté alakítják, és ennek az alkalmazottak elmondásait, emlékezetét: a gazdál-
kodásra vonatkozó szóbeli tradíciókat is a részévé teszik. Ily módon az uradalom 
múltja, pontosabban annak értelmezése mind Czitó Győző, mind Kelemen Im-
re elbeszéléseibe integrálódik, ami a gazdálkodásra vonatkozó eltérő szemléletek, 
illetve stratégiák erősítését és elfogadtatását szolgálhatja. (Feltételezhető továbbá, 
hogy a múlt sötét tónusú ábrázolása a jelen hibáit, illetve a saját felelősséget is 
leplezni próbálta.) 

A Mezőhegyesről 1923-ban érkező Czitó mindenekelőtt a gazdálkodás rende-
zetlenségét sérelmezi, és a gondos gazda szemével veszi számba annak legapróbb 
mozzanatait: a hiányzó istrángoktól kezdve az elhasznált hídmérlegeken és a juh-
állomány korhadt etetőrácsain át a drótokkal összekötözött hibás igásszekerekig. 
Érvei között fontos szerep jut a kedvezőtlen talajadottságoknak és az ismétlődő 
természeti károknak, ami a termelést nehezíti.

Czitó tehát a hagyományos gazdálkodói étoszt előtérbe helyező mentalitást kép-
viseli és tartja ideálisnak az uradalom számára, melynek presztízsét a jól munkált föl-
dek (ezért használja többször elítélően az elhanyagolt, kizsarolt, parlagon vagy ugaron 
heverő jelzőket), a gondosan tartott, szemre is tetszetős (szép testformájú) állatállo-
mány, valamint a gabonatermelés mindent háttérbe szorító növelése adja. (Ez a hazai 
agrárirodalomban a 19. század elejétől megjelenő pallérozott gazdaság attribútuma-
ira emlékeztet.) Ugyanakkor Czitó argumentációjában a piaci faktor háttérbe szorul, 
míg a „szégyellni való” gazdálkodásért az annak önállóságát sértő, nemtörődömség-
gel vádolt minisztériumi tisztviselőket teszi, igaz, csak burkoltan, felelőssé.

Másfajta szemléletmódra következtetünk Kelemen Imre beszámolóiból. 1927-
ben a mácsai kerület vezetőjeként látott hozzá a Galga szabályozásához, a legelők 
és a rétek hozamainak növeléséhez, ami szerinte a gazdálkodás „rentabilitásának” 
feltétele. Gyakorlati gazdaként tehát a köztenyésztést és a jövedelmezőséget tartot-
ta szem előtt, ezáltal a természeti környezetet átalakító „kultúrmunka” 19. század 
végi hagyományához, valamint agrárpolitikai diskurzusaihoz kapcsolódott. Ami 
saját gazdasági elképzeléseinek megerősítését és a hatalommal való elfogadtatá-
sát célozta.4 (A legelők és a kaszálók elhanyagolt állapotáért nem a minisztériumi 
tisztviselőket, hanem az uradalmi alkalmazottakat: a gazdatiszteket és a szegődmé-
nyeseket hibáztatta.)

Egy év mácsai szolgálat után azonban Kelemen megbetegedett, és a főváros-
ban gyógykezeltette magát, ezután ismét a földművelésügyi minisztériumba került. 
Az 1939-es, jószágigazgatóként készített beszámolójában a gazdálkodást társa-

3 MOL K 184. 5805. cs. 5. tétel. 509517/1941.
4 „Mielőtt eljöttem Budapestről, érintkezésbe léptem az általam jól ismert Vízügyi Osztállyal, és kértem segít-

ségüket a Galga szabályozásához.” Kelemen Imre: Gazdasági pályán…, ULIN, R. 1998. 234–235.
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A következő helyzetképet a földművelésügyi minisztériumból 1927-ben vissza-
térő és a galgamácsai gazdasági kerület élére kinevezett Kelemen Imre készítette 
Czitó számára az uradalom „éléskamrájának” nevezett és takarmánybázisát adó 
birtoktestről. Eszerint a Galga mentén fekvő réteken 28-30 évvel ezelőtt kitűnő 
széna és sarjú termett, „ma azonban 50-70 %-uk május elejéig víz alatt áll vagy 
talajvizes, ezért a jobb minőségű réti füvek kivesztek, és csupán silány és értéktelen 
kákafélék” teremnek meg.

Ennek oka, hogy a Galga, mely 26 éve nem volt rendesen kitisztítva, egyre jobban 
iszaposodik, medre szűkül, és a víz szintje emelkedik, valamint az, hogy a több mint 
40 éve, az 1880-as évek elején épített szívó- és levezető csatornák az „itteni régi al-
kalmazottak elmondása alapján kitisztítva sohasem voltak.” Ami Kelemen értékelése 
szerint az állattenyésztést „létalapjában támadja meg, és a gazdaság rentabilitásá-
nak, termőképességének fejlesztését teszi lehetetlenné”, de egyéb károkat is okoz az 
uradalomnak: a major mélyebben fekvő épületeiről a vakolat lemállik, a „tégla- és 
a vályogos falak elporladnak, a szobák és az egyéb helyiségek állandóan nedvesek.”2

Kelement 1929-ben visszahelyezték a földművelésügyi minisztériumba, ám 
1937-ben immár a koronauradalom jószágigazgatójaként került ismét Gödöllőre. 
Két évvel később készítette el beszámolóját, melyben az uradalom pénzügyi mérle-
gében évente jelentkező 50-200 ezer pengő veszteséget próbálta a minisztérium szá-
mára megindokolni. Ennek egyik előidézője, hogy a magyar királyi vadászhivatal 

„tiltakozásunk ellenére, a magasabb érdekekre tekintettel” az uradalom legértéke-
sebb részeit (a galgamácsai és a központi Szárító majort) elkerítette, és a vadaskert-
hez kapcsolta, ezért itt a „termelés szinte megbénult, egészen új vetőtervet kellett 
készítenünk, ahol a vadak által kevésbé kedvelt takarmányféléket (csillagfürtöt, ri-
cinust és somkórót) voltunk kénytelenek előirányozni, a tengeri, a zab, a zabos bük-
köny és más, a mi viszonyaink között legértékesebb takarmányok helyett.”

A másik, a gazdálkodást meghatározó tényező a jószágigazgató számára a mun-
káskérdés. Miként írja, az uradalom évtizedek óta a részes gazdálkodásra van be-
rendezve, vagyis szinte minden kapást (a tengerit, a burgonyát, a répát és a babot) 
a környékbeli kisgazda és munkás lakosság művelte, mert ezáltal kívánta az ura-
dalom az „egész környék népességét munkához és az életfenntartáshoz szükséges 
terményekhez juttatni.” Ám a világháború előtti években a fővárosi munkabérek 
nagyarányú növekedése „olyan mértékű elvándorlást eredményezett, hogy sokszor 
kénytelenek voltunk a legfontosabb munkaidőben az igát leállítani…, vagy a mun-
kások maguk írják elő, minek a művelésére vállalkoznak, ami az uradalom üzemét 
teljesen megbénítja.”

A napszámosok alkalmazását a munkásházak hiánya akadályozza, mert így 
„nem hajlandóak 10-15 kilométeres távolságból munkába jönni.” Sőt már a cselé-

2 Ezt az egykorú tapasztalatot egészíti ki és teszi érzékletesebbé Kelemen 1964-ben írt visszaemlékezése, amely 
talán azokra az egykori refl exiókra is utal, amit a beosztott gazdatiszt nem írhatott le: „Megvallom nagyon 
ázsiai kép tárult elém… A tisztilak, valamint a majori épületek kivételével tengernek látszott az egész látó-
határ. Első gondolatom az volt, hogy fogok én ideköltözni, ebbe a víztengerbe, és mit fog szólni az én városi 
rendhez szokott családom.” MOL K 184. 3491. cs. 5. tétel. 47222/1930, Kelemen Imre: Gazdasági pályán…
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A szántóföldi termelést azonban a természeti adottságok határozták meg, amit 
a kenyérgabonák megoszlása mutat. A  18. századi uradalmi számadások fő ter-
ménye a homoktalajokon termelt rozs, Grassalkovich Antal birtokát nagy sze-
mű, bő termést adó fajtájával reprezentálta (az esztergomi érseknek és az Erdődy 
grófoknak adott vetőmagot ajándékba), és Gödöllőn a két világháború között is 
a legfontosabb kenyérgabona maradt, amit a nyelvhasználat rögzített: a népesség 
ugyanis búzának nevezte. (A koronauradalomban 1930-ban 1010 kataszteri hol-
don termelték, a búzának, mely a mácsai kerület jobb minőségű, agyagos talajára 
koncentrálódott, 660 hold, a tavaszi kalászosoknak, a zabnak és az árpának további 
1000 hold jutott.)7

A gabonafélék mellett, melyek termelése generációról generációra öröklődött, a 
szántóföldi struktúra gyorsabban változó, az uradalom munkaszervezetét módo-
sító elemei is megjelentek. Az „okszerű” gazdálkodás érdekében, az 1870-es évek 
elejétől az „eke művelésű” földektől, valamint az igás majoroktól távolabb fekvő 
parcellákat részes művelésre fordították, hogy a „munkaerő a nagy távolságra já-
rás-kelés által ne forgácsoltasson szét”, ami a készpénzkiadásokat is csökkentette 
(a betakarítást és az egyéb gyalog munkákat a napszámosok helyett részesek vé-
gezték). Ez a kapások, mindenekelőtt a kukorica vetésterületét növelte meg, ami 
a cselédek sertéstartását biztosította, valamint a környező településeken élő föld-
nélküliek és törpebirtokokon gazdálkodók munkalehetőségét bővítette. (1930-ban 
a kapásokat 1733 holdon termelték, ebből a cselédeknek adott konvenciós tengeri 
558, a majori 563 hold, a burgonyának 364 hold jutott.8)

Gyorsan terjedt el a szántóföldeken a takarmányok termelése. Az uradalom 
1870-es évekbeli átszervezésekor területét 1250 holdra növelték, ami, miként 
említettük, a századfordulón, a fajtaváltás időszakában tovább emelkedett, és 
a struktúra szilárd részévé vált. 1930-ban a szántók harmadán, 2420 kataszteri 
holdon termeltek zöldtakarmányokat és takarmánymagvakat, köztük a hosszabb 
gyökerű, ezáltal a homoktalajok mélyebb rétegeiből tápanyagot nyerő lucernát 
930, a trágyázására alkalmas csillagfürtöt 150, valamint a zabos bükkönyt 561 és 
a baltacimot 236 holdon.9

A szántóművelés eredményességét a terméshozamok jelezték, a cselédek és az 
egyéb konvenciósok (akik napi kenyerét az uradalom biztosította), a betakarítást 
részért végző mezőgazdasági munkások (ők a hozamokat az elvetett maghoz vi-
szonyították), valamint a próbacsépléseket végző gazdatisztek számára is, akik-
től a minisztériumi tisztviselők a kataszteri holdakra számított termésátlagokat 
kérték számon.

Bár egyetlen év adatai nem árulnak el sokat számunkra, még ha a homokta-
lajokon az ingadozások kevésbé szélsőségesek, mint pl. az agyagon, és azt sem 
tudjuk megítélni, hogy az uradalom által kimutatott átlagokban milyen szerepe 

7 Uo, ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 9, WELLMANN I. 1933. 133–134. 
8 MOL K 184. 3491. cs. 5. tétel. 47388/1930.
9 Uo, FARKAS J. 2002. 503.
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dalmi, szociális és piaci kontextusaiban helyezi el, világosan kifejtve a termelés 
munkaerőpiaci, szociálpolitikai, valamint a családi stratégiákban megnyilvánuló 
kulturális összefüggéseit. Czitó Győzőnél tehát szélesebb perspektívában tekint az 
uradalomra (ehhez a több éves minisztériumi tapasztalat is hozzájárult), amely ily 
módon elválaszthatatlan a politika terepétől.

Aminek még egy, a kommunikációs gyakorlatot meghatározó elemére követ-
keztethetünk Kelemen narrációjából. Említettük, a földművelésügyi minisztérium 
az 1920-as évek elejétől diszkurzív szinten, miként a többi állami birtoktól, Gö-
döllőtől is a jövedelmezőséget várta el, holott nyilvánvaló volt, hogy ennek nem 
tud megfelelni. Az sem kétséges, hogy a kormány reprezentációs gazdasága a két 
világháború között Mezőhegyes (mely jövedelmezőségével valamennyi ménesbir-
tokot felülmúlt) és a fővároshoz közelebb fekvő Bábolna, míg a koronauradalom 
rendeltetése az államfői vadászatok biztosítása maradt. Ez azonban a szakmai dis-
kurzusokból hiányzott, az erre hivatkozás: mint ami a gazdálkodás érdekeit sérti, 
tilalomnak minősült5, és Kelemen is csupán az egzisztenciáját fenyegető helyzet-
ben, eufemizmussal (a „magasabb érdekekre” hivatkozva) utal rá.

Példáink végül azt jelzik, hogy Czitó Győző és Kelemen Imre gazdászatról 
vallott felfogását családi és szakmai szocializációjuk, személyiségük, habitusuk és 
ambíciójuk együttesen határozta meg. Ez nem jeleni, hogy a mindennapi gyakor-
latban, döntéseikben ezt érvényesíteni tudták (miként életpályájuk nagymértékben 
az állami akaratok szerint alakult), mégsem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, amikor a 
gazdálkodás további sajátosságait vizsgáljuk.

A GAZDÁLKODÁS STRATÉGIÁI 
ÉS FONTOSABB MUTATÓI

Említettük, nem célunk a termelés ökonómiai-statisztikai elemzése, bár a rendelke-
zésre álló vetésszerkezeti és terméskimutatások, állatösszeírások, tisztajövedelem-
számítások erre módot adnának. E fejezetben mégsem kerülhetjük meg néhány, 
a gazdálkodás arányait érzékeltető számadat bemutatását, arra összpontosítva, el-
árulnak-e ezek valamit az iménti értékrendekről, valamint a termelés stratégiáiról.

A 10 600 kataszteri holdat kitevő uradalom művelési ágak szerinti megoszlását 
az üzemtani munkák, belterjességre vonatkozó mutatóik szerint, minden bizony-
nyal kedvezőnek minősítenék (1930-ban 7235 hold szántó, 208 hold kert, szőlő és 
gyümölcsös, 614 hold természetes és 155 hold mesterséges rét, 1409 hold legelő, 
160 hold erdő).6

5 Vö. FOUCAULT, M. 1998. 50–51.
6 A 20 ezer holdas erdőgazdaság, amelynek önállósulását az udvari vadászatok motiválták, a dualizmus idő-

szakában a gazdászattól különvált, és az udvari vadászati hivatal felügyelte. MOL K 184. 3491. cs. 5. tétel. 
47388/1930.
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struktúrájának stabilitását és generációról generációra történő átöröklését célozta.13
A naturálbérek (melyek készpénz-bérezéssel egészültek ki) alkalmasak voltak 

ugyanis a cselédek diff erenciálására; a béresgazdák tarthattak két sertést és annak 
szaporulatát fél éves korig, ami az önállóság érzetét kelthette számukra, az osto-
rosok, bojtárok, tanoncok viszont csak szalonnát kaptak; gyermeknevelési rozs-
pótlékban, az állami szociálpolitika szándéka szerint, a háromnál több 14 éves kor 
alatti gyermeket nevelő családok részesülhettek; ugyanakkor Czitó Győző és az 
uradalom igazgatósága az 1920-as évek végén a terményjárandóság „túlzott” eme-
lését azért nem javasolta, nehogy a „cselédség gabona-kereskedéssel legyen kény-
telen foglalkozni.”14

Szintén többféle funkciót töltött be az állattenyésztés. Az igaerőt az I. világ-
háború után továbbra is az ökörállomány biztosította, ami a szántástól a termény 
behordásáig a mezőgazdasági munkák régóta megszokott „kényelmes” tempóját 
konzerválta (a homoktalajok talán egyetlen előnye ezt kompenzálta: hosszabb 
nedvtartó képességük miatt az év több napján át voltak művelhetőek, mint az 
agyag- vagy a feketeföld-talajok), ellenben a lovaknál olcsóbb takarmányozásuk és 
rugalmasabb értékesítési lehetőségük a „rentabilitásra” ösztönzött uradalom szá-
mára meghatározó érv maradt.15

Tovább élt az állattartás fi ziokrata hagyományokban gyökerező felfogása is: „Ki-
tűzött célunk csak az lehet, hogy az állományt szaporítsuk a trágyatermelés miatt, 
mert az itteni gyenge földek e nélkül nagyon kevés terméssel kecsegtetnek” – fogal-
mazta meg az uradalom élére kerülő Czitó Győző 1924-ben16, míg a tudományos 
igényű, „állami és közfeladatokat ellátó” tenyésztés az 1930-as években, Kelemen 
Imre jószágigazgatóvá kinevezése után éledt újjá.

Ám ez sem volt független az egyéni akaratoktól vagy a személyes konfl iktu-
soktól. Mezőhegyesen az alföldi magyar szarvasmarhákat az 1920-as évek elejétől 
borzderes fajtákkal keresztezték, az ezt ellenző Purgly Emil azonban, miután a ’30-
as évek elején földművelésügyi miniszterré nevezték ki, a tenyésztést leállította, és 
az általa „korcsnak” minősített állományt Gödöllőre „száműzte.”17

13 A korszak szociológusa, az uradalmak világát nagybérlőként is jól ismerő ifj . Leopold Lajos ezt némi álta-
lánosítással úgy fogalmazta meg, hogy „nálunk az önellátás még a nagybirtoknak is elsődleges célja, mely 
nélkül munkaszervezete széthullanék, termelő erélye megbénulna…, viszont az önellátás után fennmaradó 
terményfelesleg közvetlen és tiszta árhatás alá kerül.” IFJ. LEOPOLD L. 1934. 461.

14 Hangsúlyozzuk, mindez nem jelenti, hogy – akárcsak a gabonaágazatban – az uradalom a piactól elzárt, 
autark szervezetként működött volna, még ha önálló piaci résztvevőként, az állami szabályozás miatt, szere-
pe korlátozott is volt. MOL K 184. 2318. cs. 5. tétel. 119516/1921, 5805. cs. 5. tétel. 151296/1941. 

15 Bár az állatlétszám a szaporulat, a járványok, valamint a takarmánytermelés és az értékesítés függvényében 
évről évre változott, az arányok érzékeltetésére egyetlen év adatait idézzük: 1926-ban az uradalomban 680 
jármos ökör, 350 borzderes és 270 bonyhádi szarvasmarha, 280 ló, ezer sertés és 1200 juh volt. MOL K 184. 
2906. cs. 5. tétel. 51133/1926.

16 Ez az érvelés szinte szó szerint megegyezik François Quesnay 18. század közepén írt maximájával: „Elő 
kell segíteni az állatállomány növekedését, mert az állatok szolgáltatják a földeknek a gazdag termést adó 
trágyát.” Idézi BRAUDEL, F. 2004. 117.

17 ERDÉSZ Á. 1986. 143, 145.
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volt a földek minőségének, az adott év időjárásának és az egyéb természeti fel-
tételeknek, valamint a művelési módnak, az 1926-os év hozamai mégis egészen 
alacsonyak voltak: a búzáé nem érte el az 5 q-t holdanként (a mácsai kerületben 
5,7, a babatiban viszont csak 3,7 q), a rozsé 6,4 (Gödöllőn 7,1), az őszi árpáé 7,9 q.10

E vázlatosan bemutatott vetésszerkezet mögött milyen, a gazdálkodásra vonat-
kozó stratégiákat feltételezhetünk. A kenyérgabonák termelését az uradalom belső 
igényei: a vetőmag, az illetmények, az arató- és cséplőrész, valamint szociokulturá-
lis funkcióinak biztosítása határozta meg. 1926-ban a megtermelt búza több mint 
80 %-át, a rozs egészét bérekre és segélyekre (a legnagyobb tételt adó konvenciótól 
a csőszök, a dohánykertészek és a gyakornokok járandóságán át a taníttatási se-
gélyekig és a gyermeknevelési rozspótlékig), valamint a kegyúri kiadásokra fordí-
tották, de a számadások vendégellátás rovatában szintén búza és rozs szerepelt. Az 
őszi és a tavaszi árpa, valamint a zab termelését pedig az uradalom takarmányigé-
nye határozta meg.11

A termelés azonban gyakran a birtok saját szükségleteit sem fedezte. 1924-ben 
– Czitó Győző minisztériumnak küldött beszámolója szerint – a jégverés a gabo-
navetésekben olyan „tekintélyes” károkat okozott, hogy sem a konvenció, sem az 
állomány abrakigénye nem volt biztosított, vagy 1926-ban rozsból több mint 600 q, 
árpából 160 q, zabból 125 q hiány állt elő, amit vásárlással kellett pótolni.

A gabona értékesítése a jobb termésű években is az önellátás igényének rende-
lődött alá. 1929-ben az uradalomnak búzából feleslege van, ám „mivel nem tudha-
tó, hogy az illetményesek milyen arányban kívánják búza- és rozsjárandóságukat 
igénybe venni, az eladható készlet sem állapítható meg.”12

S itt visszautalunk a vetésszerkezet statisztikai arányaira: az alacsony hozamok el-
lenére a gabonafélék uralták a szántóföldeket, olyan termelési szokásrendként, aminek 
a legfontosabb funkciója az uradalom saját szükségleteinek ellátása volt, és aminek 
egyéb értelmezése is lehetséges. Egyrészt „praktikus” válasz a kedvezőtlen természe-
ti és talajadottságokból eredő kiszolgáltatottságra, valamint a bizonytalan és nehezen 
tervezhető bevételekre. (Említettük, a gazdatisztek beszámolóikban folytonosan a 
gyenge talajokra, a fagykárokra, a csapadékhiányra vagy éppen az áradásra hivatkoz-
tak.) Ugyanakkor ez biztosította a szegődményesek megélhetését, az illetményföldek-
be szükséges vetőmagtól a kenyérgabonának az uradalmi malomban való megőrléséig. 
De ha a konvencióba kapott burgonya- és kukoricaföldön a „nyári abnormális szá-
razság miatt alig termett valami” (pl. 1928-ban), azt is az uradalom pótolta. Ami az 
önellátó háztartások integrálásával és ellenőrzésével, valamint a megkövetelt kemény 
munka erkölcsi és normarenddé tételével kiegészülve, a birtok szociális és társadalmi 

10 Mezőhegyesen, bár az összehasonlítás nem „reális” a két világháború közötti korszak optimumát reprezen-
táló ménesbirtokkal, 1926-ban kataszteri holdanként 15 q búzát, 13 q rozsot és 16 q őszi árpát takarítottak 
be. Az ezer hold feletti birtokok ez évi átlaga: búza 9,3, rozs 7,9, árpa 9,1 q. MOL K 184. 2907. cs. 5. tétel. 
52620/1926, ERDÉSZ Á. 1986. 68, 71–72, GUNST P. 1970. 136, 148, 159.

11 MOL K 184. 2907. cs. 5. tétel. 52620/1926.
12 MOL K 184. 3321. cs. 5. tétel. 50796/1926, 2907. cs. 5. tétel. 52620/1926, 3490. cs. 5. tétel. 46493/1930.
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inkább csak a főváros háztartásainak egy része fogyasztott), de a terv nem nélkülöz-
te a szintén gazdaérdekekre hivatkozó állami árszabályozás lehetőségét sem.21

Az uradalom számára mindez másként jelentkezett, mivel az I. világháború után 
önállósuló és 82 holdra bővülő kísérleti telep a konfl iktusok egész sorát generálta. 
Az általa használt földek után megállapított bérösszeget (kataszteri holdanként évi 
65 kg búzát) ugyanis nem fi zette, és – miként Czitó Győző a földművelésügyi mi-
niszternek panaszolja – a munkáshiányt előmozdította, mivel a cselédek családtag-
jait, valamint a környék napszámosait „talán a szükségesnél is nagyobb mértékben 
foglalja le, és ezzel az uradalomnak konkurenciát csinál.” Ráadásul a „koronaura-
dalom tudta és beleegyezése nélkül tiszti lakások céljára nagyobb építkezésekbe 
kezdett, ami hátrányos számunkra…, és a közönség előtt különös színben tűnik fel, 
mert midőn az uradalom gazdasági épületei olyan rossz karban vannak, hogy azok 
helyrehozására óriási áldozatokat kellene hozni, mely költség a koronauradalom-
nak nem áll rendelkezésére, az uradalomtól bérelt területen az államnak egy másik 
intézménye új építkezést tud létesíteni.”

Ezek után a jószágigazgató szakmai érvekre hivatkozik: a kis területről szár-
mazó kísérleti eredmények nem állják meg a helyüket, így „gyakorlatiasabb” 
lenne azokat a nagybirtok forgórendszerében végezni, konklúziója pedig, hogy 
a telep „nagy tehertétele az uradalomnak”, ezért visszacsatolására lenne szükség. 
(Hasonló konfl iktusok voltak a koronauradalom, valamint a három további kísér-
leti és szakmunkásképző-gazdaság – a baromfi tenyésztő-, a zöldség- és a méhé-
szeti telep – között, melyek önállóságának megszüntetését Czitó Győző ugyancsak 
többször kérelmezte.)22

Ennek az esetnek kétszintű értelmezése lehetséges. Makroszinten: a burgonya-
kísérleti telep (és a többi tangazdaság) Gödöllő tudományos imázsát erősítette, va-
lamint kitűnő eszköze a világháború utáni agrárpolitika propagálásának, melynek 
egyaránt ambíciója volt új exportágazatok kialakítása és a mezőgazdasági népes-
ség munkalehetőségeinek növelése. Ugyanakkor rávilágít az állam két gazdasági 
aktora közötti szerződéses fegyelem hiányára: a természetben megállapított és 
évente fi zetendő bérleti díjak késlekedésének ugyanis semmilyen következménye 
sem volt, ráadásul a zöldségtelep által bérelt uradalmi földek egy részét, szintén az 

„igazgatóság engedélye nélkül”, a burgonyatelep használta.
Az uradalom kontextusában vagy a gazdatisztek tapasztalata szerint, az 1920-as 

évek elején kibővített területű, önálló kisgazdaság intézményi és személyes konf-
liktusokat okozott, mivel a „felesleges” adminisztrációt növelte: Czitó Győző több-
ször kifogásolta, hogy „jelentékeny időt tesz ki… fi zetési kötelezettségének állandó 

21 Egy 1922-ben készült tervezet szerint „tröszt-szerű törekvéseket lehet látni, amely a gazdáktól összevásárolt 
burgonyát igen nagy áremelkedéssel hozza forgalomba. A társadalom nem egységes, ezért nem is tud ez 
ellen védekezni. Az egyes társadalmi rétegeket óriási ellentétek választják el egymástól, az egységes állás-
foglalás és tömörülés ideje még nem érkezett el. A gazdatársadalom az ellene intézett támadásokat önmaga 
nem képes visszaverni.” Uo, GUNST P. 1970. 188–190.

22 MOL K 184. 3490. cs. 5. tétel. 46524/1930.
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A tenyészállatok értékesítése és a tejtermelés az uradalom bevételeinek növelé-
sét, presztízsének és lokális kapcsolatainak erősítését, valamint szociális „kötelezett-
ségeinek” ellátását szolgálta. A  szarvasmarha-állomány legértékesebb, küllemre is 
legszebb részét az állami hivatalnokok és a mezőgazdasági szakemberek által gyak-
ran felkeresett központi kerületben helyezték el, a tejet koronauradalmi címkével 
hozták forgalomba, az uradalom biztosította a minisztériumba beosztott, a ménes-
birtokokkal foglalkozó tisztviselők tej-járandóságát, valamint az országos és a helyi 
segélyakciókban is részt vett (pl. a Stefánia Szövetségnek adott rendszeresen tejet). 
Kedvezményesen vásárolhatta a tejet Gödöllő és a többi uradalmi település lakossága, 
de a tejtermékek előállítása módot adott szimbolikus tőkejavak (és kapcsolatok) szer-
zésére is: Kelemen Imre több mint negyedszázad távlatából büszkén emlékszik vissza, 
hogy „egyik juhászunk kitűnően értett a gomolya és a birkasajt készítéséhez, aminek 
olyan nagy volt a keletje, hogy nem tudtuk az igényeket kielégíteni. A birkatej készít-
ményekből mindig küldtünk fel bizonyos mennyiséget a kormányzói konyhára, és a 
kabinetiroda a minőség elismerése mellett, a küldeményért köszönetét fejezte ki.”18

A koronauradalmat reprezentálta a központi kerületben elhelyezett nóniusz 
ménes, és a lóállomány biztosította a gazdatisztek presztízsét és hierarchiáját kife-
jező úri fogatok igaerejét (az igazgatói négyes fogat „magas vérű, félangol lovai kö-
zül kettő a kormányzó kenderesi méneséből származott”), amelyeken a vadászatok 
illusztris vendégeit is szállították.19

AZ INNOVÁCIÓK SZINTJEI

A két világháború közötti innovációk, a gazdálkodás technikájának vizsgálata-
kor az eddigi módszerünket követjük. Egyrészt fi gyelemmel vagyunk az állami 
kezdeményezésekre, ám megvalósulásukhoz lokális érdekeket és mentalitásokat 
kapcsolunk, másfelől fontosnak tartjuk a sokféle: a hagyományozódó és szerzett 
tudások bemutatását is.

Az előbbiek közé soroljuk a földművelésügyi kormányzat által kezdeményezett 
növénynemesítési és termelési kísérleteket. A homoktalajok kedvező adottságait fel-
tételezve, még 1911-ben létesült az uradalom 34 kataszteri holdján burgonya-kísér-
leti telep (ehhez a szentgyörgypusztai majorban minta-szeszgyár épült), amelyre az 
I. világháború után ambiciózus tervek épültek: Gödöllő vetőburgonya-termelő köz-
ponttá, valamint a korai (újburgonya) fajták „kísérleti anyatelepévé” válna,20 mely-
nek rendeltetése a burgonyatermelő régiók kisgazdaságainak ellátása (újburgonyát 

18 MOL K 184. 3321. cs. 5. tétel. 15326/1925, 3490. cs. 5. tétel. 46192/1930, Kelemen Imre: Gazdasági pályán…
19 Kelemen Imre: Gazdasági pályán…
20 Ezért a Burgonyatermelők Országos Szövetségének kezdeményezésére, a kormány 300 q nemesített német 

vetőburgonyát vásárolt. Igaz, a téli szállítás miatt ennek több mint ötöde megfagyott, és csupán takarmányo-
zásra volt felhasználható. MOL K 184. 2496. cs. 5. tétel. 15498/1923.
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mai diskurzusokban egyre gyakrabban jelent meg a gépi technika szerepének han-
goztatása, aminek a propagálására pl. traktorbemutatók és kedvezményes vásárlási 
akciók szolgáltak. Mezőhegyesen már a világháború előtt talajművelőgép-versenyt 
szerveztek, az 1920-as évek elején pedig a földművelésügyi minisztérium Gödöllőt 
javasolta a Németországból behozott 32 lóerős, benzines motorekék (Dénes-ekék) 
kipróbálására, és a kisgazdák körében való népszerűsítésre.26

Ez azonban a termelés költségeit növelte, illetve az agrárpolitikai vitákat a gépi 
és az emberi munka szembeállítása (és nem a természetes egysége) egészítette ki. 
Ezt erősítette a világgazdasági válság időszakában a lokális társadalmi konfl iktu-
sokról: az aratógépek használata elleni, a kis közösségek (az aratóbandák) tagja-
inak egzisztenciáját védelmező kollektív tiltakozásokról, munkabeszüntetésekről 
tájékoztató vármegyei adminisztráció27 – ami a történetírásban azt az értelmezést 
szilárdította meg, hogy számos nagybirtokon az aratógépek „ijesztgetésre” vagy 
a „munkát megtagadó vállalkozók zsarolására” szolgáltak.28 Gödöllőn az 1920-as 
évek elején készült leltár szerint két kévekötő és egy marokrakó aratógép volt hasz-
nálaton kívül, ami megítélésünk szerint inkább egy hagyományos kisközösségi 
munka- és életforma: az aratótársaságoknak az uradalom szervezetébe integrált-
ságáról tanúskodik.29

Hasonló „ellentmondásokat” fi gyelhetünk meg a gépi munkák egyéb területein. 
A gödöllői uradalom a világháború után, minisztériumi rendeletre, valorizálatlan 
beruházási hitelekből négy traktort vásárolt, használatukra azonban alig vannak 
adataink, ami a tarlószántásra korlátozódott. (Karbantartásra a gépműhelyben nem 
volt lehetőség, ezért néhány éven belül mind a négy traktor meghibásodott, javí-
tásukat Mezőhegyesen, 150 ezer pengős munkadíj fejében végezhették volna el.30)

Az I. világháború előtt megjelenő, a mélyszántást biztosító, szénnel fűtött gőz-
ekékről Czitó Győző 1924-ben készített beszámolót a minisztérium számára. Esze-
rint három gőzeke-készlet volt az uradalomban, amelyből kettő „rendkívül csekély 
munkateljesítménye és elhanyagolt állapota” miatt eladatott, a harmadik „óriási 
költséggel, annyira-amennyire megjavíttatott, és most csupán a mácsai gazdasági 
kerületben használják.” A  többi majorban azért szüntették be a gőzeke-szántást, 
mert a „természeti adottságok (a homok a gőzekén olyan rágásokat okoz, hogy 
munkaeredménye alig számba vehető), másrészt a szakértelem hiánya olyan hát-
rányokat okozott, hogy a gazdatisztek szívesen lemondtak róluk, azzal, hogy a 
szén- és a vízhordásra fordított igákkal sokkal könnyebben elvégzik a szükséges 
mezőgazdasági munkát.” (A gőzeke 5-6 embert és 4-5 igát igényelt.)31

26 MOL K 184. 2254. cs. 5. tétel. 67889/1920, GUNST P. 1970. 426–427.
27 Ennek nyomán 1933-ban minisztériumi rendelet korlátozta a mezőgazdasági gépek használatát, ami a mun-

kanélküliséget kívánta csökkenteni.
28 Pl. TÓTH T. 1977. 150–151, ERDÉSZ Á. 1986. 63.
29 MOL K 184. 2254. cs. 5. tétel. 66466/1920.
30 MOL K 184. 2906. cs. 5. tétel. 50032/1926, ERDÉSZ Á. 1986. 187.
31 MOL K 184. 5805. cs. 5. tétel. 151296/1941.
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evidenciában tartása és sürgetése.”23 Emellett az uradalom integritását és munka-
szervezetét sértette, valamint a szegődményesek telepen munkát vállaló családtag-
jai kikerültek az ellenőrző mechanizmusa alól. Végül, a presztízsét is csorbította, 
amennyiben a kisgazdaság beruházásai a háború utáni „leromlott” állapotára irá-
nyították a fi gyelmet. (Könnyen lehet, hogy a gazdatisztek számára különösen 
sérelmes volt, hogy miközben a burgonyatelepen új tisztilakások épültek, az ura-
dalomban a régiek felújítása is elmaradt.)

Még egy növénytermelési kísérletet érdemes nyomon követnünk. A földműve-
lésügyi minisztérium az ország komlótermelésének fejlesztése érdekében, valamint 

„példaadás céljából”, 1924-ben komlóskert létesítését rendelte el. A nagy szakértel-
met igénylő termelés fél kataszteri holdon elindult, ám az első évben tetemes veszte-
séggel zárult. A kiadások, a szegődményesek és a havibéresek illetményeivel együtt, 
14 millió koronára emelkedtek, a bevétel nem érte el a 4 milliót, ezért az uradalom 
beszüntetését indítványozta, amit – úgy tűnt – a minisztérium elfogadott. Csérer 
Béla gazdasági főtanácsos azonban, a Magyar Komlótermelők Egylete képviseleté-
ben, baráti hangvételű levélben kérte Czitó Győzőt a telep fenntartására24, és felte-
hetően a minisztériumban is eredményesen lobbizott, mert a termelés folytatódott.

Igaz, más formában. A Komlótermelő és Értékesítő Szövetkezet az uradalomtól 
1927-ben hosszú távra (1946-ig) bérbe vett 10 holdon létesített új komlóskertet, 
ám ez a vállalkozás sem volt sikeres. Ezért a szövetkezet a bérleti díj csökkentését, 
majd 1931-ben a veszteséges telep megváltását (a bérleti szerződés megszüntetését) 
kérte az uradalomtól, amely – a minisztérium döntéséhez igazodva, és fi gyelemmel 

„az államnak a szövetkezetben vállalt érdekeltségére” – kénytelen volt azt elfogadni.
Ez az eset szintén a különböző gazdasági érdekek, döntési és cselekvési lehető-

ségek konfl iktusát mutatja. Az állam – miként Mezőhegyesen is – a jövedelmező-
ség és a piaci megtérülés elve alapján rendelte el a komló termelését, amely az általa 
támogatott, mégis az egyéni kezdeményezéseknek teret adó és azt csoportérdekké 
alakító szövetkezeti-szerződéses formában folytatódott. Ám ezen struktúra mö-
gött – Csérer Béla leveléből kiderült – személyes érdekeket és informális kapcsola-
tokat, az érdekérvényesítés egyéni változatait feltételezhetjük.

Az uradalom számára viszont a komló termelése, akár házi művelésben, akár 
szerződéses formában, kényszer volt, és elutasításban részesült, ami csupán a feles-
leges adminisztrációt és a kiadásokat növelte. „Az igazgatóságnak sem pénze, sem 
szakembere nincs erre” – fogalmazta meg tömören Czitó Győző.25

Az állam által kezdeményezett innovációk közé soroljuk a gépesítést, amely-
ben sajátos ellentmondás rejlett. A modernizációt a mezőgazdaságra is kiterjesztő 
agrárius ideológiában, valamint a hatékonyságot a többtermeléssel azonosító szak-

23 Uo.
24 „Kedves Barátom! Az általad létesített mintakomló érdekében szót kell emeljek. Amíg Te ott leszel, bizonyos, 

hogy a művelés is helyes lesz. Végül is legyen egy állami birtokon egy komlótelep, a jobb jövő reményében. 
Ha ugyan magad nem untad a komlót, kérlek hass oda az osztályban, hagyhatnák meg a komlókertet, sőt jó 
lenne azt továbbfejleszteni.” MOL K 184. 2787. cs. 5. tétel. 115353/1925.

25 Uo, K 184. 3928. cs. 5. tétel. 39459/1933.
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szántást alkalmazták. Ami a természeti környezet és a termőtalaj adottságainak 
sikeres adaptációját példázza.35

Az utóbbi tudásformákhoz állt közel a szegődményesek, a napszámosok és a 
részes munkások tapasztalati, bár szintén diff erenciált tudása. Ez nem jelenti a gépi 
technika elutasítását, amit a kerepesi kerületben 1932-ben lezajlott, munkakonfl ik-
tushoz vezető eseménnyel illusztrálunk. Az uradalom a gabona betakarítására és 
cséplésére 22 pár, a településen lakó aratót szerződtetett, akik a kaszálást rendben 
elvégezték. Amikor azonban a szérűben felállított elavult és a használatból régen 
kivont hat lóerős cséplőgépet meglátták, az intézőnek kijelentették, hogy „evvel a 
géppel nem csépelünk.” (A megszokott nyolc lóerős cséplőt egy másik gazdasági 
kerületbe vitték át.)36

Mit jelent ez az eset? A közösségi élet intenzitását, a csoportképződést, a rokoni, 
a szomszédsági és a baráti kapcsolatok minőségét, valamint a csoport együttmű-
ködésben is kifejeződő struktúráját leginkább talán a cséplés bonyolult szervezete 
fejezte ki, melynek rítusai a közösségek kulturális tradíciójának részévé váltak.37 És 
része immár ennek a hagyománynak a megszokott gépi és emberi munka harmo-
nizálása, amit a régi cséplőgép beállítása sértett, s ami ellen az aratók tiltakoztak. 
(Az intéző viszont a gépet még „egészen kifogástalannak” minősítette.)

A gazdálkodás másik ágában, az állattenyésztésben a kormány által elvárt tu-
dományos igény és a gazdatisztek szakismerete, valamint a tartás „népi” gyakorla-
ta állandó konfl iktusba került, ami az ellenőrzés és a fegyelmezés szigorú formáit 
alakította ki. Említettük, a koronauradalom a két világháború között az állami 
tenyésztési kísérletek terepe maradt, ami „korszerű” istállózást igényelt. A  takar-
mány azonban nemritkán decemberre vagy januárra elfogyott („egyes istállókban 
a szarvasmarhák alomja tiszta homok volt”), a mesterséges rét csupán ötöde a ter-
mészetesnek, ami hosszú legeltetési periódusokat tett szükségessé. Ez pedig az ál-
lomány, elsősorban a szarvasmarhák gondozásában és takarmányozásában olyan 
szokásokat, rögzült gesztusokat éltetett tovább, melyek a gazdatisztek számára felü-
letességnek, hanyagságnak vagy szándékos kártételnek minősültek. Kelemen Imre 
emlékezetében több eset maradt meg: az isaszegi kerületben pl. „gyanúja szerint” 
az okozott elhullást, hogy a szegődményesek, akik között „jött-ment emberek vol-
tak…, a legigénytelenebb füvek közé tartozó, a homokon is megtermő és az utak 
árkaiban mindenütt található somkórót megfelelő más szénával való keverés nél-
kül, mértéktelenül etették.”38

35 Kelemen Imre: Gazdasági pályán…
36 MOL K 184. 3926. cs. 5. tétel. 36029/1933.
37 Ezt az emlékezetben és az emlékiratokban való gyakori megjelenése is jelzi. „Valamennyi munkát felülmúlt 

a cséplés. Szeptember derekán van a búcsúnk, de a koronai gépek még mindig zúgtak.” VANKÓNÉ DUDÁS 
J. 1976. 170.

38 MOL K 184. 2906. cs. 5. tétel. 51133/1926, Kelemen Imre: Gazdasági pályán…

79

Gödöllő története II/2. [79]

E sorok a jószágigazgató elutasító attitűdjét jelzik a gőzekékkel szemben, és 
helyettük az ökörfogatos ekéket pártolja. Ezért szorgalmazza szolgálati ideje alatt 
folyamatosan az ökörállomány gyarapítását (hiányuk miatt az 1926–27-es gazda-
sági évben az őszi vetést csupán decemberben fejezik be), valamint 60 db kettős 
ekét vásárol.32

A földművelésügyi minisztériumból a koronauradalom élére kinevezett Kele-
men Imre az 1930-as évek végén a mezőgazdasági munkáskérdéssel összefüggés-
ben ítéli meg a gépesítést: „a mindjobban romló munkásviszonyokra tekintettel, a 
nagyfokú indusztriálódás elől nem lehet elzárkóznunk, ha a teljes gazdasági cső-
döt el akarjuk kerülni… Ezért megbízható munkásokra van szükségünk, akikre a 
mind nagyobb számú gépeket nyugodtan rábízhatjuk, és akikben a kötelességtudás 
emelkedik. Ez pedig megelégedett, tűrhető viszonyok között élő munkásokkal ér-
hető el, míg a nyomorúság, mely a hanyagságnak egyik tenyészágya, az uradalom-
tól igen nagy áldozatokat követel.”33

Példáink alapján úgy véljük, az uradalom technikai innovációi nem függetle-
níthetőek az agrárpolitika a tőkeintenzív nagyüzemek által reprezentált moderni-
zációs stratégiáitól, de a növekvő falusi munkanélküliséget (ennek pontos fogalmi 
tisztázása nem történt meg) a gépi eszközök terjedésével összekötő, és eszerint ke-
zelő szociális gyakorlattól sem.

Mindez az uradalom világában a munka „intenzíválásának” eltérő képzeteivel 
egészült ki. Czitó Győző értelmezése a birtok hagyományaira, a lassúbb változásra, 
inkább az állati erő bővítésére, valamint a gazdálkodás gyakorlati tudására épít, 
mely a technikát – Marcell Mauss szavaival – valamely hatékony cselekedettel 
azonosítja.34

Ezzel szemben Kelemen Imre a rentabilitás érdekében szükséges indusztrializá-
lódást programszerűen, és feltehetően a hatalom normája szerint fogalmazza meg, 
ezért sürgeti az eszközváltást, aminek feltételeként az ökonomizálódó, illetve meg-
bízható, fegyelmezett és kontrollálható munkaerőt jelöli meg.

Míg a munkavégzés utóbbi értelmezése a minisztérium és a jószágigazgatók 
írásos kommunikációjában gyakran megjelenik (ezáltal jól nyomon követhető), 
az előbbivel: az uradalom orális tradíciójában öröklődő és a mindennapok apró 
mozzanataiban realizálódó tudásokkal a formális beszámolók és az egyéb iratok 
jóval ritkábban foglalkoznak. Ide sorolhatjuk a védősávként ültetett fasorokat, a 
futóhomok megkötésére telepített akácosokat vagy a dűlőutak vesszővel bevonását, 
ami a vízátfolyásokat akadályozta meg. Szintén gyakorlattá vált, hogy a homokkal 
borított táblákba az apró magvú növények előtt, védőnövényként, a talaj megköté-
sére rozsot vetettek, a dombokon pedig a talajerózió ellen hatásos vízszintes árkos 

32 A különböző vontatási módokat a világgazdasági válság időszakában tudjuk összehasonlítani, amikor to-
vább csökkent a gépek használata. 1932-ben igával 4230, gőzekével és traktorral 1870 kataszteri holdat szán-
tottak. (Ebben az évben MÁVAG-traktorokat bérelt az uradalom.) Uo, K 184. 2906. cs. 5. tétel. 51133/1926, 
3028. cs. 5. tétel. 70533/1927, 3321. cs. 5. tétel. 15325/1925, 3776. cs. 5. tétel. 103014/1932.

33 MOL K 184. 5805. cs. 5. tétel. 151296/1941.
34 BRAUDEL, F. 2004. 342.
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„gyakori lopásokkal szemben” (a tervezet a telkes gazdák anyagi felelősségét rög-
zítette – bérleti díjként szimbolikus összeget: évi egy pengőt javasolt). A volt úr-
béres közbirtokosság azonban a szerződéskötést visszautasította, mivel „ezen utat 
emberemlékezet óta használtuk, minden ellenszolgáltatás nélkül, a tagosítás előtt 
is.” Az uradalom tehát szerződéses kapcsolat kialakítását kívánta, ami ebben az 
esetben nem ütközött a tulajdonosi jogaival, ám amivel szemben a közbirtokosság 
szokásjogot tovább éltető akarata érvényesült. (A földművelésügyi minisztérium 
az utóbb érvelését támogatta.)40

A szerződések megkötése sem garantálta azok magától értetődő betartását. 
1925 októberétől a gödöllői Erzsébet szálloda egy részét a Greiser testvérek (helyi 
bádogos mesterek) bérelték, akik egy év eltelte után a bérleti díj fi zetését megtagad-
ták, ezért az uradalom (900 pengős kára miatt) pert indított. Ezt követően értesült 
az ügyről a földművelésügyi minisztérium, amely „szabálytalanságok sorozatát” 
tárta fel: a megállapodás, majd a per a jóváhagyása nélkül történt, a szerződés nem 
kötött ki óvadékot, ráadásul alá sem írták. A bíróság az uradalomnak adott igazat, 
a hátralékot viszont, mivel a bérlőknek ingó és ingatlanvagyona sem volt, behajtani 
nem lehetett.41

Peres eljáráshoz vezetett a Rosenbaum Jakabbal kötött megállapodás is. Ő az 
uradalom gödöllői, MÁV-állomással szembeni üres telkén cukorkát és gyümöl-
csöt árult, az 1926 novemberében utólag kötött, tíz évre szóló szerződés viszont 
árusító bódé építésére kötelezte, és 250 pengős bérleti díjat állapított meg. Az 
egyébként süketnéma Rosenbaum a fi zetést néhány hónap múlva felfüggesztette, 
mivel állítása szerint Czitó Győzővel 150 pengőben állapodott meg, azaz a jó-
szágigazgató „félrevezette.” Ezután több évig tartó per kezdődött, a minisztérium 
pedig a bérlet megszüntetését rendelte el, mivel a bérlőnek „a koronauradalom 
igazgatójával szemben tanúsított tiszteletlen viselkedése, valamint pereskedése 
azt bizonyítja, hogy összeférhetetlen természetű egyén.” (Czitó az őt ért szemé-
lyes sérelem: a „hatóság előtt elkövetett rágalmazás” miatt bűnvádi eljárást kez-
deményezett, amihez azonban a jogügyi igazgatóság nem járult hozzá, mivel egy 
ilyen per „nyilvános tárgyalása” a jószágigazgatóra és az uradalomra is „kellemet-
lenségekkel járna.”)42

Tágabb kontextust kapott a koronauradalom Gödöllő belterületén fekvő ingat-
lanának hasznosítása. A csaknem hét kataszteri holdat 1883 óta az államvasút bé-
relte, és a területen gázgyárat épített, amit a villamos világítás bevezetése után, két 
altiszti lakássá alakított. (Az I. világháború kezdetére csupán ez az épület maradt a 
birtokában, mivel a „koronauradalom iránti előzékenységből, a bérelt terület többi 
részét a szerződés lejárta előtt átengedte, illetve visszafoglalását szó nélkül hagyta.”) 
A  lakásokra azonban az uradalomnak is szüksége volt, ezért 1919 januárjában a 
szerződést felmondta. Ennek ellenére, bár a ’20-as években a minisztérium támo-

40 MOL K 184. 3159. cs. 5. tétel. 91269/1928.
41 MOL K 184. 3774. cs. 5. tétel. 59109/1932. 
42 MOL K 184. 3491. cs. 5. tétel. 47434/1930.
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HASZONVÉTELEK 
– AZ URADALOM „VÁLLALKOZÁSAI”

A jobbágyfelszabadítás után tovább élő kisebb királyi haszonvételek folyamatos 
felszámolása, illetve állami megváltása számottevő jövedelemtől fosztotta meg a 
veszteséges uradalmat. Megmaradt azonban a különböző épületek (üzletek és ven-
déglők) bérbeadásának, a malmok vagy az úthasználat értékesítésének lehetősége, 
és mód nyílt ipari üzemek létesítésére is. Ebben a fejezetben nem az uradalom 
gazdasági szervezetében betöltött szerepüket, hanem azt vizsgáljuk, maguk az 
ügyletek: a megkötött szerződések, a betartásuk és a megszegésük szankcionálása 
miféle viselkedésformákról, esetleg vállalkozói készségekről vagy annak hiányáról 
tanúskodik.

A koronauradalom politikai instrumentalizálódása kizárta a földbérletek lé-
tesítését, bár erre az I. világháború után több kísérlet történt. Ám mivel olykor 
a szándékok meg nem valósulása is árulkodó lehet – érdemes a dányi kisgazdák 
próbálkozását bemutatni. Bérlőtársaságként szerettek volna 250 kataszteri holdat 
hosszabb távra igénybe venni, amit az Országos Földbirtokrendező Bíróság tá-
mogatott, Czitó Győző és a gazdatisztek azonban mereven elutasították. A nem 
kívánt precedensre hivatkozva, ami a birtok egységét veszélyeztetné, valamint 
arra, hogy ha a kishaszonbérlőket elemi csapás érné, az uradalomnak nemcsak 
a bérösszegről kellene lemondania, hanem a gazdák káruk megtérítését is köve-
telnék. Emellett bár a „tárgyaláson hajlandónak mutatkoztak nagy bért ajánlani, 
de bizonyosan azért, mert az állammal szemben abban a hitben élnek, hogy azt 
úgysem kell megfi zetniük, és majd addig folyamodnak, amíg elengedik a tartozá-
sukat… Itt, ahol a gyenge földeket évtizedes szorgos munkával, szakértelemmel 
és rátermettséggel sikerült kiemelni, félve merünk arra gondolni, hogy avatatlan 
kezekre bízzuk e terület művelését. A bérlő nem törődik a jövővel, miként az Al-
földön mondják: »kiveszi a zsírját a talajnak.«” Amit a jószágigazgató azzal a mi-
nisztériumnak címzett javaslattal egészített ki, ajánlatos volna a járási gazdasági 
felügyelőket utasítani (konkrétan Lendvay Bélát, aki a haszonbér-tárgyaláson a 
kérelmezőket támogatta), hogy a jövőben ilyen „káros és indokolatlan álláspontot” 
semmiképpen se képviseljenek.39

Ebben az esetben tehát a tulajdonos rendelkezési jogának sérülése, a kisbirto-
kosokkal szembeni bizalmatlanság (egy esetleges megállapodás be nem tartásának 
feltételezése), valamint a bérleti gazdálkodással kapcsolatos sztereotipizált előítélet 
akadályozta meg a szerződés létrejöttét.

Éppen ellenkezőleg, az uradalom kívánt az 1920-as évek végén bérleti szer-
ződést kötni a szarkabereki dűlőútját több évtizede használó isaszegi közbir-
tokossággal. Az út mentén fekvő uradalmi javakat próbálta ezáltal megvédeni a 

39 MOL K 184. 2639. cs. 5. tétel. 32709/1924.
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szintén a bevételeiből nem csupán megélő, hanem „a jó gazda gondosságával ke-
zelt” és jövedelmező nagybirtok ideáltípusa jelenik meg.48

A jövedelmezőség pontos fogalmi meghatározása ugyanakkor nem valósult 
meg. A kormány beérte a pénzforgalom éves egyenlegeivel (holott a koronaurada-
lomnak természetbeni bevételei is voltak, a kiadások egy részét pedig a naturálbérek 
adták), ezzel szemben nem volt fontos számára a gazdálkodásba fektetett tőke 
megtérülésének kimutatása, ami a rentábilis gazdálkodás vagy a sikeres vállalkozás 
kifejezője lehet. (Gödöllőn a ’30-as években csupán a dohánytermelésben vannak 
erre utaló adatok: 1931-ben az összesen 20 kataszteri holdon termelt dohány 3900 
pengő tiszta jövedelme a befektetett tőke évi 4 %-os kamatozásának felelt meg.49) 
De hiába próbálnánk a beruházások tőke-, illetve vagyongyarapodását nyomon 
követni, mert – Czitó Győző jelentése szerint – a mérlegekben növekedést nem 
mutatnak, mivel az eszközök és az épületek „a régi mérlegekben is olyan összeggel 
voltak felvéve a hasznavehetetlen állapotuk dacára, mint ma [1926-ban], miután 
használható állapotba hoztuk őket.”50

Ez a pénzforgalmi és a vagyonmérlegek, azaz a jövedelmezőség statisztikai rep-
rezentációját bizonytalanítja el, ehelyett a kiadások és bevételek tételei mögött ez-
úttal is mentalitásokat és értékrendeket keresünk.

Bár az állami birtokok számadásaikat külön készítették, az I. világháború után 
a már kialakult gyakorlat folytatódott: jövedelmezőségüket együttesen mutatták 
ki, ami a minisztérium szerint azt eredményezte, hogy a birtokok az előirányzott 
költségvetést, valamint a „joggal elvárt gondosságot és előrelátó óvatosságot nem 
tartják be. Mintha a készpénzjövedelmet rendszerint nem hozó birtokokat az a 
gondolat irányítaná, hogy a mezőhegyesi ménesbirtok fölös jövedelmével az elő-
irányzott jövedelem úgyis elérhető lesz.”51

Ez az utalás a koronauradalomra vonatkozott, ami azonban a kialakult kom-
munikációs technikán és a mögötte rejlő gyakorlaton sem változtatott. A  föld-
művelésügyi kormányzat évről évre a pénzforgalmi nyereségben kifejezett, így a 
közvélemény számára is könnyebben értelmezhető jövedelmet követelte („kiadá-
saikat szorítsák a legszűkebb keretek közé, és bevételeiket minden megengedhető, 
az állami birtokokhoz méltó módon fokozzák”), a mérlegek azonban mást rögzí-
tettek: 1896 és 1908 között pl. csupán egyetlen év zárult nyereséggel, és a hiány évi 
átlaga meghaladta a 135 ezer koronát. Az általánosításra hajló emlékezet pedig a 
defi citet a gazdálkodás immanens elemévé tette. „Az uradalom egész fennállása 
alatt – fejtette ki Kelemen Imre – kivéve a világháborús évek zavaros viszonyait, 
ráfi zetéssel zárta pénzügyi eredményét.”52 Amit a jószágigazgatók a minisztéri-
umnak küldött jelentéseikben a már megismert érvekkel: a termelés kedvezőtlen 

48 MOL K 184. 2638. cs. 5. tétel. 30060/1924, DEININGER I. 1911. 5–6.
49 MOL K 184. 3617. cs. 5. tétel. 99303/1931.
50 MOL K 184. 2906. cs. 5. tétel. 51133/1926.
51 MOL K 184. 3159. cs. 5. tétel. 90138/1928, ERDÉSZ Á. 1986. 35.
52 DEININGER I. 1911. 8–10, Kelemen Imre: Gazdasági pályán…
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gatását kérve többször próbálkozott az épület megváltásával, a „közlekedés közér-
deke” miatt a MÁV bérletében maradt, és a vasúti tisztviselők használták.43

Hogyan értelmezhetjük ezeket a megállapodásokat, mi szabályozta az első pil-
lantásra gazdaságinak látszó döntéseket és az azt követő interakciókat? Az egykori 
regálé jogok közül néhány a két világháború között megmaradt (pl. a vásártartási 
és a helypénzszedési jog – ezek a költségvetésekben uradalmi jogként szerepeltek), 
melyeket a koronauradalom, valamennyi nagybirtokhoz hasonlóan, bérbe adott. 
Méghozzá minimális összegekért, ahogy az úthasználati jogból is csupán szimbo-
likus bevétele származott: az 1920-as évek elején Blumenthal Manó az előbbiért 
tíz koronát, Dány község az utóbbiért két koronát fi zetett.44 Ezeket a kapcsolato-
kat a szokásrend és a hagyományok tartották fenn és szabályozták, funkciójuk az 
uradalom történeti jogainak reprezentálása lehetett. Része volt ennek a közbirto-
kosságoknak átadott használati jog, amihez az isaszegi volt úrbéres birtokosság ra-
gaszkodott, s ami az írásba foglalt szerződés létrejöttét akadályozta meg.45

A példák azt is jelezték, hogy a szerződések megkötése nem jelenti a vállalkozói 
étosz megvalósulását vagy az abban foglaltak erkölcsi normaként elfogadását. Az 
Erzsébet szálloda bérbeadását a pénzbevétel növelése motiválta, bádogos mesterek 
választása azonban nem a legnagyobb körültekintésre vall, akiknek az anyagi hely-
zetéről az uradalom csupán a szerződésszegést követően, a gödöllői elöljáróságtól 
informálódott. A cukorkaárussal kötött ügylet pedig nyilvánvalóvá teszi, hogy az 
egyenrangú, bizalomra épülő üzleti kapcsolat létrejöttét az állami tisztviselők és a 
vállalkozó kispolgárok közötti mentalitásbeli-értékrendi különbségek nehezítették.

Merev és hierarchikus struktúrák határozták meg az uradalom és az államvasút 
szerződését, ahol a felek a központi hatalom direktíváival, illetve beavatkozásával 
kalkuláltak. Ez kizárta bármiféle konfl iktus polgárjogi rendezését („az államnak 
két gazdasági ága között perlésnek nincs helye”46), ám nem lehetett garancia a meg-
állapodás betartására. Ami ismét megerősíti: a szerződések az egyéni és szabad 
akaratok összhangjának, a kölcsönös kötelezettségvállalások, valamint a társadal-
mi szabályozás hiányában aligha váltak a gazdasági aktorok által elfogadott és a 
cselekedeteiket meghatározó normává.47

A két világháború közötti agrárgazdaságtan, valamint az üzemstatisztikai mun-
kák számára a gazdálkodás eredményességének elméleti-tudományos és egyben 
tapasztalati kifejezésére a jövedelmezőség szolgált, ami a nagyüzemi termelés le-
gitimációját adta, s amit az állami birtokoknak is adaptálniuk kellett. Az I. világ-
háború előtt az egykori gödöllői jószágigazgató, Deininger Imre azzal érvelt, hogy 
a ménesbirtokok „többet jövedelmeznek, mint az ország valamennyi nagybirtoka”, 
majd az 1923-as üzemesítés után a földművelésügyi minisztérium retorikájában 

43 MOL K 184. 3775. cs. 5. tétel. 59326/1932.
44 MOL K 184. 2318. cs. 5. tétel. 55210/1921.
45 Vö. CSITE A. 1999. 16–17.
46 MOL K 184. 3775. cs. 5. tétel. 59326/1932.
47 DURKHEIM, É. 2001. 216–218.
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Ezek alapján nem kétséges, hogy a mindennapok gyakorlata messze távolodott 
a kormány által elvárt költségvetési egyensúly betartásától és az ehhez kapcsolódó 
gondosság, óvatosság és takarékosság eszményétől. Az évről évre kalkulált hiány, va-
lamint a következmények nélküli, visszafi zetetlen állami hitelek az ezzel ellentétes 
attitűdöket erősítették, valamint tág teret engedtek az egyéni érdekeket előtérbe 
helyező, nem hivatalos gazdasági tranzakcióknak.

ÉRTÉKESÍTÉS, PIAC, POLITIKA

Az előző fejezetekben a koronauradalom „piacidegen” gazdasági stratégiáit fi gyel-
hettük meg, miközben az 1920-as évek végéig a kormány retorikája a piaci kész-
ségek elsajátítását szorgalmazta, és a birtok önellátásának prioritása sem zárta ki a 
piaci részvételét.

Az ellentmondás könnyen feloldható. Aligha célravezető ugyanis a piacok (a 
kereslet és a kínálat) szabályozó szerepének idealizálása, ehelyett a piacok a gazda-
ság intézményeivel összefüggő, jogi és politikai, valamint társadalmi és kulturális 
kontextusaiban való értelmezése vált elfogadottá. Ami az állam és a piac, valamint 
a kultúra és a piac dichotómiáján túllépve, módot ad (makroszinten) az erősödő 
etatizmus eszközeinek nyomon követésére, a piac működésére vonatkozó képzetek, 
valamint (mikroszinten) a tranzakciók gyakorlatának és az abban résztvevők cse-
lekvéseinek vizsgálatára.58

Az értékesítés jogilag szabályozott, a dualizmus időszakában kialakult gya-
korlata az I. világháború utáni évtizedben is megmaradt. A felesleget versenytár-
gyalás útján értékesítették, a zárt, írásbeli ajánlatok a minisztériumba érkeztek, 
ahol a döntés megszületett. Ez az uradalom önállóságát minimálisra csökkentet-
te (Czitó Győző több ízben kezdeményezte az állandó pénzhiányt enyhítő gyors 
terményeladást, ami eredménytelen maradt59), de a döntéseknél formálisan a pi-
aci elvek: a „piaci viszonyok mérlegelése”, valamint a „tisztességes” verseny esz-
ménye érvényesült.

Az 1920-as évek elején pl. a gödöllői báránygyapjúra kiírt tárgyalásra a győri 
Richards Finomposztógyártól, a Hitelbanktól és az Angol-Magyar Banktól érkez-
tek árajánlatok. Az utóbbi kijelentette, hogy a legkedvezőbb ajánlatnál hajlandó 
mázsánként 200 koronával többet fi zetni, és a „Nagyméltóságú minisztérium jóin-
dulatú elintézését” kérte, ám mivel eljárásának „ilyen kereskedelmi elvekbe ütköző 
része nem vehető fi gyelembe”, az ügyosztály az egyébként legmagasabb ajánlatot 

58 HASKELL, T.-TEICHGRAEBER, R. 1993. 1–2.
59 „A napilapok tőzsdei híradásait fi gyelemmel kísérve feltűnt az igazgatóságnak, hogy a gabonaárak mini-

málisan ugyan, de mégis emelkedő tendenciát mutatnak. Tisztelettel érdeklődik az igazgatóság, nem látja-e 
Nagyméltóságod alkalmasnak az időt, hogy a koronauradalom terményfeleslegét áruba bocsássa… A mos-
tani idő esetleg alkalmas volna a szállításokra.” MOL K 184. 2787. cs. 5. tétel. 115832/1925.

85

Gödöllő története II/2. [85]

természeti adottságaival („talajaink gyenge minőségénél és a szárazságra hajló 
éghajlatnál fogva a legnagyobb szakértelem és szorgalom mellett sem lehet szá-
mottevő jövedelmet előállítani”), az uradalom társadalmi és szociális kötelezettsé-
geivel („nagyméltóságod engedélye alapján 30 %-os kedvezménnyel adjuk a tejet a 
kormányzósági tisztviselőknek”), valamint az udvari vadászatokra utaló egyéb, „a 
jövedelmezőséget szintén károsan befolyásoló körülménnyel” magyaráztak.53

A hatalom piacelvű retorikája mögött egészen eltérő döntéseket fi gyelhetünk 
meg. A minden évben pénzforgalmi hiánnyal záró gazdálkodást az állami hitelek 
fi nanszírozták, melyek törlesztési vagy visszafi zetési feltételeit nem határozták meg, 
sőt a hitelek és a póthitelek kalkulációja a termelési „stratégia” részévé vált, aminek 
az ígért szankciók ellenére, semmilyen következménye sem volt. Az érvényben lé-
vő és az előírt jövedelemhez igazodó osztalékrendszert nem tartották be, helyette a 
gazdatisztek rendszeres osztalékpótló jutalomban részesültek.

Az állami vállalatok két világháború közötti történetében sem példa nélkü-
li jelenség: költségvetésük „puhasága” vajon milyen mentalitásokat alakított ki a 
vizsgált uradalomban. Erről a hiteligénylések és a túllépések tájékoztatnak. Ezek 
egy részét a gazdasági eszközök és az állatállomány világháború után szükséges 
pótlására, valamint a gabona-, tengeri- és takarmányvásárlásokra fordították: az 
1925 novemberi 150 millió koronás hiteltúllépés pl. erőtakarmány beszerzéséből 
adódott, amire a minisztérium ménesbirtokokat felügyelő osztályának vezetője, 
Wallner Endre, „szóbelileg adott engedélyt.”54

Hitelekből fedezték a presztízsorientáció költségeit is.55 Ide soroljuk a kegyúri 
épületek fenntartását, valamint a plébánosok és a tanítók járandóságait, a gyakori 
vendéglátások költségeit (fogatok, vendégszobák) vagy a kocsisok és az irodaszol-
gák ruhailletményét (az előbbiek a ’20-as évek elején 6 öltözet téli és 13 nyári posz-
tó ruhát, 4 atillát, 13 kalapot, 13 pár kesztyűt és 13 db nyakkendőt kaptak).56

A hitelek és a póthitelek nem csekély hányada az alkalmazottaknak jutott. 
Miközben a minisztérium a jövedelmezőség elmaradásáért a tisztikart tette fele-
lőssé, 1925 decemberében 176 millió korona túlkiadás a tisztviselői jutalmakból 
származott, vagy 1926 februárjában Kováts Géza főintéző részesült, szintén az 
engedélyezett hitelkereten túl, 1 millió koronában. Ugyanebben a hónapban a mi-
nisztériumba beosztott tisztviselőktől visszavett tej 5 millió korona, áprilisban a 
gazdatisztek búza és búzaocsú üzemi pótlékának megvásárlása további 40 millió 
korona túlkiadást eredményezett. (A tisztviselők jutalmazása a kormány jóváha-
gyásával történt, az utóbbi tétel azonban a minisztériumi alkalmazottnak is szemet 
szúrt, és a hallgatólagos normát minden bizonnyal felrúgta, mert a jelentésnek ezt 
a részét vastag piros ceruzával húzta alá.)57

53 MOL K 184. 3159. cs. 5. tétel. 90138/1928, 3321. cs. 5. tétel. 15326/1925, 50796/1926.
54 MOL K 184. 2640. cs. 5. tétel. 10167/1925.
55 A fogalomra CSITE A. 1993. 91–92.
56 MOL K 184. 2318. cs. 5. tétel. 55210/1921, 3321. cs. 5. tétel. 50796/1926.
57 MOL K 184. 2906. cs. 5. tétel. 50020/1926, 50030/1926.
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rendszer, a politikai uralom gazdaságot integráló törekvéseinek normatívvá válása 
nem csupán az előbbi gyakorlatot változtatta meg, hanem a hierarchikus-szemé-
lyes kapcsolatokra épülő egyéni érdekérvényesítésnek (tulajdon- és haszonszerzés-
nek) is teret engedett. 1930-ban az eladandó aprómagvakra érkezett ajánlatokat, a 
bennük foglalt „alacsony árakra tekintettel” a minisztérium visszautasította, és kö-
tött árakat határozott meg, majd a bevezetett minimális búzaárakkal párhuzamban, 
a ’30-as évek elejétől a Futura vásárlási monopóliuma érvényesült (vezérigazgatója 
ekkor már Darányi Béla).65 Ám azokban az ágazatokban is, ahol a magánszereplők 
cselekvési lehetősége megmaradt, a centralizáció, az állam kényszerítő akarata ér-
vényesült, ami a korábbi gyakorlatot formalitássá változtatta: 1940-ben a miniszté-
rium valamennyi állami birtokot arra utasította, hogy a hízóállatok értékesítésekor 
és az igásökrök vásárlásánál az „őskeresztény és tőkeerős” Franco Export Import 
Kereskedelmi kft -t „szólítsák fel ajánlattételre.”66

Sajátosan alakult az állami birtokok egymás közötti forgalma. Ez a napi árfo-
lyam szerinti árakon zajlott, amit a földművelésügyi tárca felügyelt, és lehetővé tette, 
hogy a koronauradalom vetőmag- és gabonahiányát Mezőhegyesről, Bábolnáról, 
Kisbérről vagy Sütvényről pótolja. (Ezek a tételek rendszerint a saját kimutatások-
ból és a pénzügyminiszternek küldött éves elszámolásokból is hiányoztak.)67

Konfl iktusok kísérték a koronauradalom és a gödöllői állami erdészet közötti 
tranzakciókat. Az előbbi a tiszti és a cselédilletmény miatt állandó tűzifahiánnyal 
küzdött, és a naturális (búzában való) fi zetést szorgalmazta, a nyereséges és az állam 
számára évről évre jól jövedelmező erdőhivatal viszont az árakhoz rugalmasabban 
igazodó pénzbeli elszámolást ösztönözte. Ezért Czitó Győző a minisztérium beavat-
kozását kérte, azzal érvelve, hogy méltányolja ugyan az „erdőhivatal államkincstár 
érdekében kifejtett kereskedelmi tevékenységét, a koronauradalom mégsem vonha-
tó azonos elbánás alá, mint a szomszédos Schossberger- és Fischer-féle uradalmak. 
Furcsa volna a lakosság előtt, ha az uradalom, melyhez természetes tulajdonul az 
itteni erdők tartoznak, máshonnan vásárolná a fát… Addig az erdészetnek egy da-
rab fát sem volna szabad eladnia másnak, míg a koronauradalom e tekintetben ki-
elégítve nincs.”68 A piac merőben eltérő értelmezése okozta tehát az ellentétet, amit 
a jószágigazgató az uradalom hatalmi pozíciójával, presztízsével és történeti tulaj-
donjogával, kiemelve a birtokot a piaci aktorok sorából, kívánt megoldani.

Végül „második piacként” az uradalmi szervezeten belüli adásvételekre utalunk, 
ami nem csupán az értékesíthető javak volumenét módosította, hanem a közösségi 
kapcsolatokat is minősíti.

A földművelésügyi minisztérium 1924-ben (az üzemesítést követően) vala-

65 Darányi bizományos cégét is megtartotta, amely ellen korábban tőzsdei vizsgálat zajlott, s amely 1930-ban 
Mezőhegyestől, a sikertelen versenytárgyalást követő „szabad kézi” értékesítés során, 5000 mázsa búzát vá-
sárolt. MOL K 184. 3490. cs. 5. tétel. 46493/1930, 3613. cs. 5. tétel. 54032/1931, SZUHAY M. 1962. 182–183.

66 MOL K 184. 5805. cs. 230239/1941.
67 MOL K 184. 2907. cs. 5. tétel. 52620/1926, 3490. cs. 5. tétel. 46493/1930, ERDÉSZ Á. 1986. 34–35.
68 MOL K 184. 2639. cs. 5. tétel. 31614/1924.
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tevő céget, „aki a gyapjút tavaly is megvette, és egyúttal saját gyárában hazai mun-
kásokat foglalkoztat” – azaz a győri gyárat választotta.60

A rugalmatlan, elhúzódó, gyakran több hetes bürokratikus eljárás azonban a 
közvetlen piaci hatások érvényesülését nehezítette. Annál inkább, mivel az 1920-
as évek elején a minisztériumban értékesítési ügyekkel foglalkozó Kelemen Imre 
visszaemlékezése szerint, „ki voltunk téve annak, hogy az ajánlattevő felek vagy 
kereskedő cégek összebeszéltek, és előre elosztották maguk között, ki mit fog vásá-
rolni, és úgy lehet, hogy az árakat is megállapították egymás között.”61

A versenytárgyalások személyes kapcsolatokat kizáró folyamatát a bizalom 
megteremtésének és fenntartásának különböző elemei pótolták. A minisztérium-
ban mag- és árumintákat helyeztek el, egyes termékeket „koronauradalmi” már-
kanévvel árusítottak, és ugyancsak a kormány szorgalmazta (minden állami birtok 
számára) a tenyészállat-vásárokon, valamint kiállításokon való részvételt, mivel az 
árveréseken „a tenyésztők érdeklődése nem nyilvánul meg kellő mértékben.” Ami 
a Kereskedők Lapjában, a Köztelekben és egyéb újságokban megjelenő hirdetések-
kel együtt, ugyancsak a sikeres eladásokat, egyúttal a koronauradalom piacorien-
tált imázsának erősítését célozta.62

Az értékesítés szabályozása, illetve normája minden bizonnyal nem zárta ki 
a normaszegés kevésbé dokumentált (ezért nehezen rekonstruálható) és egy-egy 
céghez kötődő eseteit. Az 1920-as évek versenytárgyalásainak résztvevőit nem tud-
juk pontosan nyomon követni, mégis azok állandósága jellemző. A gabonafélék vá-
sárlására a Futura mellett, rendszerint a Hitelbank, a nagyobb részvénytársaságok 
közül a Viktuália, a 19. századi alapítású, „régi vevőnek” minősülő ismert tőzsdei 
cég (Strasser és König), az egykori földművelésügyi miniszter, Darányi Ignác test-
vérének fi a, Darányi Béla, továbbá az 1924-ben alakult Duray és Kelemen Rt. nyúj-
tott be ajánlatokat, míg a nagymalmok rendre hiányoztak. (A Duray és Kelemen 
céget a már jól ismert Kelemen Imre, akit 1923-ban a kompolti, egykor Károlyi 
Mihály tulajdonában lévő hitbizományi uradalom zárgondnokává neveztek ki, va-
lamint Duray Gyula alapította.)63

Ugyanazon vállalatok részvétele a versenytárgyalásokon a bizalom erősö-
désének és a személyes kapcsolatok kialakulásának lehetőségét hordozta, ám a 
Kelemen- és a Darányi-cégek a gazdasági pozíciókat szerző politikai szereplők 
aktivitását jelzi. Ami az állam által teremtett jogi, továbbá a piaci normák megsze-
géséhez vezethetett: 1925-ben a búza- és a rozsfelesleg egy részét külön hirdették 
meg, amire a Kelemen-cég egyedüliként szóbeli ajánlatot tett, és versenytársainál 
kedvezőbb áron jutott hozzá.64

Az etatizmus erősödése, az újraelosztás jegyében átalakuló gazdasági intézmény-

60 MOL K 184. 2318. cs. 5. tétel. 58963/1921
61 Kelemen Imre: Gazdasági pályán…
62 MOL K 184. 2318. cs. 5. tétel. 58963/1921, 2254. cs. 5. tétel. 119238/1921.
63 Nagy Magyar Compass 1922–1924. Bp. 1925. 763.
64 MOL K 184. 2787. cs. 5. tétel. 115832/1925.
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Szántóföldi termelés 1930 (kataszteri hold)

Gabonafélék
Búza 661
Rozs 1010
Árpa 712
Zab 480

Egyéb magtermények 
(csillagfürt, bükköny, hüvelyes magvak) 217

Kapások

Kukorica (konvenciós) 558
Kukorica (majori) 563
Burgonya 364
Takar  mányrépa 179
Cukorrépa 25
Takarmánytök 8
Cirok 1
Csicsóka 3
Cselédkert 3

Ipari növények
Dohány 20
Napraforgó 1
Len 5

Szálastakarmányok

Lucerna 932
Zabosbükköny 561
Baltacim 236
Muhar 14
Bíborhere 92
Lóhere 64

Állatállomány 1926 (db)

Ló
Mén 57
Kanca 154
Herélt 69

Szarvasmarha 
(bonyhádi)

Bika 41
Tehén 116
Üsző 113

Szarvasmarha 
(borzderes) 

Bika 36
Tehén 143
Üsző 171

Jármos ökör 681

Sertés Koca 688
Ártány 316

Juh
Anya 938
Kos 90
Ürü 175
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mennyi állami birtokon megtiltotta a tisztviselők kedvezményes vásárlását, a leg-
fontosabb terményeket (búza, rozs, árpa, tengeri, korpa, ocsú és tej) forgalmi áron 
sem vehették meg, még akkor sem, ha „ezekből a birtok eladásra szánt fölös kész-
letekkel rendelkezik.” De a „szigorúan szem előtt tartandó” tilalom azokra a termé-
kekre is kiterjedt, melyeket a gazdaságok készpénzért vagy cserével szereztek be.69

Ez a rendelet világosan utal az érvényben lévő gyakorlatra, és megítélésünk 
szerint az ebben rejlő, megszüntetni kívánt egyéni és csoportos visszaélésekre is. 
(1924-ben és a megelőző években több gödöllői tisztviselő a vásárolt termények, 
valamint a gépműhelyi magánmunka miatt, az uradalom adósai között szerepelt.) 
Ám ha elfogadjuk, hogy a gazdasági tranzakciók valamiféle erkölcsi rend, illetve 
szokások tükröződései, akkor nem lehetünk biztosak abban, hogy egyetlen rende-
lettel az egy csapásra megváltoztatható lenne.70

A cselédekkel folytatott adásvételeket a növénytermelés belső hasznosulásának, 
valamint a háztartásokat integráló-ellátó funkciójának zavarai tették szükséges-
sé. A birtok ugyanis a tőlük vásárolt (kikényszerített) tengeriszárral az évről évre 
jelentkező takarmányhiányt próbálta enyhíteni, míg a rosszabb termésű években 
a nagyobb családú alkalmazottaknak vetőmag-, valamint tengeri- és burgonyavá-
sárlással kellett járandóságaikat pótolniuk, amit bérükből utólag egyenlítettek ki. 
Ugyanakkor az uradalom a cselédeket a piaci magatartásokat kialakító és kommu-
nikációs lehetőséget nyújtó külső ügyletektől igyekezett elszigetelni.71

Mindez megerősíti feltevésünket: a megtermelt javakat aligha lehet kizárólag 
árualapoknak tekinteni, felhasználásukat pedig a piac, valamint az állami újraosz-
tás formális, a helyi hatalmi struktúrákat és kapcsolatokat, értékrendeket és men-
talitásokat kizáró elvei szerint értelmezni.

Melléklet

Művelési ágak 1930 (kataszteri hold)

Szántó 7236
Rét Mesterséges 155

Természetes 614
Legelő 1409
Erdő 160
Fűzes 4
Komló 10
Szőlő 65
Kert 88
Gyümölcsös 55

69 MOL K 184. 2639. cs. 5. tétel. 30579/1924.
70 DURKHEIM, É. 2001. 216, 220.
71 MOL K 184. 2499. cs. 5. tétel. 17910/1923, 5805. cs. 5. tétel. 151296/1941.
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GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

Költségvetési előirányzat 1921/22 (eK)

kiadások

Tisztviselői fi zetés, pótlék, lakpénz 70
Természetbeni járandóságok 203
Családi pótlék 42
Háborús, drágasági, ruhabeszerzési és egyéb  segély 257
Személyi kiadások összesen 572
Dologi kiadások összesen 122
Földművelési kiadások 5200
Igáserő beszerzés 1540
Állattenyés z tési kiadás 243
Erdészet 277
Hizlalásra vásárolt állatok 1500
Iparvállalatokra 270
Anyagbeszerzés 4210
Leltári tárgyak beszerzése 1135
Épületfenntartás 365
Általános gazdasági kiadások (cselédilletmény, ruházat) 1956
Gazdasági kiadások összesen 16697
Közterhek (adók) 1259
Megrongált gazdasági épületek helyreállítása 3280
Kegyúri épületek nagyobb tatarozása 200
Kerítések megújítása 800
Telefonhálózat helyreállítása 500
Egyéb 305
Rendkívüli kiadások összesen 5085
Beruházások (új tisztilak építése) 5000
Összesen 28737

bevételek

Földművelés (búza-, rozs-, burgonya-, boreladás) 5263
Állattenyésztés (sertés-, juh-, szarvasmarha- és tejeladás) 8615
Kisorolt igásállatok eladása 350
Erdészet (tűzifa- és fűzvessző eladása) 3
Iparágak (szeszgyártás, gépműhelyi magánmunka) 4619
Mellékhaszonvételek (hizlalásra vásárolt ökrök eladása) 2340
Bérletek (föld, épületek, malom bérlete) 40
Uradalmi jogok (úthasználat, vásárjog bérlete) 2
Anyagok eladása 6
Előző évi térítmény 10
Összesen 21249

Forrás: MOL K 184. 2318. cs. 5. tétel 55210/1921, 2906. cs. 5. tétel 51133/1926, 3491. cs. 5. tétel 47388/1930.
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NÉPESEDÉSI VISZONYOK 

NÉPMOZGALMI VÁLTOZÁSOK

A kapitalizálódó nagyvárosok egyre szorosabbá váló gazdasági kapcsolatokat alakí-
tottak ki az őket körülvevő településekkel. A nagyvárost mezőgazdasági termékek-
kel ellátó települések fokozatosan váltak munkaerőpiaccá, aminek következtében 
megnőtt a belső vándorlás, egyre többen találtak otthont ezeken a településeken. 
Ez a kölcsönös gazdasági függés hatott a települések fejlődésére, átformálta azokat. 
Fokozatosan megváltozott a lakosság társadalmi összetétele, a települések mérete, 
urbanizáltsága. 

A századfordulóra kialakult a Budapestet övező agglomerációs gyűrű. Gödöl-
lő a főváros külső agglomerációs gyűrűjéhez tartozott. A  magyar falurendszert 
vizsgáló Erdei Ferenc szerint1 „a főváros környékén, azon övezeten túl, ahol a köz-
ségek beletagolódtak a város testébe, olyan falvak következnek, amelyek ugyan 
önállóságukat mind társadalmi, mind területi vonatkozásban megtartották, azon-
ban túlnyomóvá lett bennük az olyan népesség, amely a városi munkahelyre jár 
be dolgozni. Ezek falvak maradtak, de mert túlsúlyra jutott bennük a városban 
dolgozó népesség, másnak nem, mint lakófalunak tekinthetők.” A település nem 
elsősorban munkaerővel látta el a fővárosi üzemeket, hanem szerepét annak élel-
miszerellátásában kapta. Erdei „Futóhomok” című könyvében tovább árnyalja 
Gödöllő szerepét az agglomerációban. A korábban királyi nyaralóhely átalakult, 
s a fővárosiak nyaralóhelye lett. Budapest dominanciája miatt – bár közigazga-
tásilag igen – a főváros 60 km-es körzetén belül valóságos funkcióval rendelkező 
városok nincsenek.2

A két világháború között a népesség növekedésének üteme Európa-szerte lelas-
sult. Hasonló volt a helyzet Magyarországon is. 1920-ban 7,98 millióan, 1930-ban 
8,68 millióan, 1941-ben 9,92 millióan laktak hazánkban. A növekedés 17 %-os, az-
az alatta marad az európai átlagnak, amely elérte a 20 %-ot3. A természetes szapo-
rodás csökkenő tendenciát mutatott, a növekedés részben az Amerikába történő 

1 ERDEI F. 1974. 123.
2 ERDEI F. 1977. 44–45.
3 RÁNKI GY. 1976. 766–767.
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A népesség életkor szerinti megoszlása 1920 és 1941 között

1920 1930 1941
0–2 éves  605 (5,9 %)  642 (5,8 %)  609 (5,2 %)
3–5  481 (4,7 %)  592 (5,4 %)  565 (4,8 %)
6–14  2088 (20,4 %)  1692 (15,3 %)  1888 (15,9 %)
15–19  1085 (10,6 %)  1093 (9,9 %)  1155 (9,8 %)
20–29  1708 (16,6 %)  1910 (17,3 %)  1581 (13,4 %)
30–39  1475 (14,4 %)  1642 (14,9 %)  1787 (15,1 %)
40–59  1958 (19 %)  2369 (21,4 %)  2823 (23,9 %)
60–   858 (8,4 %)  1115 (10 %)  1414 (11,9 %)

Az 1920-as adatokat vizsgálva egyértelműen kimutatható, hogy az első világhá-
ború alatti időszakban csökkent a születések száma. Ennek ellenére a 15 éven aluli 
korosztály ebben az időben volt a legnépesebb: 3174 fő, a népesség 31 %-a tarto-
zott ebbe a csoportba. Az 1930-as népszámláláskor – bár több volt a 2 éven aluli 
gyermek – már csak 2926-an, a lakosság 26,8 %-a volt 15 éven aluli. A születések 
számának növekedése a jobb egészségügyi körülményekre vezethető vissza. Eb-
ben az időben vált Gödöllő egy mintajárás központjává, ami elősegítette nem csak 
a születések számának növekedését, de a csecsemőhalandóság csökkenését is. Az 
1941-es népszámlálás szerint a 15 éven aluliak száma 3062 volt a településen, de – 
bár nominálisan nőtt az ehhez a korcsoporthoz tartozók száma – ez a népességnek 
már csak a 25,9 %-át jelentette.

A munkaképes korúak korhatára az adott ország jogrendszerétől függ. Az alsó 
korhatárt az iskolakötelezettség és a munkabírás jogszabályi korhatára, a felső kor-
határt pedig a nyugdíjkorhatár határozza meg. A hazai statisztikában ez a korcso-
port a 15–60 éves korosztály volt. 

A munkaképes korúak – 15–60 éves korosztály – aránya országosan 63 %-ra nőtt5. 
Gödöllőn 1920-ban a népesség 60,6 %-a, 1930-ban a 63,5 %-a, 1941-ben a 62,2 %-a 
volt produktív korú, ami megfelel az országos átlagnak. Ha azonban részletesebben 
megvizsgáljuk ez a tág korcsoportot, akkor érzékelhető az elöregedés. A 20 és 29 
éves kor közöttiek száma 1930-ban növekedett, majd 1941-ben az 1920-as lélek-
számhoz képest is kevesebb lett. A századfordulót követő években születettek tíz 
évvel később a következő korcsoport magas számában jelentek meg a statisztikák-
ban. A statisztikai adatok szerint népszámlálásról – népszámlálásra kimutathatóan 
nőtt a 40–59 és a 60 év felettiek száma és aránya népességen belül. A 60 éven felüliek 

– tehát a munkaképes korból fokozatosan kilépő, eltartásra szoruló idősek – aránya 

5 RÁNKI Gy. 1976. 768.
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kivándorlási hullám jelentős visszaeséséből, részben az elcsatolt területekről tör-
tént hazatelepüléséből adódott.

Az országon belül is jelentős népmozgás fi gyelhető meg. Természetesen az agg-
lomerációs helyzetből adódó demográfi ai növekedés Gödöllőn is kimutatható volt, 
de az ebből eredő népmozgalmi változások főként az első világháborút megelőző 
években voltak jellemzőek. A vizsgált időszakban, a két világháború között a növe-
kedés üteme lelassult, s szinte csak a természetes szaporodásra korlátozódott. 

A népesség változása 1920 és 1941 között4

1920 1930 1941
Összesen  10 262  11 056 (+794)  11 825 (+769)
ebből férfi  4731 (46,1 %)  5221 (47,2 %)  5  504 (46,5 %)

nő  5531 (53,9 %)  5835 (52,8 %)  6321 (53,5 %)

A lakosság lélekszáma az 1920-as népszámlálás adatai szerint 10 262 fő volt. 
1920 és 1930 között a növekedés mértéke 7,7 %-os, 1930 és 1941 között 6,9 %-os 
volt, s nemcsak arányában de nominálisan is csökkent a növekedés. 1920 és 1930 
között 794 fővel nőtt lélekszám. A természetes szaporodás ebből 736, a vándorlási 
különbözet 58, azaz a szaporodás mindössze 7,3 %-a származott a betelepülések-
ből. 1930 és 1941 között a növekedés csökkent, a lakosság száma 769 fővel nőtt. 
A növekedés üteme az országos átlag alatt maradt. 1920 és 1941 között a népesség 
növekedése 15,2 % volt. A nemek aránya az országos átlagnak megfelelő volt.

A népsűrűség a népesség számának növekedésével együtt nőtt. Gödöllő te-
rülete 10 756 kataszteri hold, azaz 6190 hektár, azaz 61,9 négyzetkilométer volt. 
A népsűrűség 1920-ban megközelítőleg 166 fő/négyzetkilométer volt. Az 1930-as 
demográfi ai állapotot fi gyelembe véve a népsűrűség 179 fő/négyzetkilométerre 
nőtt. A vizsgált korszak utolsó népszámlálási adatait alapul véve, 1941-re a népsű-
rűség már 191 fő/négyzetkilométer lett.

Gödöllő népességében – hasonlóan az országos tendenciákhoz – a két világ-
háború közötti időszakban már érezhető volt az a folyamat, amely az „elöregedés” 
irányába mutatott.

A népesség összetételének tanulmányozásában a két legalapvetőbb ismérv: a 
nem és az életkor szerinti megoszlás. A népesség korcsoportok szerinti felosztásá-
nak több formája szokásos. A nemzetközi összehasonlítások céljából leggyakrab-
ban használt korcsoportok: csecsemők (egy év alattiak), gyermekek (1–14 évesek), 
fi atalok (15–24 évesek), felnőttek (25–59 évesek), időskorúak (60 évesek és idő-
sebbek). A nagy korcsoportokon belül további megkülönböztetések is szokásosak. 

4 Az adatok forrásai: MSK, 1923. MSK,1932. KSH,1976.

94

Gödöllő története II/2. [94]



1941-ben – csakúgy, mint korábban, s hasonlóan az országos eredmények-
hez – több nő élt a településen, mint férfi . A különbség azonban nem minden 
korcsoportban jelentkezett így. 19 éves korig a férfi akat illeti meg a primátus, ők 
voltak többen az adott korcsoportokban. A 20 és 24 évesek között azonban hir-
telen nagy különbség tapasztalható a nők javára. Mindössze 184 ilyen korú férfi  
él a településen szemben a 445 nővel. Több mint kétszer annyian vannak a nők, 
mint a férfi ak ebben a korcsoportban. Mi lehet a hirtelen megnőtt különbség-
nek az oka? Nem valószínű, hogy a magyarázatot abban kellene keresnünk, hogy 
20-24 évvel korábban, azaz 1917 és 1921 között jóval kevesebb fi ú született, 
mint lány, vagy időközben valamilyen életveszélyes fertőző betegség tizedelte 
volna meg az ebbe a korcsoportba tartozó férfi akat. Az ok csupán az lehet, hogy 
a katonaköteles fi atal fi úk nem voltak jelen a számlálóbiztos kikérdezésekor. A 25 
éves kor fölöttiek körében már a nők vannak többségben. Ha nem is olyan drasz-
tikus, de viszonylag nagy a különbség az 50–59 éves nők és férfi ak számában is. 
Ennek alakulásáért az első világháború is felelős lehet, hiszen ezt a korosztályt 
érte a legnagyobb emberveszteség.

A népesség társadalmi-foglalkozási összetétele kapcsán vizsgálják a gazdasá-
gi aktivitást, a foglalkozást, a foglalkozási ágakat, a foglalkozási viszonyokat és az 
alkalmazási minőséget.

A korábbi (1950 előtti) népszámlálások még nem gazdasági aktivitásról, hanem 
keresőkről és eltartottakról adtak számot. A  keresők: akiknek van keresetük, jö-
vedelmük, megélhetési forrásuk (beleértve a nyugdíjat stb. is). Eltartott az, akinek 
nincs keresete stb., tehát aki az előbbiek kereset nélküli hozzátartozója vagy egyéb 
kereset nélkül álló személy.8

Magyarországon 1870 óta követik nyomon a népesség gazdasági aktivitását. 
1870 és 1949 között a népesség aktivitása 40 és 46 % között mozgott, 1970-re felfu-
tott 48 % fölé, majd 1994-re visszaesett 37 %-ra.9

Gödöllő népességének gazdasági aktivitása közel azonos a vizsgált időszak-
ban. 1920-ban 42,9 %, 1930-ban 43,2 %, 1940-ben 42,1 %. A keresők és eltartottak 
arányának különbsége a közlekedésben dolgozók és a házicselédek csoportjában 
fi gyelhető meg. A közlekedésben dolgozók gazdasági aktivitása a legalacsonyabb. 
Nyilván az ő esetükben fordulhatott elő, hogy a férj fi zetéséből eltarthatta a csa-
ládját. Fordított volt a helyzet a házicselédeknél, ahol valószínűleg csak a munkára 
még alkalmatlan gyerekek voltak eltartottak.

8 POLÓNYI, 2002. http://www.tankonyvtar.hu/gazdasagtudomany/oktatas-gazdasagtana
9 POLÓNYI, 2002. http://www.tankonyvtar.hu/gazdasagtudomany/oktatas-gazdasagtana
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1920-ban még mindössze 8,4 %, 1930-ban már 10 %, 1941-ben pedig már 11,9 % 
volt. 1920-ban a 6 éves kor alattiak száma és aránya még jóval meghaladta a 60 
éven felüliekét – 10,6 : 8,4 % –, s 1930-ban is csaknem azonos volt – 11,2 : 10 % –, 
de 1941-re megfordult a helyzet, megnőtt az idősek száma és aránya – 10 : 11,9 % –.

A nemek arányát több tényező határozza meg. Az egyik a fi úszületési több-
let, vagyis az a jelenség, hogy minden társadalomban általában több fi ú születik, 
mint lány. A másik alapvető tényező a két nem halandósági különbsége, az, hogy 
a modern társadalmakban minden korcsoportban magasabb a férfi ak halandósá-
ga. Ezek alapján alakul ki egy népességben a nemek aránya, általában úgy, hogy 
a fi atal népességben férfi többlet (vagy kicsi nőtöbblet) van, a korral előrehaladva 
pedig egyre nagyobb nőtöbblet alakul ki. Erősen növelik a nőtöbbletet a háborúk 
és a kivándorlás. Magyarországon az első világháborúig kiegyenlített nemi arányt 
találunk, 1910-ben 1000 férfi ra 1007 nő jutott. A háború erősen megváltoztatta ezt, 
1920-ban már a népesség 51,5 %-a nő volt, azaz 1000 férfi ra már 1062 nő jutott. 
A két világháború között csökkent a nőtöbblet, a második világháború nyomán 
azonban ismét eltorzult az arány, 1949-ben 1000 férfi ra 1081 nő jutott.6

 Érdekes következtetéseket lehet levonni, ha megvizsgáljuk, hogyan alakult a 
nemek aránya Gödöllőn az egyes korcsoportokban. Az 1941-es népszámlálás7 le-
hetőséget ad erre az összehasonlításra.

A népesség megoszlása korcsoportok és nemek szerint 1941-ben

férfi ak nők
0 éves kor  127 (2,3 %)  93 (1,5 %)
1–2 éves  201 (3,6 %)  188 (3 %)
3–5 éves  295 (5,5 %)  270 (4,3 %)
6–9 éves  376 (6,8 %)  397 (6,3 %)
10–14 éves  593 (10,8 %)  522 (8,3 %)
15–19 éves  584 (10,6 %)  571 (9 %)
20–24 éves  184 (3,3 %)  445 (7 %)
25–29 éves  432 (7,8 %)  520 (8,2 %)
30–34 éves  463 (8,4 %)  506 (8 %)
35–39 éves  387 (7 %)  431 (6,8 %)
40–44 éves  361 (6,6 %)  435 (6,9 %)
45–49 éves  284 (5,2 %)  418 (6,6 %)
50–59 éves  587 (10,7 %)  738 (11,7 %)
60–64 éves  222 (4 %)  252 (4 %)
65–69 éves  170 (3,1 %)  203 (3,2 %)
70 éves kortól  235 (4,3 %)  332 (5,2 %)
összesen  5501  6321

6 POLÓNYI 2002. http://www.tankonyvtar.hu/gazdasagtudomany/oktatas-gazdasagtana
7 KSH, 1976.
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mezőgazdaságban foglalkoztatottakét. Ekkor azonban még sok olyan szakma kép-
viselői is iparosnak számítottak, amelyek később már kikerültek ebből a csoport-
ból. Nőtt a kereskedelemben, a közszolgálatban dolgozók a szabad foglalkozásúak 
valamint a nyugdíjas és tőkepénzes csoportot alkotó járadékosok száma. Csökkent 
viszont a közlekedésben dolgozóké, s a „véderő” főcsoporthoz tartozóké. Úgyszin-
tén csökkent a házicselédek és a napszámosként foglalkoztatottak száma is. 

Érdemes összehasonlítani, mely szektor volt a legerőteljesebb a településen, mi-
lyen foglalkozást űző csoport, társadalmi réteg növekedett a legdinamikusabban, 
melyik jellemezte leginkább a települést. A s tatisztikai adatok szerint a település 
jellegét 1920-ban még a mezőgazdaság határozta meg, hiszen – a napszámosokat 
nem számítva – a keresők 28 %-a itt talált munkát. Csalóka azonban az iparban 
dolgozók száma és aránya. Mivel ekkor még sok olyan szakmát ide soroltak, amely 
később a szolgáltatásokba illetve a kereskedelembe került át nem mondhatjuk egy-
értelműen, hogy a keresők 26,3 %-a az iparból élt volna. A  kereskedelemben, a 
közlekedésben és a közszolgálatban dolgozók – akik tulajdonképpen a lakosság 
kiszolgálásában vettek részt – összesen a keresők 22,6 %-át alkották. 1930-ra már 
veszített jelentőségéből a keresők 21,6 %-át foglalkoztató mezőgazdaság. Az ipar-
ban ekkor már a keresők 28,9 %-a talált munkát, és nőtt a harmadik csoporthoz 
tartozók aránya is 22,8 %-ra. Az 1941-es adatok elemzésekor megváltoztak az 
egyes szakmák besorolásai, közelítve a mai standardhoz. A mezőgazdaságban dol-
gozók aránya – 21,8 % – jelentősen nem változott. Az iparban foglalkoztatottaké 
viszont jelentősen csökkent, mindössze 19,6 % lett. A különbség a kereskedelem-
ben, közszolgálatban, közlekedésben dolgozók számának növekedésében jelent-
kezett. Arányuk hirtelen jelentősen megnőtt, s a keresők 40,2 %-át alkották már 
az e foglalkozást űzők. A település társadalmi összetétele egy, az urbanizációban 
előrehaladott társadalom képét mutatja. A főváros közelsége, a javuló közlekedési 
feltételek is szerepet játszottak abban, hogy a gödöllőiek a fővárosi üzemekben is 

Gödöllői gangos 
parasztház udvara 

lovaskocsival
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A népesség számának alakulása népgazdasági áganként

1920 1930 1941
kereső eltartott kereső eltartott kereső eltartott

mezőgazdaság 1235 1500 1033 1389 1088 1446
ipar, építőipar 1160 1571 1383 1764 980 1801
bányászat, kohászat – – – – – 5
kereskedelem és 
hitelintézetek

200 316 219 270 273 345

Közlekedés 386 821 349 877 528 1068
Szolgáltatások n.a n.a n.a n.a 479 206
közszolgálat, 
szabad foglakozású

408 654 522 652 727 872

Véderő 83 80 50 64 n.a n.a
Napszámosok 186 226 158 169 141 177
Nyugdíjasok 
(tőkepénzesek)

363 461 629 825 697 710

Házicselédek 318 55 315 67 n.a n.a
Egyéb 67 172 122 199 76 186
Összesen 4406 5856 4780 6276 4989 6836

Az 1920-as és az 1930-as népszámlálás adatfelvételi ívein, és az összesítésen 
a foglalkozási főcsoportok megegyeztek. Az 1941-es népszámlálás adatait közlő 
kötet10 az eredeti foglalkozási főcsoportokat átcsoportosította. Az iparból több 
foglalkozás került át a kereskedelembe (szállodásipar, vendéglősipar, kocsmáros 
ipar, élelmezési vállalkozó, kávéház, kávémérés, tejivó, szesz- és pálinkamérés, ven-
déglői… segédszemélyzet), és az újonnan létrehozott „szolgáltatások” főcsoportba 
(fényképész, kéményseprő, lakás-, szoba-, ablaktisztító, köztisztasági vállalkozó, 
borbély- és fodrászipar, arc- és kézápolás). A kereskedelemből a munkaközvetítők, 
hirdetésközvetítők, hírlap kiadók, jegyirodák szintén a szolgáltatásokhoz kerültek. 
A közszolgálatba kerültek a pénz- hitel- és biztosításüggyel foglalkozók, a véderő 
főcsoporthoz tartozók és a korábban az „egyéb” foglalkozásúakhoz sorolt zenészek 
is. A véderőhöz sorolták a tényleges katonai szolgálatukat töltőket függetlenül attól, 
hogy mi volt az eredetei polgári foglalkozásuk. Mindezek ellenére a népszámlálási 
adatok összevetése lehetőséget ad változások elemzésére.

Az 1920-as és az 1930-as adatokat összehasonlítva kiderül, hogy 1920-ban a 
mezőgazdasági munkát végzők voltak a legszámosabban. 1930-ra, – bár nagy ipari 
üzemek nem voltak a településen, az ipari foglalkozást űzők száma meghaladta a 

10 KSH, 1975. 10–12.
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101 volt. Őket követték a szlovákok – 34 fő-, a horvátok – 8 fő –, a szerbek – 2 fő –, 
s végül román és rutén anyanyelvű lakosok, melyek száma elenyésző, csupán 1-1 
volt a településen. Nem behatárolható pontosan az „egyéb” kategória. Lehetséges, 
hogy ide tartoztak a később önálló csoportot alkotó cigányok, de köztük tartották 
számon azokat a külföldi állampolgárokat, akik az erdőgazdaságban, a burgonya-
telepen, vagy a koronauradalom más területein dolgoztak. 1930-ban a magyar-
ság aránya tovább növekedett, 98,5 %-ot ért el. Nőtt a német anyanyelvűek száma 
is, 101-ről 112-re. A többi anyanyelvi csoportban lassú csökkenés tapasztalható.

1941-ben a magyarság aránya elérte a 98,97 %-ot. A németek száma – csakúgy, 
mint a többi nemzetiségé – csökkent, illetve stagnált. 

A népesség felekezet szerinti megoszlása 1920 és 1941 között

1920 1930 1941
római katolikus  6674 (65,03 %)  7407 (67 %)  8033 (67,94 %)
görög katolikus  59 (0,57 %)  74 (0,67 %)  73 (0,63 %)
Református  2681 (26,13 %)  2866 (25,92 %)  3059 (25,88 %)
Evangélikus  373 (3,63 %)  403 (3,64 %)  440 (3,72 %)
görög keleti  16 (0,16 %)  7 (0,06 %)  10 (0,08 %)
Unitárius  6 (0,06 %) n.a. n.a.
Izraelita  451 (4,4 %)  276 (2,50 %)  188 (1,59 %)
Egyéb  2 (0,02 %)  23 (0,21 %)  19 (0,16 %)

A statisztikai adatok szerint a gödöllőiek zöme római katolikus volt. Arányuk 
a népességen belül fokozatosan nőtt a két világháború közötti időszakban. 1920-
ban 65,03 %, 1930-ban 67 %, 1941-ben pedig már 67,% vallotta magát római ka-
tolikusnak. A római katolikusokon kívül az evangélikusok a görög katolikusok és 
az „egyéb” vallásúak száma és aránya nőtt. 1920-ban 3,63 %, 1930-ban 3,64 % és 
1941-ben már 3,72 % tartozott az evangélikusok közé, míg a görög katolikus vallást 
1920-ban 0,57 %, 1930-ban 0,67 % 1941-ben viszont csak 0,63 % követte. 1920-ban 
mindössze ketten vallották magukat „egyéb vallásúnak. 1930-ban a számuk ugrás-
szerűen megnőtt, majd 1941-re csökkent, de még így is közel kétszer többen voltak, 
mint az ortodox vallásúak. A reformátusok aránya – bár a második legnépesebb fe-
lekezetet alkották, és nominálisan nőtt a számuk – fokozatosan csökkent a népessé-
gen belül. A politikai változások alakították az izraelita közösség számát és arányát a 
népességen belül. 1920-ban még a lakosság 4,4 %-át alkotta a 451 fő izraelita vallású 
polgár. A politikai helyzet alakulásával, a negatív diszkrimináció erősödésével for-
dított arányban csökkent a számuk. 1930-ban már csak 276-an, 1941-ben pedig már 
csak 188-an vallották magukat izraelita vallásúnak. A csökkenés ebben az esetben 
nem elsősorban az elvándorlásból, hanem a kikeresztelkedésből adódott.
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munkát találjanak. Az ingázók száma megerősíti Erdei Ferenc állítását, mely sze-
rint Gödöllő már ekkor az agglomeráció „lakófalu”-jának számított.

A megyei adatokkal párhuzamba állítva megerősítést nyer a fentebbi állítás. Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegye keresőinek – 305 112 fő – 51 %-át tették ki a mezőgaz-
dasági foglalkozást űzők 1941-ben. Az iparból ekkor a megyében a keresők 22 %-a 
élt. A közlekedésben, kereskedelemben, szolgáltatásokban és a közszolgálatban pe-
dig szemben a gödöllői 40,2 %-al, mindössze a keresők 19,8 %-a talált munkát. 

A nyugdíjasok és tőkepénzesek aránya is nőtt a település keresőinek számán 
belül. 1920-ban még csak 8,2 %, 1930-ban már 13,2 %, s 1941-ben már 14 %-át 
alkották a keresőknek. Ennek oka kettős: egyrészt a jobb egészségügyi ellátás kö-
vetkeztében nőtt a lakosság átlagéletkora, másrészt a nyugdíjjal illetve járadékkal 
rendelkező idősebbek alkották a beköltözők zömét a településen. Ezt támasztja alá 
az a tény is, hogy 1941-ben a nyugdíjasok aránya a megyében csak 5 % volt. 

A trianoni határok következtében megváltozott az ország nemzetiségi összeté-
tele. 1920-ban a lakosságnak mindössze 2,4 %-át tették ki a nem magyar anyanyel-
vűek. Az asszimilálódás következtében arányuk a két világháború közti időszakban 
tovább csökkent. A statisztikai adatok szerint Gödöllő népessége döntően magyar 
anyanyelvű volt a vizsgált időszakban. A nem magyar anyanyelvűek aránya az or-
szágos átlag alatt volt – 1920-ban 1,8 %, 1930-ban 1,5 %, 1941-ben 1,03 %.

A népesség anyanyelv szerinti megoszlása 1920 és 1941 között

1920 1930 1941
Magyar  10 074 (98,2 %)  10 895 (98,5 %)  11 704 (98,97 %)
Német  101  112  78
Szlovák  34  22  19
Román  1  1  1
Horvát  8  5  1
Szerb  2  1  1
bunyevác, sokác  n.a.  2  n.a.
vend, szlovén  n.a.  n.a.  1
Rutén  1  n.a.  n.a.
Cigány  n.a.  n.a.  1
Egyéb  41  18  19
magyarul tud  10 234  11 021  n.a.

1920-ban a település lakosságának 98,2 %-a vallotta magát magyar anyanyelvű-
nek. A nemzetiségiek sorában a németek álltak az első helyen. Számuk 1920-ban 
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Az 1922-ben kiugróan magas volt a csecsemőhalandóság, amelyben nagy sze-
repe volt az 1921-es skarlát járványnak is14. A járásinál jobb, s a fokozatosan javuló 
eredmények, a Stefánia Szövetség egészségvédelmi és szociális munkáját dicsérik.

A magyar egészségügyben a preventív egészségvédelem más területekre való ki-
terjesztésének fi nanszírozásában az amerikai Rockefeller Alapítványnak volt nagy 
szerepe. A Magyar Királyi Országos Közegészségügyi Intézet felállításáról az 1925: 
XXXI. törvény rendelkezett. Az Intézet működését a Rockefeller Alapítvány támo-
gatta. Az Intézet Külső Munkák Osztálya kezdte meg az egészségügyi mintajárások 
szervezését. A mintajárások létrehozásának célja a bevezetésre kerülő egészségügyi 
intézmények és irányítási formák, a családgondozás elvén alapuló általános egész-
védelmi rendszer működésének gyakorlati kipróbálása, tesztelése. A gödöllői járás 
több szempontból is – a fővároshoz való földrajzi közelség, a viszonylag kis terület 
és a változások helyi fogadtatása – kedvezőnek bizonyult.

A járás egészségügyi mintajárássá szervezést megelőzően az Egészségügyi Re-
formiroda megbízásából 1926 július – augusztusában dr. Gaál András Kálmán és 
dr. Stoll Kálmán részletes felmérést végzett a gödöllői járásban, melynek során az 
egészségügyi mintajárássá való átszervezéshez szükséges közegészségügyi viszo-
nyokat mérték fel, és elemezték. Mindenekelőtt az átszervezés feltételeiként a föld-
rajzi-gazdasági helyzet feltérképezése mellett a környezet-egészségügyi állapotot 
részletezték. A különböző környezeti tényezők, az infrastruktúra állapota hatással 
van az egészségügyre, a népesség egészségügyi állapotára. Ezért azután egészség-
ügyi szakemberek, a környezet-egészségügyi szempontok fi gyelembe vételével se-
gítettek meghatározni a fejlesztések irányát.

A legnagyobb problémát az I. világháborút követő időszakban is a fertőző meg-
betegedések, különösen a TBC okozta. A  Rockefeller Alapítvány támogatásával 
létrehozott mintajárások első fontos feladata éppen ennek a betegségnek a vissza-
szorítása volt. Gödöllő ebből a szempontból kedvezőbb helyzetben volt, mint az 
ország más területei. A felmérés részletesen vizsgálta a TBC-ben elhunytak számá-
nak alakulását a járásban15.

1920 % 1921 % 1922 % 1923 % 1924 % 1925 %
Gödöllő 26 2,2 % 29 2,5 % 28 2,4 % 48 4,0 % 36 3,0 % 19 1,6 %
Járási 
átlag

3,6 % 2,9 % 3,1 % 3,8 % 3,0 % 2,9 %

Tendencia, hogy a háborút követő években a TBC-ben meghaltak száma növe-
kedett, 1923-ban kiugróan magas a számuk, ezt követően azonban lassú csökkenés 
tapasztalható. A Gödöllői százalékos adatok – az 1923-as adatot kivéve – alacso-
nyabbak voltak a járásinál, feltehetően a jobb lakáskörülményeknek és annak kö-

14 GAÁL ANDRÁS K.- STOLL K. 1926. 1359.
15 GAÁL ANDRÁS K.– STOLL K. 1926. 1361.
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A 20. század első felében átalakulóban volt az egészségügyi gondolkodás11, a be-
tegek gyógyítása mellette egyre nagyobb szerepet kapott a betegségek megelőzése, 
a prevenció. 

Az Országos Stefánia Szövetség megalakulásával előtérbe került az anya- és cse-
csemővédelem. A Szövetség fokozatosan építette ki hálózatát, s 1925-től már mi-
niszterelnöki rendelet utasította a törvényhatóságokat, hogy szabályrendeletekben 
rögzítsék a Stefánia Szövetség helyi szervezeteinek támogatását12. Fiókszövetségek 
létesítése a települések méreteitől függött. Elsősorban a 10 000 főnél nagyobb la-
kosságú településeken voltak a Stefánia Szövetség fi ókszövetségei, de előfordultak 
kisebb falvakban is. Gödöllő népessége az 1920-as népszámlálás adatai szerint már 
meghaladta a 10 000 főt – 10 262-en éltek ekkor a településen – így megvolt a felté-
tele a Stefánia Szövetség fi ókszövetsége létrehozásának. 

A stefániás védőnők feladata egyrészt a terhesség és a szülés körülményeinek 
javításával és egészségügyi felvilágosító munkával a csecsemőhalandóság számá-
nak csökkentése, másrészt az újszülött utáni kisgyermekek egészségvédelme volt. 
Ez a munka rendkívül fontos volt, mert Magyarországon a csecsemőhalálozás 
mértéke a legmagasabbak közé tartozott Európában. Gödöllőn 1920 és 1921 kö-
zött emelkedett a születések száma, majd 1922-től csökkent. 1924-ben ugyan némi 
emelkedés mutatható ki, de nem éri el sem az országos, sem a megyei átlagot13: 

1920 % 1921 % 1922 % 1923 % 1924 % 1925 %
Gödöllő 260 22 % 264 23 % 251 21,1 % 242 20,5 % 236 19,5 % 240 20,3 %
Járási 
átlag 30,9 % 32,1 % 30,6 % 29,3 % 24,7 % 26,6 %

Az egy éven aluliak halálozási rátája is jóval alatta marad a megyei és az orszá-
gos átlagnak is:

1920 % 1921 % 1922 % 1923 % 1924 % 1925 %
Gödöllő 48 18,1 % 48 18,1 % 52 20,7 % 30 12,3 % 32 13,5 % 19 7,9 %
Járási 
átlag 21,3 % 20,8 % 20,6 % 18,7 % 21,2 % 16,5 %

11 KISS L. 2004. 107–137.
12 KISS L. 2004. 112.
13 GAÁL ANDRÁS K.– STOLL K. 1926. 1356.

102

Gödöllő története II/2. [102]



makkor a főutak locsolására öntözőkocsit is használtak21. A karbantartott, burkolt 
utak jelentősen mérsékelték a por okozta negatív hatást. 

A csatornázás, a szemét elszállításának hiánya, a trágyadombok és a nyitott ár-
nyékszékek miatt a bomló szerves anyag odavonzotta a legyeket. Különösen nyá-
ron volt ez elviselhetetlen. A szellőztetést éppen a legyek miatt mellőzték. A legyek 
által okozott fertőzésveszély nagy volt a járás összes településén.

Gödöllőn utcai vízlevezető árkok szegélyezték az utakat. A főút melletti fedett 
vízlevezető árokban patkányok tanyáztak.22 Mivel máshol nem épültek fedett víz-
levezető árkok, patkányveszéllyel csak ezen a településen találkoztak a felmérést 
végzők. A nyitott utcai árkokban viszont a bomló szennyvíz gerjesztett bűzt Gödöl-
lőn. Nem ez volt az egyetlen bűzforrás a településen. Különösen a koronauradalmi 
földekre kivitt ürülék okozta bűzt és fertőzésveszélyt emelték ki.

Vízvezeték és fürdőszobák hiánya miatt a tisztasági fürdők megléte rendkívül 
fontos volt a településeken. Ilyen, télen-nyáron üzemelő kádfürdő a járásban csak 
Gödöllőn volt, ahol a nyári nagy meleget enyhítendő strandfürdő is a lakosság ren-
delkezésére állt.

1930-ban a helyi lap hasábjain23 ismertette dr. Berente István községi orvos 
a település 1920 és 1929 közötti időszakra vonatkozó egészségügyi statisztikáját. 
A lakosság száma növekedett, ugyanakkor a halálozások száma csökkent. A halá-
lozási arányszám 1920 és 1929 között 7 ezrelékkel lett kevesebb. Míg 1920-ban 17,8 
ezrelék volt, addig 1929-re 13,15 ezrelékre apadt. Összehasonlította ezeket az ered-
ményeket az hazai – 17,1 –, és egyes európai országok eredményeivel, és örömmel 
állapította meg, hogy Gödöllő halálozási arányszámai kedvezőbbek még Dánia és 
Norvégia arányszámainál is. Ugyanakkor az elhaltakon belül az időskorúak – 70 
éven felüliek – aránya mindössze 22 %. Rendkívül magas a csecsemőhalandóság, 
s az 5. életévük alatt elhaltak aránya 1921-ben 37,5 %, 1925-ben 27,8 % volt. 
Az okok között a legtöbb esetben a vele született gyengeség szerepel. Ennek okát az 
anyák egészségtelen életkörülményeiben, életvitelében, az előforduló betegségek-
ben – TBC, iszákosság, vérbaj –, valamint a rossz szociális helyzetben látja. Szerepet 
játszik a korai halálozásban nyáron a bélhurut, télen a tüdőgyulladás, a „ringó-gör-
csök” és a „ragályos gyermekbetegségek” is. A csecsemőhalandóság Gödöllőn jobb 
az országos átlagnál, de messze alatta marad az európai átlagnak. A  szerző sze-
rint az országos átlagnál kedvezőbb eredmények a Stefánia Szövetség nővéreinek 
munkáját dicsérik. A születések száma fokozatosan csökken, de nem csoda, hiszen 
az 1000 lakosra eső házasságok száma is csökkenőben volt a vizsgált időszakban. 
Az összes haláleseten belül a TBC-ben elhunytak száma a legmagasabb, 10 év alatt 
245 fő halálát okozta ez a betegség. Ugyanakkor a statisztikai adatokból kiderül, 
hogy a TBC-ben elhunytak aránya Gödöllőn jóval kedvezőbb az országos átlagnál. 

21 GAÁL ANDRÁS K.– STOLL K. 1926. 1369.
22 GAÁL ANDRÁS K. – STOLL K. 1926. 1369.
23 GH 1930. szept. 28., okt. 5., okt. 12. 
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szönhetően, hogy Gödöllőn már a mintajárássá átszervezés, azaz a nagyarányú 
fejlesztést megelőzően is rendelkezésre állt egy gőzfertőtlenítő gép, amelynek se-
gítségével a fertőzött területeket meg lehetett tisztítani16. 1923-ban a TBC fertőzés 
a járási székhelyet, Gödöllőt érintette a legsúlyosabban, ezért fordult meg a hagyo-
mányos arány a vidék és a központ között.

A felmérés elemezte a TBC terjedésének okait, leginkább a rossz lakásviszo-
nyokat, a földes padlót, az elégtelen szellőztetést, a napfénytől való elzártságot, a 
télen túlfűtött, túlzsúfolt szobákat, ahol nincs mód a fertőző beteg elkülönítésére, s 
ezáltal elkerülhetetlen a családtagok megfertőződése. A betegség elsősorban a sze-
gényebbek között terjed, akiknek a megfelelő gyógyellátásra nincs elegendő pén-
zük sem. Az utcai por, az elégtelen étkezés és a nehéz munka szintén szerepeltek 
a felmérésben, mint s fertőzés terjedésének járulékos okai. A betegséggel szembe-
ni harcot egyrészt a prevenció szintjén – a környezeti adottságok megváltoztatá-
sa, felvilágosítás – másrészt a gyógyítás szintjén kell felvenni. Ennek érdekében 
a felmérést készítők szerint szükségessé vált Gödöllőn egy 45-50 ágyas központi 
járványkórház felépítése17.

A legjelentősebb környezet-egészségügyi tényezők: a vízellátás, a csatornázás 
és a lakóházak minősége. A Gödöllői járás területén csak Rákosligeten volt vízve-
zeték minden házban. Cinkotán 40 %-os volt a vízvezetékkel ellátott lakóépületek 
aránya. A járás többi településén a fúrt kutakkal oldották meg a lakosság ivóvízellá-
tását. A járásban a községi kutak 80 %-ának vizét minősítették ivásra alkalmatlan-
nak18. Csatornázás egyáltalán nem volt a járásban, a szennyvíz a folyóvizekbe ürült. 
A háziszemét elszállítása szintén megoldatlan volt. 

Az 1920-as népszámlálás szerint19 a gödöllői lakóházak mindössze 26,3 %-a – 
449 ház – épült kőből vagy téglából. A  több háznak – 770 lakóház, a lakóházak 
40,9 %-a – bár kő-, vagy téglaalapozásúak voltak, vályogból készült a faluk. A teljen 
vályogból vagy sárból épült házak mennyisége – 546 lakóház, 31,9 % – is megha-
ladta a korszerű építési anyagból építettekét, s végül fából vagy más építőanyagból 
épült a településen 16 lakóház. A házak nagy részének minősége nem felelt meg az 
egészségügyi előírásoknak. A megfelelő alapozás, szigetelés nélkül készült, nedves 
lakások táptalaját jelentették a különböző betegségeknek, leginkább a TBC-nek. 

Az egészségre károsan ható tényezők közül elsőként az utcai port20 emelték ki a 
felmérést készítők. A gödöllői járás állapota nem tért el más járásokétól. A 17 tele-
pülés közül ezen a téren kedvezőbb volt Gödöllő helyzete, hiszen itt már a század 
elején az országutat bitumennel, illetve aszfalttal burkolták, sőt különleges alkal-

16 GAÁL ANDRÁS K.– STOLL K. 1926. 1356.
17 GAÁL ANDRÁS K.– STOLL K. 1926. 1374.
18 STOLL K. 1930. 738.
19 MAGYAR STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, 1923. 
20 „Május hóban jönnek ki Gödöllőre azok, akik itt akarnak nyaralni. Nem csoda, ha ezeknek elmegy a kedvük 

az itteni nyaralástól, ha már az első napon a sok lenyelt portól, mire hazafelé tartanak, már vályogot köpnek.” 
GH 1929. máj. 19.
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az épület üzemeltetését. A tisztiorvos – aki egyben az iskolaorvos is – irányította a 
mintajárás egészségvédelmi munkáit, de magánpraxist nem folytathatott. A zöld-
keresztes védőnők illetményüket az első években a Rockefeller Alapítványtól kap-
ták, majd később a magyar állam vette át ezt a feladatot.29 

A jelentés első helyen emeli ki az egészségházban folyó egészségügyi propagan-
damunkát. Dr. Stoll Kálmán szerint „a magyar falvakat pusztító ezen veszedelmes 
triász a csecsemőhalandóság, tuberkulózis és népünk nagyfokú tudatlansága /…/ 
Csak a családvédelemre alapított preventív munka lehet eredményes.”30 1928–29 
telén 74 előadást tartottak különböző egészségvédelmi témákban. Egészségügyi 
vándorkiállításokon ismertették az egészség megőrzését célzó legfontosabb fel-
adatokat.31 Az étkezés minősége nagymértékben befolyásolja a szervezet védekező 
képességét. Az egészséges étkezés megismertetésére főzőtanfolyamokat szerveztek. 
Ezzel megelőzték az 1935-ben elindult zöldkeresztes népélelmezési tanfolyamokat.32

Bár az egészségügyi mintajárás fontos feladatot teljesített az egészségügyi álla-
potok javítása terén, mégis akadtak ellenzői. Budeus Aladár hosszasan fejtegette, 
miért jobb a Stefánia Szövetség munkája, mint a mintajárásoké. A Stefánia az anya- 
és csecsemővédelemre specializálódott, bevált módszerekkel dolgozik, és ered-
ményei kimagaslóak. Ezzel szemben a „m. kir. egészségügyi központ az általános 
egészségvédelmet a külföldön termett <családvédelem> jelszava alatt úgy kívánja 
itt Magyarországon meghonosítani, hogy a speciálisan anya- és csecsemővédelem-
ben gyakorlott Stefánia védőnőkkel általános preventív egészségvédelmi munkát 
(tüdőbeteg gondozás, vérbajgondozás stb.) is kíván végeztetni, viszont általános 
egészségügyi védőnőivel az anya- és csecsemővédelmet is el akarja látni.”33 A bíráló 
a gödöllői Stefánia Szövetség titkára volt. Dr. Johan Béla válaszában a mintajárások 
gazdaságosságát emelte ki. Az általános egészségvédelem olcsóbb, kevesebb védő-
nővel, kevesebb intézettel is hatékonyabb munka folytatható.

A mintajárások eredményei azonban meggyőzőek voltak. A fertőző betegségek 
elleni védekezés terén is kimutatható volt a pozitív változás. Gödöllőn a mintajá-
rássá átszervezést követően 1930-ig bezárólag nem volt járványszerű megbetege-

29 KISS L. 2004. 126.
30 GH 1929. márc. 3.
31 „A gödöllői egészségügyi mintajárás Nagytarcsa, Csömör, Cinkota, Valkó, Zsámbok és Kistarcsa községek-

ben egészségnapokat rendez, hogy a községek lakosságai megismerjék és megértsék azokat az egészségügyi 
újításokat, melyek falujukban történnek. A kiállítást délelőtt 9-től 12-ig és délután 3-tól 6-ig tartják nyitva. 
A népszerű előadások mindhárom napon este 8 órakor kezdődnek. Az első egészségnapon, csütörtökön: 
a táplálkozásról Kiss Mária dr., a tejes ételek elkészítéséről Kovács József dr.-né beszél. Mozgókép a tej-
ről és utána vígjáték. A  második egészségnapon, pénteken: az ember fogazatát ismerteti Maksay Ferenc 
dr. Mozgókép a fogápolásról, utána vígjáték. A harmadik egészségnapon, szombaton: az ivóvízről beszél 
Witkovszky Tihamér dr. Előadás után vígjáték. A negyedik egészségnapon, vasárnap délelőtt istentisztelet, 
utána kiállítás, délután 3 órakor díszes felvonulás. Ünnepély és tánc lesz. Valkón a járási leventeünnep miatt, 
Zsámbokon a nemzeti gyász miatt az ünnepség szombaton délután lesz. Az egészségnapokat Nagytarcsán 
1929. szeptember 5., 6., 7. és 8-án, Csömörön 1929. szeptember 12., 13., 14. és 15-én, Cinkotán 1929. szep-
tember 19., 20., 21. és 22-én, Valkón 1929. szeptember 26., 27. és 28-án, Zsámbokon 1929. október 3., 4. és 
5-én, Kistarcsán 1929. október 10., 11., 12. és 13-án tartják meg.” GH 1929. szept. 8.

32 KISS L. 2004. 128.
33 GH 1930. dec. 7.

107

Gödöllő története II/2. [107]

Míg Magyarország egészét tekintve 1920–1929 között 1000 élő közül ebben a be-
tegségben 3,6–2,8 fő hunyt el, addig Gödöllőn csak 2,2–1,5 fő. 

A Gödöllői Járási Egészségvédelmi Szolgálat szervezési munkáját a felmérést 
végzők egyike, dr. Stoll Kálmán járási tisztiorvos kezdte meg, majd a munkát 1930-
tól dr. Kontra László folytatta.24 Az egészségügyi mintajárássá való átszervezés so-
rán első lépésként a Járási Egészségház átadására került sor. 1927-ben kezdték meg 
az építkezést. 1929 februárjában a helyi lap cikkírója meglehetősen fanyalogva írt 
az építkezésről. „Az épület terveit előzőleg be sem mutatták; az építkezést vállalat-
ba adták anélkül, hogy a községet megkérdezték volna. /…/ Stílusa nem illik bele a 
községünkbe, hanem inkább a velencei lagunákba, de ha a sok manzard helyiségre 
tekintünk, akkor valami ó-német vidéken képzeljük magunkat. A nyár hősége, a 
tél hidege a padlásszobák használhatóságát aligha emeli majd! /…/ a koronaurada-
lom területén épült, ma még ez a telekkönyvi tulajdonos, a népjóléti minisztérium 
építette, és azt halljuk, hogy Gödöllő községé lesz majd, feltéve, hogy kell neki és 
elvállalja a fenntartását.”25 1930. október 29-én került sor a Rockefeller Alapítvány 
támogatásával épült intézmény ünnepélyes átadásra.26 A Népjóléti Minisztérium, a 
megye, az Országos Közegészségügyi Intézet képviselői mellett a Budapesten ülé-
sező Népszövetségi Konferencia Egészségügyi Osztályának nagyszámú küldöttsé-
ge is megjelent az ünnepi eseményen. Dr. Endre László főszolgabíró üdvözölte a 
megjelenteket. Dr. Scholtz Kornél államtitkár megnyitó beszédében kiemelte, hogy 
az Egészségház felállításával két tervük volt, „egyrészt kísérletnek szántuk, más-
részt a tisztiorvosoknak gyakorlatszerzés céljából”. Az Egészségház megnyitását és 
a mintajárások szervezését nagy nemzetközi fi gyelem kísérte. 

Az egészségházakban fogták össze a prevenciós és a gyógyító tevékenységet. 
A  gödöllői egészségház impozáns, kétemeletes épület volt. A  földszinten a Men-
tőegyesület, az iskolafogászat helyiségei, a röntgenlaboratórium, kvarcoló szoba, 
iskolafürdők, a bejáró személyzet szobája, konyha, mosókonyha, gépház és garázs 
kapott helyet. Az első emeleten a Stefánia Szövetség rendelői, a tisztiorvosi hiva-
talis helyiségek, irodák, laboratóriumok, tüdő- és ideggondozó helyiségek talál-
hatóak. A második emeleten egy 12 személyt befogadó internátust alakítottak ki 
a gyakorlati tanfolyamokon résztvevő tisztiorvosok és védőnők számára. Ezen a 
szinten található volt még egy kisebb iroda, étterem és egy előadóterem.27 

1930-ra már jelentős eredményeket könyvelhettek el az egészségvédelem terén. 
Stoll Kálmán jelentése28 szerint ekkor már 5 orvos, 3 közegészségügyi védőnő – 
közülük kettő Gödöllőn, egy a járás más településein dolgozott –, egy egészségőr 
és 3 iskolaorvos végezte a gyógyító és egészségvédelmi munkát, a tisztiorvosi iro-
dában pedig irodavezető, gépész-házmester, 2 takarítónő és egy mosónő segítette 

24 SÓLYOM S. 1939. 86. GH 1932. okt. 29.
25 GH 1929. febr. 24.
26 GH 1930. nov. 2.
27 SÓLYOM S. 1939. 87.
28 STOLL K. 1930. 731–741.
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ivóvizet fertőzzék. A mintakutakat külön táblával jelölték, melynek jó látható felira-
ta – „Jó ivóvíz” – tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a víz minőségét az évenként 
kétszeri vegyi és bakterológiai vizsgálatoknak vetik alá. Ilyen kutakat a települések 
legforgalmasabb helyein, a főtéren vagy az iskola közelében létesítettek.37

A fejlődés, a környezet-egészségügyi propagandamunka hatása a lakóházak 
korszerűsítésében is nyomon követhető. Az 1930-as népszámlálás szerint már 
2169 lakóház állt a településen. Kőből vagy téglából épült 769 lakóház, az épületek 
mintegy 35,5 %-a. Kő vagy tégla alapon vályog vagy sár falazattal 728, azaz 33,6 %, 
szilárd alapozás nélküli vályogból vagy sárból készült lakóház 643 db azaz 29,6 %, 
és fából vagy más anyagból 29 lakóház, 1,3 %. Csökkent a lakásállományon belül a 
korszerűtlen, a fertőző betegségek „melegágyát” jelentő, szigetelés nélküli épületek 
aránya. Az új épületek zöme már kőből vagy téglából épült.

A csecsemőhalandóság egyik okaként a szülés körülményeinek elégtelen voltát, 
azaz a rossz higiéniai körülményeket, az esetleges szövődményekre felkészületlen 
szülésznőket, az időbeni orvosi segítség hiányát tartották. Ezért is volt jelentős lé-
pés a megfelelő körülményeket biztosító szülőotthonok létesítése. 1930-ban épült, 
és 1931 augusztusában kezdte meg a működését a Gödöllői Járási Szülőotthon. 
A  terveket dr. Tauff er Vilmos egyetemi tanár, a szülészeti ügyek miniszteri biz-
tosa készítette. Az intézmény mintául szolgált a későbbiekben a többi felépítendő 
szülőotthon számára.38 A tervek szerint minden járási székhelyen építettek volna 
szülőotthont. A Gödöllői Járási Szülőotthon vezetője 1937. március 31-ig dr. Sző-
ke Tibor, majd azt követően dr. Horváth Zoltán volt. A szülőotthonban előkészítő 
helyiség, vizsgáló szoba, nappali szoba, két hétágyas kórterem, egy egyágyas és egy 
kétágyas kórterem, gyermekszoba, egy kétágyas lekülönítő szoba várta a szülő nő-
ket. Ellátásukat segítette egy tálaló helyiség. Az orvos számára külön orvosi lakást 
alakítottak ki az épületben. A korszerű felszerelés lehetővé tette mind a nőgyógy-
ászati, mind pedig a szülészeti műtéti beavatkozásokat. A  szülőotthonban ápolt 
betegek 46 %-a földműves, napszámos és cseléd, 43 %-a iparos és munkás, 10 %-a 
értelmiségi és mindössze 1 %-a kereskedő volt a társadalmi osztályukat tekintve.39 
Ez az arány tükrözte a valós viszonyokat, egyben azt is jelentette, hogy a szülő-
otthon népszerűsége nem korlátozódott a középrétegekre. A fi zetési feltételek is 
lehetővé tették, hogy az alacsonyabb jövedelműek is igénybe vegyék a szülőotthon 
egészségügyi szolgáltatásait. A  betegbiztosító intézetek által kiállított beutalóval 
vagy szegénységi bizonyítvánnyal díjtalanul lehetett igénybe venni a szülőotthont, 
csupán az egy- illetve kétágyas szobák magasabb árainak különbözetét kellett kifi -
zetniük, ha nem a közös kórtermet választották. Beutaló nélkül 4 pengőbe került a 
közös osztályon az ellátás.40

37 STOLL K. 1930. 738–739.
38 SÓLYOM S. 1939. 90.
39 SÓLYOM S. 1939. 89.
40 SÓLYOM S. 1939. 89.

109

Gödöllő története II/2. [109]

dés.34 A járásban létesített négy fertőtlenítő körzet egyikének központja Gödöllőn 
volt, ahol egy korszerű gőzfertőtlenítőt helyeztek üzembe.

A korszak népbetegsége a TBC volt. A betegség terjedésének megelőzése, a be-
tegek gyógyítása alapvető célként fogalmazódott meg. Az egészségügyi mintajá-
rás területén két tüdőbeteg gondozót létesítettek, melyek közül az egyik Gödöllőn 
került átadásra. Ezáltal lehetővé vált a gondozásba vettek számának bővítése, s a 
rendeléseken kívül a zöldkeresztes védőnők rendszeresen látogatták a betegeket 
otthonukban is, segítve a családot a beteg gondozásában.

A két világháború közötti időben a súlyos fertőző betegségek egyike a trachoma, 
a fertőző szemgyulladás volt. Terjedésében nagy szerepe volt az elégtelen környe-
zet-egészségügyi viszonyoknak. A fertőzést – a szemváladék mellett – a legyek is 
terjesztették. 1930-ben a gödöllői egészségügyi mintajárás 17 települése közül már 
csak 5-ben találkoztak trachomás beteggel.

Újdonságnak számított az ideg- és nemi beteg gondozás is. Gödöllőn a 
lipótmezei állami elmegyógyintézet vezetése alatt létesült egy idegbeteg gondozó 
intézet. 1929-ben 22 ideg-, 11 elme- és 9 nemi beteget kezeltek, valamint 142 csa-
ládlátogatást végeztek.35 

Az egészségügyi gondozás egyik fontos területe a gyermekvédelem volt. A gö-
döllői mintajárásban építették ki először az iskolaorvosi szolgálatot. Az iskolaor-
vos feladatait a járási tisztiorvos látta el. A gyerekeket védőnők és az iskolaorvos 
ellenőrizte. Az egészségházban iskolafogászat is helyet kapott. Nemcsak Gödöllőn 
rendelt azonban, hanem a járás településeire is kiterjedt a vándor iskolaorvosi szol-
gálat. Az egészséges életmód része a testi higiénia. A vízvezetékkel, fürdőszobával 
nem rendelkező lakásokban a napi tisztálkodás sokszor csak körülményesen old-
ható meg. Az iskolás gyerekeket hetente vitték az egészségházba, ahol zuhanyfürdő 
várta őket. A beszámoló szerint a legfontosabb eredménye ennek – a tisztálkodás 
tényén túlmenően – az, hogy a gyerekek hozzászoknak a rendszeres zuhanyozás-
hoz, amely életmódjuk részévé válik.

Természetesen fontos maradt továbbra is, hogy az infrastruktúra fejlesztésével 
az ivóvíz minőségét javítsák, de végső célként a vezetékes ivóvízzel való ellátottsá-
got tűzték ki. Mivel a járás közkútjainak 80 %-a bakterológiailag szennyezett volt, 
az Országos Közegészségügyi Intézet 8 község számára segélyt adott mintakutak 
létesítésére. Gödöllő 2 zöldkeresztes mintakút létesítésére kapott segélyt.36 

A mintakutak – az Országos Közegészségügyi Intézet előírásainak megfelelően 
– a talaj színe fölé emelkedő, egymással cementhabarccsal összevakolt betongyűrűk-
ből álló, teljesen zárt aknás kutak voltak. A közvetlen környékük fel volt töltve, s egy 
méter sugarú övben lejtősen betonnal burkolták. Vízemelő szerkezetük községen-
ként különböző lehetett. A szabványok szerint készült kutaknál nem fordulhatott 
elő, hogy a talaj felszínéről a szennyező anyagok az esővízzel beszivárogjanak, s az 

34 STOLL K. 1930. 734.
35 STOLL K. 1930. 735.
36 STOLL K. 1930. 738.
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születések 
száma 
1000 

lakosra

halálozások 
száma 
1000 

lakosra

természetes 
szaporodás 

1000 
lakosra

TBC-s 
halálozás 

1000 
lakosra

csecsemő-
halálozás 

100 
élveszülöttre

Gödöllői járás, 
1926. 28,6 15,5 12,3 2,23 17,12

Országos, 
1926. 27,4 16,7 10,7 2,4 16,7

Gödöllői járás 
1936. 22,8 12,0 10,3 1,54 12,74

Országos 
1936. 20,0 14,2 5,8 1,5 14,0

A születések száma csökkent a gödöllői egészségügyi mintajárásban is csak-
úgy, mint országosan. A  csökkenés mértéke azonban nem volt olyan jelentős. 
A halálozások száma is csökkenést mutat. Az egészségvédelemnek köszönhetően 
a halálozások száma nagyobb mértékben csökkent a járásban, mint országosan. 
A  természetes szaporodás ennek következtében nem csökkent olyan draszti-
kusam. A  TBC elleni küzdelem is eredményesnek bizonyult a járásban, bár az 
1936-os adatok azt mutatják, nem olyan mértékben, mint országosan. A csecse-
mőhalálozás mértéke 1926-ban még megelőzte az országos átlagot, 10 évvel ké-
sőbb viszont megfordult az arány, nagyobb esélye volt Gödöllőn életben maradni 
egy csecsemőnek, mint az ország más területein. Ebben a szülőotthon működésé-
nek is nagy szerepe volt.

Mind a betegszállításban, mind pedig az elsősegélynyújtásban nagy szerepe 
volt a gödöllői Mentőállomásnak. Kezdetben csak betegszállítással foglalkozott. 
Az egészségházban egy szoba a mentőügyelet rendelkezésére állt, egy pedig a gép-
kocsivezető lakásául szolgált. A mentőautó az egészségház mellett kialakított ga-
rázsban kapott helyet. 1936-ban kibővült a szolgáltatás. Mentőorvos is dolgozott a 
Mentőállomáson, és a baleseteknél, szükség szerint a betegszállításnál és az elsőse-
gélynyújtásnál vették igénybe a munkáját. A mentőorvosi feladatokat a járási Szü-
lőotthon orvosa látta el.44 A Mentőállomás anyagi és erkölcsi támogatásában nagy 
szerepe volt a gödöllői Mentőegyesületnek, amely az Országos Mentőegyesület 
fi ókegyesületeként működött. A fi ókegyesület elnöke dr. Kovács Lajos magyar ki-
rályi kormányfőtanácsos, a premontrei rend vikáriusa, ügyvezető igazgatója pedig 
a mindenkori tiszti főorvos volt.45 A gödöllői Mentőállomás a legjobban felszerelt, 
legjobban működő vidéki mentőállomások közé tartozott. 

A gyermekek egészségügyi gondozása kibővült a ’30-as évek derekára. A járási 
tisztiorvos a tanítók és a szülők jelenlétében minden évben egyszer megvizsgálta 

44 SÓLYOM S. 1939. 87.
45 SÓLYOM S. 1939. 87.
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A ’30-as évek derekára a gödöllői egészségügyi mintajárásban már – a gödöllő-
ivel együtt – kilenc egészségház működött. Hat egészségvédelmi körzetre osztották 
a járást, mindegyikben egy-egy zöldkeresztes védőnővel. 1936-ban újból változott 
a tiszti főorvos személye. Dr. Kontra Lászlót Zala vármegye tiszti főorvosává ne-
vezték ki, s helyette dr. Sólyom Sándor vette át a gödöllői egészségügyi mintajárás 
irányítását.41 Az új tiszti főorvos elemezte a tíz év munkáját, az ez idő alatt az egész-
ségvédelem területén elért eredményeket.

Vizsgálta a négy leginkább előforduló fertőző betegség számának és átlagának 
1936. évi alakulását összehasonlítva az országos adatokkal.42

A betegség 
neve

Megbetegedések 
száma

100 000 lakosra 
esett a járásban

Országos viszonylatban 
100 000 lakosra esett

Hastífusz 26 48,9 105,6
Vérhas 15 29,3 41,4
Dift éria 23 45,0 90,4
Vörheny 80 156,7 136,2

A rossz higiénés körülmények elősegítették a hastífusz és a vérhas terjedését. 
Nem csupán a személyes érintkezés, de a nyitott árnyékszékekben lévő fertő-
zött ürüléken megtelepedő legyek is terjesztették a fertőzést. A  dift éria – torok-
gyík – különösen a csecsemő- és kisgyermek korban lehetett halálos kimenetelű. 
A penicillin használatának bevezetése előtt a vörheny – skarlát – a legsúlyosabb 
betegségek közé tartozott. Többször is el lehetett kapni, mert nem alakul ki ellene 
védettség a szervezetben. A vörheny terjedését nagyon nehéz volt megakadályozni, 
ezért időről időre jelentkezett a járvány.

A gödöllői járási adatokat elemezve észrevehető, hogy a vörhenyes megbetege-
dések fordultak elő legnagyobb számban a járásban. Az előfordulás átlaga maga-
sabb volt az országos átlagnál. Nyilvánvalóan egy erőteljes járványra utalnak ezek 
az adatok. Az országos előfordulását tekintve nagyon jelentős hastífusz sokkal 
kevésbé okozott megbetegedést a járásban. Az országos átlagnak még a felét sem 
érte el az ebben megbetegedettek aránya. Az eredmény a felvilágosító munkát és 
a preventív egészségvédelmet dicséri. A vérhast a fertőző ivóvíz is terjesztheti. Az 
átadott zöldkeresztes közkutak is elősegítették azt, hogy ennek a betegségnek az 
előfordulási aránya is kedvezőbb az országos átlagnál. Dift ériában is 50 %-al ke-
vesebb volt a megbetegedések aránya, mint az országos átlag. Elmondható, hogy 
Gödöllő egészségügyi helyzete sokat javult 10 év alatt.

A TBC, vagy gümőkór előfordulásának vizsgálata szintén jellemzi az egészség-
védelem terén bekövetkezett változásokat.43

41 SÓLYOM S. 1939. 86. Gödöllői Járás tisztiorvosának iratai, PML K – 428.
42 SÓLYOM S. 1939. 86.
43 SÓLYOM S. 1939. 86.
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előszeretettel alkalmazták ezt a módot a lakásépítésben. Az egészséges lakóházak 
számának növekedése jótékony hatással volt a település közegészségügyi helyzeté-
re is, a járványos megbetegedések számának csökkenésére.

1941-ben átalakult az egészségvédelem rendszere. Megszűnt az Országos Ste-
fánia Szövetség, és helyébe megal akult az Országos Egészségvédelmi Szövetség. 
Az egészségügyi feladatokat kettébontották. A  szakfeladatokat az állami zöldke-
resztes szolgálat – melynek vezetője a tisztifőorvos volt –, a szociális munkát pedig 
az egykori Stefániából alakult társadalmi szervezet végezte.47 

47 KISS L. 2004. 133.

A Rákos 
(ma Bajcsy-Zsilinszky) 

utca képe 
a 20. század elején
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az első, a második és a negyedik osztályokba járó diákokat. A védőnők évközben 
tisztasági vizsgálatokat is végeztek. 

A propaganda- és oktatómunka is rendszeressé vált az intézményben. Az év 
négy hónapjában tisztiorvosokat, a maradék nyolc hónapban pedig védőnőket ok-
tatnak a gyakorlati munkák elsajátítására.

Az 1940-es népszámlálás újból megvizsgálta a lakásállomány alakulását.46 Gö-
döllőn 1940-ben 2536 lakóház volt. 10 év alatt 367 házzal gyarapodott a település. 
A lakóházak zöme – 1149 ház a házak 45,3 %-a – már korszerű építésű volt. Vályog 
fallal, de szilárd alapozással 630 lakóház bírt, a házak 24,84 %-a. Az alapozás nél-
küli lakóházak száma 736 – 29,02 % – volt. Fából és egyéb anyagból már csak 21 
lakóház épült, az összes lakóház 0,84 %-a. Még inkább látszik a változás, ha össze-
hasonlítjuk a három népszámlálás adatait:

1920 1930 1940
Kőből vagy téglából 
épült

449 (26,3 %) 769 (35,5 %)
+320

1149 (45,3 %)
+380

Szilárd alapra 
vályog falazattal 

770 (40,9 %) 728 (33,6 %)
-42

630 (24,04 %)
-98

Vályogból alapozás 
nélkül

546 (31,9 %) 643 (29,6 %)
+97

736 (29,02 %)
+87

Fából vagy egyéb 
anyagból

16 (0,9 %) 29 (1,3 %)
+13

21 (0,84 %)
-8

Lakóházak száma
Összesen

1781 2169
+388

2536
+367

1920 és 1930 között több lakóházzal gyarapodott a város, mint az azt köve-
tő tíz évben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kevesebb ház épült volna 1930 és 
1940 között, mint 1920 és 1930 között. Ha megvizsgáljuk az egyes lakóháztípusok 
mennyiségének változását, azt tapasztalhatjuk, hogy az első dekádban 430 új lakás 
épült, és 42-t bontottak le vagy más célra hasznosítottak. A  második dekádban 
több lakóházat építettek – 467-et –, ugyanakkor többet is bontottak le – 106-ot. 
Mindez azt jelenti, hogy bár nem nőtt olyan mértékben a lakóházak száma a má-
sodik dekádban, de a meglévők korszerűsítése, a rosszabb, korszerűtlenebb helyén 
új építése nagyobb arányú volt. Legnagyobb mértékben korszerű tégla-, illetve kő-
házak épültek. Egyértelműen csökkent a szilárd alapra épült, vályog falazatú házak 
száma. Nyilván ezeket korszerűsítették, építették át a legtöbben. Az első dekádban 
nőtt, majd csökkent a fából épült házak száma. Meglepetésre a korszerűtlen, ala-
pozás nélküli, az egészségre káros lakóházak száma nem csökkent, sőt – ha nem 
is nagymértékű – emelkedést mutat. Különösen az első dekádban, de később is 

46 KSH 1982.
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MEZŐGAZDASÁG 
ÉS AGRÁRTÁRSADALOM 

Hazánkban az első világháborút megelőző időkre jellemző birtokstruktúra kere-
tein belül folyt a mezőgazdasági termelés a két világháború közti időszakban is. 
Az 1920-as évek konjunktúrája, 1929 után a gazdasági válság a mezőgazdaságban 
„hallatlan méretű áresés”-t1 eredményezett. Bár a válságot követően megindult a 
fejlődés, azonban csak 1938-ra érte el az 1913. évi szintet. A  technikai fejlesz-
tést gátolta a tőke- és hitelhiány. Részben ez magyarázza azt, hogy a mezőgazda-
ság szerkezeti átalakítása is lassabb ütemű volt, mint a fejlettebb nyugat-európai 
országokban. A  kenyérgabona vetésterülete alig változott, a belterjes művelést 
igénylő kapásnövények és hüvelyesek vetésterületének jelentős növekedése a par-
lagon fekvő területek művelésbe fogásának volt köszönhető. Nőtt a szántóföldi 
zöldségtermesztés és a gyümölcstermesztés is a két világháború közti időben. 
A szálastakarmányok és az ipari növények esetében inkább stagnálásról beszélhe-
tünk. A kukorica, a búza és a burgonya terméseredménye 1934–1938 között jóval 
meghaladta a háború előtti szintet.2 A nagybirtokokon kedvezőbb volt a helyzet, 
korszerűbb művelést folytattak, mint a kisebb gazdaságok, de még azok termésát-
lagai is messze elmaradtak az európaitól. 

Hasonló elmaradás tapasztalható az állattenyésztés terén is. Az állatállomány 
1926-tól előbb fokozatosan, majd 1932–1934 között jelentősen csökkent. 1935-től 
lassú növekedés tapasztalható, de még 1938-ban sem érte el az 1911-es szintet. Fej-
lődés az állatállomány minőségi javulásában mutatkozott. A  külterjes állattartást 
fokozatosan felváltotta a belterjes, istállózó állattenyésztés. A szarvasmarha állomá-
nyon belül megnőtt a magasabb tejhozamot biztosító tarka marha aránya, csakúgy, 
mint a sertésállományon belül a hússertések aránya szemben a zsírsertésekével. 3

Természetesen a mezőgazdaság helyzete nem választható el a gazdaság általá-
nos helyzetétől, a külső és a belső felvevő piac alakulásától. A külső felvevő piac 
csak a háborús konjunktúra idején élénkült meg. A belső piac fejletlensége sem 
motiválta kellőképp a gazdálkodókat.

Az 1930-as években az állami beavatkozás fontos részét alkotta a mezőgazda-

1 GUNST P. 1970. 71.
2 A kukorica terméseredménye 53 %-kal, a búzáé 11 %-kal és a burgonyáé 10 %-kal haladta meg. RÁNKI Gy. 

(szerk.) 1976. 736.
3 RÁNKI Gy. (szerk.) 1976. 737–738.
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Csökkent a gabona és az állatok ára.6 A völgy éghajlatát mérsékelten hűvös, mérsé-
kelten száraz klíma jellemzi.

A megművelhető földterület művelési ágankénti megoszlását a terület természe-
ti adottságain kívül a piaci viszonyok is befolyásolják. Gödöllő a két világháború 
között a főváros külső agglomerációs gyűrűjéhez tartozott. Budapest nemcsak a 
település népmozgalmi változásaira volt hatással, de a felduzzadt fővárosi lakosság 
közélelmezésében megjelenő igények mezőgazdaságára is nagy befolyást gyakorol-
tak. A főváros felvevőpiaca alakította a gödöllői mezőgazdasági termelés struktúráját.

A megművelhető földterület művelési áganként való felosztásában elsőség illeti 
meg a szántóföldi termelést. Szűkebb értelemben ez maga a mezőgazdasági terme-
lés. E mellett a szőlőtermelés, a kertgazdálkodás, erdőgazdálkodás, a legelők, a ré-
tek és a nádasok alkotják azokat a művelési területeket, amelyeket a mezőgazdasági 
statisztikák elemeznek.

Gödöllő szervesen illeszkedett be a megyei mezőgazdasági struktúrába. Sok 
hasznos következtetésre juthatunk, ha összehasonlítjuk a Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegyei és a gödöllői földterület művelési ágak szerinti megoszlását.7

PPSK 
vármegye 

kh

PPSK 
vármegye 

%
Gödöllő 

kh
Gödöllő 

%

A gödöllői 
földterület 

aránya a 
vármegyeihez

szántó 1 222 640 58,9 % 4222 42 % 0,34 %
kert 20 616 0,99 % 505 5 % 2,4 %
rét 222 656 10,7 % 288 2,86 % 0,1 %
szőlő 107 036 5,2 % 219 2,17 % 0,2 %
legelő 299 998 14,4 % 1137 11,3 % 0,37 %
erdő 176 841 8,5 % 3678 36,6 % 2,07 %
nádas 21 383 1,0 % – –
Művelés 
alatt álló 
földterület 
összesen

2 071 170  10 049 0,48 %

Gödöllő nem tartozott a nagy határú települések közé, művelés alatt álló földte-
rülete viszonylag csekély részét, mindössze 0,48 %-át tette ki a vármegye területén 
lévő összes mezőgazdasági termelési célra hasznosuló földterületnek. A földterüle-

6 PPSK Vármegye közönségének 1932. évi május hó 10-én összeülő törvényhatósági közgyűlésén előterjesz-
tett alispáni jelentés. Bp. 1932. máj. 4.

7 Az 1935-ös gödöllői adatok a KSH 1971. III. köt. A megyei adatok GÁLL I. 1939. 72.
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sági termékek minőségének javítása.4 Elsősorban a földművelést, azon belül is a 
búza minőségének javítását helyezték előtérbe. Az országos tendenciához igazodva 
a helyi lapokban is jelentek meg a gazdákat segítő szakcikkek.5 

Gödöllő két világháború közötti mezőgazdasága számos sajátos vonással bírt. 
A  település határának nagy részét a 
koronauradalom foglalta el, amelynek 
modern gazdálkodása hatással volt a 
többi birtokosra. A  burgonyakísérleti 
állomás, baromfi telep és a méhészet a 
korszerű fajták és módszerek kikísér-
letezésében játszott nagy szerepet. Gö-
döllő mezőgazdaságát nagymértékben 
meghatározta az a tény, hogy a fővárost 
övező külső agglomerációs gyűrű része 
volt. Budapest jelentette a mezőgazda-
sági termékek legnagyobb felvevőpiacát. 
Az őstermelők a főváros élelmezésében 
jelentős szerepet játszottak. Mindez ha-
tással volt a település mezőgazdaságá-
nak szerkezetére is. 

A mezőgazdaság fejlettségét, a gazdálkodás formáját nagymértékben megha-
tározzák a környezeti adottságok. Gödöllő a Gödöllői-dombságon belül a Rákos 
völgyében – amely tulajdonképpen négy völgy találkozópontja – fekszik. Két 
vízfolyás, a Rákos- és az Aranyos-patak található a településen. Jellemző talaja a 
Rahmann-féle barna erdőtalaj, amely a völgyekben rozsdabarna, a dombos terü-
leteken viszont a típusos változata fordul elő. A talajok gyenge termőképességűek, 
tápanyagokban szegények. A laza szerkezetű fi nom homok, illetve fi nom vályogos 
homok    talajok vízgazdálkodási szempontból nem kedvezők. Gyakori a területen a 
kisebb-nagyobb mértékben savanyú talajfoltok előfordulása. A talajok humusztar-
talma alacsony, átlagosan 0,5-1,5 % között változik.

Az évi napfénytartam 2000 óra körül van, mely a nyári félévben 1400 óra-, a 
téli időszakban 580 óra napsütést jelent. A napfényellátottság valamivel felette van 
az országos átlagnak. Az évi középhőmérséklet 9,6 °C. A hőmérsékleti adatok az 
országos átlagnak felelnek meg. A fagymentes időszak hossza 180-188 nap, de a 
fagyzugos területeken még ennél is kevesebb. 

A csapadék évi mennyisége 580 mm körüli, a nyári félévi 330 mm. A téli fél-
évben az évi csapadék 40 %-ára lehet számítani. A terület szárazságra hajló. 1931-
ben igen erős aszály sújtotta ezt a vidéket, amelyet ráadásként sertéspestis követett. 

4 GUNST P. 1982. 138.
5 Molnár Jenő cikke a vetőmagok tisztításáról. GH 1929. dec. 1.

A falu látképe a házak mögötti kertek felől
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Bár a szántóföldek nagysága növekedett, a gyenge talaj miatt mégsem jelentős 
a szántóföldi növénytermesztés. A szántóterületek 1913 és 1933 közötti kisebb ará-
nyú csökkenését 1933 után egy hirtelen növekedés követte. A szántóföldhöz közel 
azonos nagyságban találunk erdőt Gödöllő területén. Az erdővel beültetett terüle-
tek nagysága is növekedett 1913 és 1935 között. A statisztikai adatok szerint 1933 
után következhetett be újabb erdősítés. Hasonló növekedés tapasztalható a kertek 
területi növekedésében. 1933 és 1935 között csaknem kétszeresére nőtt a kerti gaz-
dálkodásba befogott terület aránya. Mindez annak a következménye lehet, hogy a 
főváros élelmiszerrel való kiszolgálásá-
ban a zöldség- és gyümölcstermesztés 
révén kapcsolódott be az agglomeráció, 
így a gödöllői termelők is. Erősen csök-
kent a földállományon belül a legelők 
aránya, ami az állattartás átalakulására 
enged következtetni. Csökkent a szőlő-
művelés jelentősége is a Rákos völgyét 
övező lankákon. Kisebb mértékben, de 
csökkent a rétek területe is. Valószínű, 
hogy a felparcellázások részben ezekre 
a rosszabb minőségű talajjal rendelke-
ző területekre koncentrálódtak. A 4 ka-
tasztrális holdnyi nádas a ’30-as évekre 
eltűnt. A művelés alól kivont területek 
egy részét is felparcellázták s a lakóhá-
zas övezethez csatolták.

A szántóföldi termelés különböző termények között oszlik meg: a négy fő kalá-
szos (búza, r  ozs, árpa, zab), kapásnövények, takarmánynövények, hüvelyesek, ke-
reskedelmi növények és egyéb növényekre. Előfordul azonban, hogy kifejezetten 
szántóföldi termeléshez sorolt növényeket a kertekben is termelnek – burgonyát, 
hüvelyeseket, tököt – ugyanakkor a szántóföldeken jellemző lehet a gabonanövé-
nyek mellőzése. A szántóföldi termelés mérete tehát nem feltétlenül jelent egyet a 
gabonafélék termesztésével.

Gáll Imre – a vármegye törvényhatóságának bizottsági tagja, a gödöllői já-
rás mezőgazdasági bizottságának elnöke9 – a vármegye mezőgazdasági helyzetét 
elemezve, a községek kiemelkedő mezőgazdasági termékeit táblázatba foglalta. 
E szerint Gödöllő szántóföldi termelésében a kiemelkedő mezőgazdasági termékek 
között nem volt jelen a négy fő kalászos növény. A fontosabb élelmi cikknek számí-
tó növények közül a kukorica, a burgonya, a zöldség és a zöldbab terméseredménye 
volt jelentős. Takarmánynövény termesztés szintén nem jellemezte a községet. Ez 
a tény arra enged következtetni, hogy egyrészt az állatállomány nagysága nem igé-

9 GÁLL I. 1939. 60.

A Petőfi  utca házai hátulnézetben 
az evangélikus templom tornyával

119

Gödöllő története II/2. [119]

tek művelési áganként eltérő arányokat mutatnak. Az alapvető hasonlóság a szán-
tóterületek viszonylag nagy arányában van. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében a 
szántóföldek az összes művelés alatt álló földterületnek több mint a felét, 58,9 %-át 
tették ki. Gödöllő művelés alatt álló földterületének 42 %-a szántóföld. Az összes 
szántóterületnek ez mindössze 0,34 %-a, kevesebb, mint a két földterület – a me-
gyében lévő földek összessége és a gödöllőiek – arányából következhetne. A nagy 
szántóföldek a megye más, jobb talajadottságokkal rendelkező területein találha-
tóak. A megye földterületeinek 14,4  %-át alkották a legelők. A legelők méretét be-
folyásolta az állatállomány nagysága. Gödöllőn is jelentős – bár kisebb arányban, 
mint a megyében – területet foglalnak el a legelők. A  terület azonban – akár a 
szántóföldek – kisebb súlyúak a megyében. A megyében lévő földek 10,7 %-a rét, 
ennél jóval kisebb arányban, mindössze 2,86 %-ban jelent meg ez a művelési ág 
Gödöllőn annak ellenére, hogy a rétnek és legelőnek kiválóan alkalmas területek 
között szerepelt a Rákos-patak környéke. A  homoki szőlőtermesztés következté-
ben 5,2 %-át foglalták el a megyében lévő földterületnek a szőlők, míg Gödöllőn 
ez az arány jóval kisebb, 2,17 %-os csupán. A vármegyében lévő művelt területek 
2,07  %-át alkották a gödöllői erdők. A megyében az erdő mindössze 8,5 %-ban 
volt jelen, míg Gödöllőn ez az arány 36,6 %. Több mint négyszer nagyobb volt a 
gödöllői erdőterület, mint amennyi a megyei és a település művelt földjeinek ará-
nyából következhetne. Az erdőknél a kertek aránya még nagyobb volt Gödöllőn. 
A vármegyei művelés alatt álló földeknek a legkisebb százalékát alkották a kertek. 
Kevesebb a kerti művelés alatt álló terület, mint a nádas. Gödöllőn azonban na-
gyobb súllyal volt jelen a mezőgazdaságban a kerti növények termesztése. Sőt, a 
megyei és a gödöllői összes megművelt földterület arányát vizsgálva, nyilvánvalóvá 
válik, hogy a kertgazdálkodás súlya a megyében az agglomerációra, így Gödöllőre 
koncentrálódott. A megyében lévő kerti művelés alatt álló területek 2,4 %-a volt ta-
lálható Gödöllőn. Művelési ágak tekintetében ez az arány a legmagasabb. Gödöllő 
tehát a megye mezőgazdaságában döntően kertgazdálkodásával jelent meg.

A földterület művelési ágankénti megoszlásának alakulása jól szemlélteti a me-
zőgazdasági művelésben bekövetkezett változásokat Gödöllőn.8

szántó kert rét szőlő legelő erdő nádas Adómentes, 
művelés alól kivont

Összesen:

1913 3853
35,9 %

285
2,6 %

319
2,97 %

330
3,0 % 

1738
16,1 %

3534
32,9 %

4
0,03 %

693
6,5 % 10 756

1933 3846
35,7 %

285
2,6 %

318
2,95 %

245
2,26 %

1738
16,2 %

3534
32,9 % n,a, 786

7,3 % 10 752

1935 4222
39,4 %

505
4,7 %

288
2,7 %

219
2,04 %

1137
10,6 %

3678
34,34 % - 667

6,22 % 10716

8 Az 1913-as és 1935-ös adatok: KSH 1971. III. köt., az 1933-as adatok ZSEMLEY O. (szerk.) 1938. 249.
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nagybirtokok, addig 1938-ban – bár csökkent a termesztés mértéke – már 40 %-át. 
Összegezve, a kukorica vetésterülete jelentősen csökkent a vizsgált három évben. 
A csökkenés mértéke a kisbirtokokon a legjelentősebb, ezzel megváltoztak az ará-
nyok: az összes vetésterület nagyobb százalékát a nagybirtokok adták.

A burgonya termesztésének megoszlása a különböző nagyságú birtokok között:

burgonya 1936 1937 1938
6 ha és kisebb terület 104 ha 125 ha 52 ha
6,1 ha – 12 ha 54 ha 43 ha 55 ha
12,1 ha – 60 ha 20 ha 35 ha 21 ha
60,1 ha – 600 ha 10 ha 6 ha 7 ha
600,1ha-nál nagyobb 44 ha 66 ha 38 ha
összesen 232 ha 274 ha 173 ha

A kapásnövények közül a burgonya termesztése volt a leghangsúlyosabb a tele-
pülés határában. A ’30-as évek elején a felvevőpiac nagyságához igazodva nagyobb 
területen termeltek burgonyát. A  burgonya termesztésében segítséget nyújtott a 
településen működő burgonyakísérleti állomás. Az állomáson dolgozó szakembe-
rek a helyi médiumokat is igénybe vették ismeretterjesztő munkájukhoz.13 A vál-
ság éveiben nőtt meg az Olaszország felé irányuló hazai burgonyaexport. Bár nem 
tartoztunk a burgonyatermesztő nemzetek közé, a hazai burgonya előnye egyrészt 
a napsütés miatti korábbi szállítási lehetőségben, másrészt a kártevők megjelenésé-
nek hiányában rejlett. 1938-ra a kiviteli lehetőségek nagymértékben csökkentek.14 
Bár a főváros volt az ország legnagyobb felvevőpiaca, s az agglomerációt alkotó 
települések elsősorban Budapest igényét elégítették ki, a gödöllőiek számára a bur-
gonyaexport visszaszorulása mégis a mezőgazdaság szerkezetének módosítását 
követelte. Az addig exportra termelő területek ezentúl a főváros felé irányították 
a burgonyával megrakott teherautóikat. Ezért a burgonya vetésterülete – ha nem 
olyan mértékben, mint a kukoricáé – szintén csökkent. 1936 és 1938 között 50 %-al 
csökkent a vetésterület a 6 hektárnál kisebb birtokokon. 

A szántóföldi termelésben – de a kertgazdálkodásban is –  első helyen szerepel-
tek a zöldségfélék. A  mezőgazdasági statisztikák két csoportba sorolják, a szán-
tóföldi, valamint a szántóföldi köztes- és szegélynövényeket különböztetnek meg. 
A két csoport természetesen kiegészíti egymást, sőt mindkét csoportba tartozó nö-
vények megtalálhatóak a kertekben is.

13 Mayer Jenő tanulmánya „Minőségtermelés burgonyánál” címmel. GH 1932. febr. 7.
14 KÓSA L. 1980. 92–93.
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nyelt jelentős mennyiségű takarmánynövényt, másrészt a gabona világpiaci árának 
erőteljes csökkenése felértékelte a szántóföldi zöldségtermesztést. A válság követ-
keztében egyre fontosabbá vált a főváros felvevő piaca, amely szintén a zöldség- és 
gyümölcstermesztés fellendülését okozta a külső agglomerációban. A kereskedel-
mi- és ipari növények közül egyedül a komló termelését jegyezte jelentősnek Gáll. 
A  szántóföldi növénytermesztés mellett az egyes gyümölcsök termesztésének je-
lentőségét is vizsgálta. Gödöllőn az alma, a körte, cseresznye, a dió és a szilva voltak 
a legjellemzőbbek. Jelentősnek ítélte a csemege- és a borszőlő termesztését is.10 

1931. január 13-án a járási gazdagyűlés kérte a földművelésügyi tárcát, hogy a 
járás területét vegyék fel a tömegfásítási akcióba. A fásítással párhuzamosan gyü-
mölcsfaápoló, gyümölcskártevő ellen védekező, gyümölcsaszaló és konzerváló 
tanfolyamokat szerveznek.11

A településen jelentős mennyiségben termesztettek kukoricát és burgonyát. 
A szántóföldi növénytermesztésben döntően a kukorica és a burgonya vette át a 
kalászosok helyét. A környezeti adottságok kedveztek ezek termesztésének. Nem 
véletlen, hogy a burgonya kísérleti telepet is a község határában hozták létre.

A kukorica termesztésének megoszlása a különböző nagyságú birtokok között:12

kukorica 1936 1937 1938
6 ha és kisebb terület  248 ha  173 ha  64 ha
6,1 ha – 12 ha  79 ha  71 ha  72 ha
12,1 ha – 60 ha  17 ha  31 ha  25 ha
60,1 ha – 600 ha  7 ha  20 ha  12 ha
600,1ha-nál nagyobb  151 ha  105 ha  115 ha
összesen  502 ha  400 ha  288 ha

A statisztikai adatokból következik, hogy bár 1936 és 1938 között a kukorica 
összes vetésterülete jelentősen csökkent, birtoknagyság szerinti bontásban nem 
eltérőek a tendenciák. A 6 hektárnál kisebb birtokok tették ki a vetésterület közel 
felét 1936-ban, két évvel később már mindössze a 22 %-át. Úgy tűnik, a kis gaz-
daságok kevéssé tudták tartani a versenyt a nagyobbakkal, így fokozatosan arra 
kényszerültek, hogy más növény termesztésére álljanak át. Viszonylag kis mértékű 
a vetésterület csökkenése a 6 és 12 hektár közötti méretű birtokok esetében. A 12 
és 600 hektár közötti birtokokon nőtt a kukoricatermesztő hajlandóság. Csökkent 
ugyan, de az összes vetésterülethez képest arányaiban mégis nőtt a nagybirtoko-
kon a kukorica termesztése. Míg 1936-ban az összes vetésterület 30  %-át tették ki a 

10 GÁLL I. 1939. 68.
11 GH 1931. márc. 1.
12 TSK 1976.
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rát hoztak magukkal. Az öntözött-trágyázott terület magasabb terméshozamot és 
jobb minőségű árut eredményezett. Bár az első világháborút követően csökkent 
a bolgárkertészek száma hazánkban, a piacot mégis uralták. A kormányzat ezen 
a szakértelmen alapuló zöldségtelepeket hozott létre többek között Gödöllőn is. 
Ennek hatására a helyi gazdálkodók körében is nagyobb népszerűségre tett szert a 
zöldségtermesztés.17 

A szántóföldi köztes- és szegélynövények vetésterületeinek alakulása:18

1936 1938 1939
bab 242 ha 12 ha 21 ha
tök 163 ha 10 ha 35 ha
napraforgó 30 ha – –
összesen 435 ha 22 ha 46 ha

A szántóföldi köztes- és szegélynövények közül csak a bab a tök és a naprafor-
gó termesztésével foglalkoztak Gödöllőn. 1936 és 1938 között erősen változott a 
termesztett növények mennyisége. 1936-ban még jelentős mennyiségben termesz-
tettek babot és tököt. A következő évben a termelés mennyisége kevesebb, mint a 
tizedére esett vissza. 1938-ban újból nőtt a vetésterület, de a korábbi szintet nem 
érte el, sőt a napraforgó termesztése meg is szűnt. A  termesztés mennyiségének 
hullámzó volta a piac változó igényeit mutatja. 

A szőlőtermesztés a művelési ágakkénti felosztás szerint a legkevésbé jellem-
ző Gödöllőre. A szőlővel beültetett területek nagyságát tekintve ellentmondóak a 
statisztikák. Míg az Mezőgazdasági Statisztikai adatgyűjtemény 1870–1970. Föld-
terület, III. Községsoros adatok, KSH. Bp. 1971-ben kiadott kötetében 1935-ben 
a szőlőtermesztésre fordított földterület 219 hektár, ugyanakkor a KSH Szőlőter-
mesztés, Községsoros adatok 1873–1965. Bp. 1986-ben kiadott kötetében közölt 
adatok szerint mindössze 126 hektárnyi területen termesztenek szőlőt. A szőlőte-
rületek felosztása szempontjából mégis fi gyelemre méltóak ezek az adatok:

Szőlő direkt-termő hazai parlag
dombvidéki – 74 ha 6 ha
síkvidéki immunis 
homok talajon – 22 ha 3 ha

síkvidéki egyéb talajon 1 ha 13 ha 7 ha
összesen 1 ha 109 ha 16 ha

17 GANCZAUGHNÉ ALBERT KATALIN, http://mek.niif.hu
18 TSK 1976.
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A szántóföldi zöldségtermesztés alakulása Gödöllőn 1936 és 1938 között:15

1936 1937 1938
fejes káposzta 1 ha 10 ha 12 ha 
vöröshagyma – 1 ha 1 ha
zöldborsó 1 ha 5 ha 19 ha
paradicsom 44 ha 47 ha 40 ha
zöldpaprika – 1 ha 1 ha
fűszerpaprika – – –
sárgadinnye 1 ha 2 ha –
görög dinnye 3 ha 3 ha 1 ha
egyéb zöldség 44 ha 48 ha 139 ha
összesen 94 ha 117 ha 213 ha

A változó piaci igényeknek megfelelően a vizsgált három évben a zöldségfélék 
összes vetésterülete nőtt. Ez a növekedés azonban a különböző növényeket vizsgál-
va igen eltérő képet mutat. Ugrásszerűen megnőtt a fejes káposzta és a zöldborsó 
termesztésének népszerűsége, míg csökkent – bár továbbra is a legjelentősebb ma-
radt – a paradicsomé és a dinnyeféléké. A borsó szántóföldi termelésére az hatott 
jótékonyan, hogy a mezőgazdasági propaganda hatására a gazdálkodók felismer-
ték, a búza előnövényeként jó hatású a talajra, s kiválóan használható állati takar-
mányként is. A zöldpaprika és a vöröshagyma termesztése viszonylag kis területre 
korlátozódott, de ezen a mennyiségen állandósult a termelés. Bár Gödöllő nem 
tartozott a legjelentősebb paradicsomtermesztő 
körzetek16 közé az agglomerációban, zöldségter-
mesztésében mégis ezé a növényé volt az elsőség. 

A statisztikai adatokból nem deríthető ki egy-
értelműen, melyek azok az „egyéb zöldségek”, 
amelyek vetésterülete ugrásszerűen megnőtt, s 
1938-ban már az összes vetésterület több mint 
a felét tették ki. A  szántóföldi zöldségtermesz-
tés növekedése a korszerűbb, belterjesebbé váló 
gazdálkodás irányába mutat, ugyanakkor jelzi, 
hogy a fővárosi felvevőpiac kapacitása megnőtt. 
Azonban nem csak ez volt az oka a növekedésnek. 
A  19. század végén hazánkban megtelepedő bol-
gárkertészek sajátos termelési/termesztési kultú-

15 TSK 1976.
16 Mogyoród, Fót, Kistarcsa, Nagytarcsa, Vecsés, Rákospalota 

és Soroksár voltak a jelentős paradicsomtermesztő zónák. 
GÁLL I. 1939. 72. 

Csacsifogat a máriabesnyői 
Hétház utca egyik háza előtt
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szarvasmarha 1911 1935 1942
borjú választásig 59 34 25
növendék 140 146 132
előhasi üsző – – –
tehén 307 402 354
tenyészbika 7 8 7
igás ökör 120 97 110
hízó marha 13 – 2

összesen 646 687 630

ebből
magyar 61 21 43
piros-tarka 501 604 486
borz-deres 72 62 86

A szarvasmarha-állomány nagysága20 1911 és 1942 között viszonylag állan-
dónak mondható. 1911 és 1935 között 6 %-os növekedés tapasztalható. 1935 
után azonban visszaesést mutatnak a statisztikai adatok, melynek mértéke 8,3 %. 
Az állatállomány jelentős részét a tehenek alkotják: 1911-ben 47,5  % -át, 1935-
ben 58,5 %-át 1942-ben pedig 56,2 %-át. A borjú- és növendék állat állományának 
nagyságából következtethetünk arra, hogy egyrészt a főváros ellátásában is sze-
repet játszó tejtermelés21, másrészt az állomány folyamatos gyarapítása volt a cél. 
A húsállat – hízó marha – tenyésztés jelentősen csökkent, az állatállomány nagysá-
gához képest elenyésző volt. Jellemzőbb volt a szarvasmarha igásállatként haszno-
sítása. Az állomány 18,6 %-a 
volt 1911-ben igás ökör. Ez 
az arány 14,1 %-ra csökkent 
1935-re, majd 1942-ben új-
ból emelkedett 17,5 %-ra. A 
szarvasmarha állomány fajta 
szerinti összetétele mutatja, 
hogy a legkedveltebb a pi-
ros-tarka szarvasmarha volt. 
A magyar fajta, és a kevésbé 
jó minőségű borz-deres fajta 
jóval kisebb számban volt je-
len a gödöllői állományban. 

20 MS 1. köt. 1971.
21 1932. május 9-én tartotta alakuló ülését a járási tejszövetkezet. Az alapítók célja, hogy a szövetkezet „segít-

ségével a gazdák a tejfölöslegeiket közös elszámolásban, közvetítők (házalók) kikapcsolásával –amennyiben 
közvetlen fogyasztóknak eladni nem tudják – mint nagytermelők értékesíthessék akár teljes tejként, akár 
iparilag feldolgozott tejtermékként”. GH 1932. máj. 15.

A Dózsa György útnak a Zsák és a Retek utca kö  zé eső 
szakasza lebontás előtt
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A parlagon hagyott területek aránya 12,7 %-ot tett ki 1935-ben. A legkedveltebb 
szőlőfajták a hazaiak, a dombvidékeken – ez a terület a jellemző a gödöllői határ-
ra – kizárólag ilyen típusú szőlők találhatóak. A dombok lankáin a szőlők 67,9 %-a 
hazai, s az összes terület 86,5 %-a ilyen szőlővel volt beültetve. Csupán a síkvidéki, 
nem immunis homok talajon, de ott is csupán egy hektáron termesztettek ameri-
kai direkt-termő szőlőt.

A gyümölcstermesztés a fővárost övező agglomerációban az első világháborút 
követően vált igazán jelentőssé. Különösen így volt ez az aszódi, a váci és a gödöllői 
járásokban, ahol ebben időben kezdődtek meg a nagy telepítések. Gödöllő nem 
tartozott a megye nagy gyümölcstermesztő területei közé. Almát, körtét, cseresz-
nyét, diót és szilvát termesztettek a településen.

Az első világháborút követően a nagy erdőségek a határokon kívülre kerültek. 
Az ország faanyag-szükséglete miatt felértékelődtek a meglévő erdőségek, és elke-
rülhetetlenné vált új erdők telepítése. Az 1923. XIX. ún. alföldi erdősítési törvény 
következtében megnőtt PPSK vármegyében is az erdőterület.

Gödöllőn a művelés alatt álló földterület 36,6 %-át borította erdő. Ebből kö-
vetkezően az erdőgazdálkodás igen hangsúlyos volt a község gazdálkodásában. 
A terület geológiai és klimatikus adottságai alapján átmeneti zónát alkot az Alföld 
és az Északi-középhegység között. Ennek köszönhetően két erdőtársulás– a gyer-
tyán elegyes mezei juharos-tölgyes és a kislevelű hársas-tölgyes – jellemezte a Gö-
döllő környéki erdőket. A vármegye területén nagy kiterjedésű fenyvesek egyedül 
csak itt voltak. A két világháború közti időben a kincstári erdőkben volt egyedül 
kielégítő az erdőkezelés, a községi és a magánerdőkben kevésbé. A Gödöllő kör-
nyéki erdők elsősorban a vadgazdálkodás érdekeit szolgálták. A Gödöllő környé-
ki erdőkben honos volt az 
őz, a vaddisznó és a szarvas 
is.19 Az erdőkhöz köthető a 
méhészkedés, amely szintén 
fontos szerepet kapott Gö-
döllő gazdálkodásában.

Gödöllő nem rendelke-
zett nagy legelőterületekkel, 
a takarmánynövények ter-
mesztése sem utal arra, hogy 
nagy állattartó községről 
lenne szó. Az állattenyésztés 
jelentőségéről a községi me-
zőgazdasági statisztikákból 
kaphatunk képet.

19 GÁLL I. 1939. 73.

A János u tca házainak hátsó része
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kent az heréltek száma – így feltehetően az igás-
lovak – száma, s ezzel párhuzamosan nőtt az igás 
ökröké. Ha az állomány fajta szerinti összetételét 
vizsgáljuk, megállapítható, hogy kedveltebbek a 
melegvérű, azaz a kecsesebb sportlovak, míg a 
kifejezetten munkabíró, hidegvérű lovak száma 
jelentősen csökkent.

A szarvasmarha-állományéhoz hasonló ösz-
szehasonlítás tehető az 1935-ös megyei és a gö-
döllői lóállomá nyt vizsgálva:24

melegvérű hidegvérű
megyei 
állomány

105 387
87 %

15 405
13 %

gödöllői 
állomány

340
85 %

59
15 %

A gödöllői lóállomány a megyeinek mindössze 0,33 %-át tette ki. Kisebb volt 
ez az arány, mint a szarvasmarhák esetében. A megyei és a gödöllői lóállomány 
összetétele nagyon hasonló. Az állomány döntő többségét a melegvérű, töredékét 
pedig a nagy teherbírású hidegvérű lovak alkották.

Gödöllő nem tartozott az agglomeráció nagy sertéstenyésztő települései közé, 
mindazonáltal a sertéstenyésztés nagy szerepet játszott az élelmiszertermelésben. 

sertés 1911 1935 1942
malac választásig 812 602 1040
süldő 523 1869 878
koca 198 231 290
tenyészkan 10 36 12
hízó sertés 45 72 46

összesen 1588 2810 2266

ebből zsírsertés 1414 1835 1012
hússertés 174 975 1254

A sertésállomány mérete25 1911 és 1935 között jelentősen, mintegy 77 %-al nőtt. 
Ez a növekedés annak ellenére ilyen mértékű, hogy 1933-ban a súlyos sertéspes-
tis megtizedelte az állományt. A növekedés – feltehetően a sertéspestis pusztítását 

24 GÁLL I. 1939. 74.
25 MS 2. köt. 1971.

Lovasszekér a Szabadság úton
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Az 1935-ös statisztikai adatokat párhuzamba lehet állítani a megyei adatokkal:22

magyar piros-tarka borz-deres egyéb Bivaly
megyei 
állomány

13 807
8 %

146 030 
85 %

2190
1,3 %

9531
5,5 %

411
0,2 %

gödöllői 
állomány

21
3 %

604
88 %

62
9 %  – –

A gödöllői szarvasmarha állomány a megyei 0,39 %-át tette ki 1935-ben. Össze-
tétele hasonló a megyeihez, az állomány nagy részét, 88 %-át a jó tulajdonságokkal 
rendelkező piros-tarka fajtájú szarvasmarha alkotta. A hagyományos magyar fajta-
jelleg alig volt jelen a gödöllői állományban, míg a megyeiben a borz-deres fajtájú 
szarvasmarhák mennyisége volt elenyésző. Gödöllőn nem található egyéb fajtájú 
szarvasmarha, mint ahogyan bivaly sem.

A statisztikai adatok képet adnak a lóállomány méretéről és összetételéről.23

ló 1911 1935 1942
csikó 1 évesig 56 1 21
csikó 1 évesnél id. 92 19 71
kanca 180 98 106
tenyészmén 4 14 4
herélt 194 267 242

összesen 526 399 444

ebből melegvérű n. a. 340 427
hidegvérű n. a. 59 17

Az állomány mennyisége 1911 és 1935 között jelentősen, mintegy 24,2 %-al 
csökkent. A csökkenés leginkább a kanca állományt érintette, itt mintegy 46 %-os 
volt. Ebből következően jelentős a csökkenés a csikóállományban is. 1934-ben 
mindössze egyetlen csikó született. A csikóállomány fogyásának mértéke 86,5 % 

-os. Ez a fogyás akár az állomány egészét is veszélyeztethette volna. Érdekes, hogy 
ezzel párhuzamosan nőtt a tenyészmének száma, három és fél szeresére, ami igen 
rendkívüli. Feltehető, hogy az állomány feljavítása volt a cél ezzel a lépéssel. Nö-
vekedés a nyugodtságuk és fi zikai erejük miatt igásállatként is jól hasznosítható 
herélt állatállományban jelentkezett. 1935-ben az igás ökröket felváltották sok gaz-
daságban az igás lovak. 1942-re újból emelkedés tapasztalható a lóállomány mér-
tékében. Nőtt a kancák száma, s ezzel együtt jelentős növekedés tapasztalható a 
csikóállomány számában is. A tenyészmének száma az 1911-i szintre apadt. Csök-

22 GÁLL I. 1939. 74.
23 MS 3. köt. 1971.
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sokban, közszolgálatban talált munkát, de magas volt a településen a nyugdíjasok 
aránya is. Annak ellenére, hogy a mezőgazdaságban 1941-re már csak a lakosság 
21,4 %-a élt a mezőgazdaságból. 

A mezőgazdasággal foglalkozók aránya a népességen belül:

1920 1930 1941
összes népesség 10 262 11 056 11 825

ebből
kereső  4406 (42,9 %)  4780 (43,2 %)  4989 (42,2 %)
eltartott  5856 (57,1 %)  6276 (56,8 %)  6836 (57,8 %)

mezőgazdasággal 
foglalkozók száma  2735 (26,6 %)  2422 (21,9 %)  2534 (21,4 %)

ebből
kereső  1235 (45,1 %)  1033 (42,65 %)  1088 (42,9 %)
eltartott  1500 (54,9 %)  1389 (57,35 %)  1446 (57,1 %)

A keresők és az eltartottak arányát több tényező is befolyásolhatja. A két leg-
fontosabb, a gazdasági és a kulturális tényező. A régi, mezőgazdasági hagyomá-
nyokkal bíró településeken a születések száma magasabb, és egy-egy családban 
több gyermeket nevelnek. A két világháború között csökkent a születések száma, 
de Gödöllőn nem volt olyan alacsony, mint az országos átlag. Az egészségügyi 
körülmények javulásának köszönhetően jelentősen csökkent viszont a halálozá-
sok száma is. A település lélekszáma már nem betelepülésekkel nőtt, amiből az 
következne, hogy nő az eltartottak aránya. A gazdasági helyzet javulásával nem nő 
egyenes arányban az eltartottak száma, ugyanakkor a válságok idején, a munka-
nélküliség növekedésének következtében a munka nélkül maradtakkal növekszik. 
A statisztikák szerint a keresők körébe nem csak az aktív, hanem a nyugdíjjal ren-
delkezők is beletartoznak.

Ha összehasonlítjuk a településen a keresők és eltartottak arányát, megálla-
píthatjuk, hogy hasonló az arány a mezőgazdasági foglalkozást űző népesség és a 
település össznépessége körében. Nem lehet kimutatni azt, hogy a mezőgazdaság-
gal foglalkozók körében akár kulturális, akár gazdasági okok következtében több 
lenne az eltartott, mint a más foglalkozásúak között. 1920-ban még magasabb a 
keresők aránya a mezőgazdasági foglalkozásúak körében, mint a település összes 
keresőinek és eltartottjainak körében mért adatok, de 1930-ban alatta marad, s 
1941-ben pedig alig előzi meg az össznépesség keresőinek arányát. A kereső-eltar-
tott arány következtetni enged arra, hogy az átlag családban két keresőre három 
eltartott jutott a mezőgazdasággal foglalkozók körében is Gödöllőn. 

Az erdőgazdasági munkás az 1941-es népszámlálás szerint 48 fő, legmagasabb 
a megyében.

Ha a birtokmegoszlást vizsgáljuk, mindenekelőtt azt kell tisztázni, milyen 
arányban részesültek a mezőgazdasági keresők a földekből. 1930-ban a mezőgaz-
dasági keresők száma 994 volt, birtoka azonban csak 189 főnek, azaz a keresők 
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ellensúlyozandó – a fi atal állományt érintette a leginkább, nagyobb hangsúlyt he-
lyeztek – a süldők magas számából viszonyítva 1934-ben – a szaporításra. Ezért 
növelték a kocák és a tenyészkanok számát is. Nőtt a hízó sertések száma is, de ará-
nyuk nem követte az állomány mértékének növekedését, mivel „csupán” 60 %-os 
volt. 1935 és 1942 között csökkent a sertésállomány. A választási malacok száma 
nőtt, a süldőké viszont csökkent. A nagyobb méretű szaporítás tehát abban az év-
ben következett be. Ezt támasztja alá a kocák nagy száma. Mind a tenyészkanok, 
mind pedig a hízó sertések száma az 1911-es szintre esett vissza. A sertésállomány 
minőség szerinti összetételét vizsgálva kimutatható, hogy 1942-re a hússertések 
száma meghaladta a zsírsertésekét. Ez a változás a piac igényeinek változásával 
párhuzamosan következett be. 

A zsír- és a hússertések gödöllői arányát is egybe lehet vetni a megyei adatokkal:26

zsírsertés hússertés
megyei állomány  271 180 (84 %)  51 167 (16 %)

gödöllői állomány  1835 (65 %)  975 (35 %)

A gödöllői sertésállomány a megyei 0,87 %-a. Magasabb ez az arány, mint a 
szarvasmarha- vagy a lóállományé. Annak ellenére, hogy a megyei állomány töre-
dékét alkotta csak a gödöllői, színvonala már 1935-ben megelőzte a megyeit. A zsír 
és a hússertések aránya jobb volt Gödöllőn. Az 1933-as sertéspestist követően az 
állományt a zsírsertések helyett hússertésekkel javították fel, fokozatosan átalakít-
va a gazdaságokat. A piaci igények nőttek a hús, és csökkentek a szalonna tekinte-
tében a fővárosi agglomerációban. 

A főváros húsellátásában az agglomerációnak kitüntetett szerepe volt a házi 
szárnyasok tekintetében is. A tojástermelés fokozása érdekében Nyírő Károly – a 
téma szakértője – a helyi lap hasábjain ismertette a legújabb kutatási eredményeket. 
Segítette a gazdákat abban, hogy milyen fajtájú baromfi t szerezzenek be, milyen 
körülmények között tartsák azokat, hogyan takarmányozzák, hogy optimalizálni 
tudják a tojáshozamot.27

A település gazdasági jellegének vizsgálatakor nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül 
a lakosság foglalkozás szerinti összetételének elemzését. A vizsgált időszakra eső 
népszámlálási eredmények foglalkozási statisztikákat is tartalmaznak. 

1920-ban a település lakosságának még több mint negyede, azaz 26,6 %-a élt a 
mezőgazdaságból. Az urbanizáltság előrehaladtával ez az arány csökkent, s 1930-
ban a lakosság 21,9 %-a élt a mezőgazdaságból, azaz a keresők 21,6 %-át foglal-
koztatta a mezőgazdaság. 1941-ben az előző népszámlálás adataihoz mérten nőtt 
ugyan a mezőgazdaságból élők száma, de arányaiban még ekkor is alig haladta meg 
a 21,4 %-ot. A keresők fennmaradó része az iparban, közlekedésben, szolgáltatá-

26 GÁLL I. 1939. 74.
27 GH 1929. máj. 5., 1929. júl. 21.
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A KISIPAR 

AZ IPAROSODÁS HELYI ADOTTSÁGAI 
ÉS FELTÉTELEI

Gödöllőn a gazdaság – történelmi értelmezésben – modern ágazatai, mint az ipar, 
a pénzügy és a kereskedelem, a 20. század első felében is még fejletlenek voltak. 
A nagyműveltségű premontrei tanár, dr. Stuhlmann Patrik (a kormányzó 1940 nya-
rán a Magyar Érdemrend Középkeresztjével jutalmazta) a községi, a helyi képvise-
lő-testület egyik 1938. február 26-án tartott közgyűlésén különösebb fi nomkodás 
nélkül, meglehetősen sommásan fejtette ki: „Gödöllőn az ipar és a kereskedelem 
is jelentéktelen.”1

Tény, Gödöllőnek nem voltak ipari hagyományai, a jelenéről és a jövőjéről gon-
dolkodók legtöbbje iskolaközponttá, turisztikai és üdülőhellyé fejlesztését tartotta 
elérendő célnak. Ennek a formálódó elképzelésnek a jegyében alakult idegenfor-
galmi bizottság (1932), jelent meg világnyelveken a Gödöllői Kalauz, s vették terv-
be a település múltjának a megírását. Gödöllőn hiányoztak a korabeli iparosodás 
elemi feltételei: az iparilag hasznosítható nyersanyag, a tőke, a szakmai kultúra, a 
piaci háttér, a megfelelő infrastruktúra. 

Az agrár-vidék karakterű község objektív adottságai, így pl. földrajzi helyzete, 
a fővároshoz közeli fekvése, a céhes előzményekből létrejött kisiparnak is inkább 
esélyt, ígérvényt jelentettek, mint akárcsak relatív előnyt. Mi több, Budapest kö-
zelsége egyenesen relatív hátrányt is okozhatott a kisiparnak, merthogy reális vá-
lasztásként kínálta fel a fővárosban történő bevásárlást, gyári tömegtermékekből. 
Azután a helyi kereskedők, hogy üzletkörüket megtartsák, maguk is „felutaztak” a 
szebb és divatosabb árucikkekért, késztermékekért. 

Az iparosodás szubjektív feltételei között a település társadalmának szocio-
ökonómiai adottságai és sajátosságai, a lakosság viszonylag alacsony száma és jö-
vedelmi viszonyai, a kisjövedelműek tömege, szociális összetétele nem kedvezett az 
indusztrializációnak, sem egy kívánatos, fi zetőképes, igényeket támasztó fogyasztói 
piac létrejöttének. A  nagyközség, Gödöllő lakóinak száma időszakunkban 10-12 
ezer volt. A tényleges és potenciális fogyasztók, zömében értelmiségiek: ügyvédek, 
orvosok, papok, katonatisztek, azután kiskeresetű hivatalnokok, tehetősebb föld-
művesek, szegényparasztok, cselédek, altisztek, (rendőrök), csendőrök, kisiparo-

1 GH 1938. márc. 6. 
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mindössze 19 %-ának volt. 1941-ben tovább romlott az arány. Nőtt ugyan a bir-
tokkal rendelkezők száma, de nagyobb arányban nőtt a birtokkal nem rendelkező-
ké. 193 birtokos volt csak az 1088 kereső között, azaz csupán 17,7  % rendelkezett 
földtulajdonnal. A földbirtokok nagyságát vizsgálva megtudhatjuk, milyen méretű 
földbirtok volt a jellemző a településre.

Birtokmegoszlás az önállóan gazdálkodók körében:

1930 1941
0–1 kat. hold birtok száma 16 (8,5 %) 24 (14 %)
1–10 kat. hold birtok száma 146 (77,2 %) 1–3 kat. hold 54 (28 %)

3–5 kat. hold 27 (14 %)
5–10 kat. hold 44 (22 %)

10–50 kat. hold birtok száma 27 (14,3 %) 10–20 kat. hold 33 (17 %)
20–50 kat. hold 7 (3 %)

50–100 kat. hold birtok száma – 4 (2 %)
birtokok száma összesen 189 (19 %) 193 (17,7 %)
mezőgazdasági keresők száma 
összesen:

1033 1088

1930-ban, a földbirtokok 77,2 %-a 1 és 10 kataszteri hold közé tehető. 50 ka-
taszteri holdnál nagyobb birtokkal – ami még mindig a középbirtok kategóriába 
tartozott28 – senki nem rendelkezett a településen. Az 1 kataszteri holdnál kisebb 
földbirtokon gazdálkodó törpebirtokosok aránya 8,5 %. Az önálló földtulajdonnal 
rendelkező mezőgazdasági keresők túlnyomó többsége kisbirtokos. A törpe- illet-
ve kisbirtokok legfőbb gazdasági bevételét a főváros közelségéből adódóan a zöld-
ség-, gyümölcs- és szőlőtermesztés, illetve a baromfi tenyésztés adta.29 

1941-ben a népszámlálás részletesebben vizsgálta a birtokmegoszlást. A birto-
kok száma néggyel szaporodott, megoszlásuk azonban – ha gyökeresen nem is 

– változott. Nőtt a törpebirtokok – 16-ról 24-re –, és 10 és 50 kataszteri hold közötti 
nagyságú kisbirtokok – 27-ről 40-re – száma. Ezzel párhuzamosan csökkent az 1 
és 10 kataszteri hold nagyságú kisbirtokok száma – 146-ról 125-re –, azonban még 
mindig ez volt a jellemző birtoknagyság a településen. A legtöbb birtok mérete 1 és 
3 kataszteri hold közé esett. Új jelenség, hogy 4 birtok nagysága meghaladta az 50 
kataszteri holdat, s ezzel a középbirtok kategóriájába kerültek.

A birtokok méreteinek módosulása alapvetően nem változtatta meg a település 
birtokstruktúráját, továbbra is jellemző volt a fővárosi piacra termelő törpebirtok.

28 GÁLL I. 1939. 62.
29 GÁLL I. 1939. 62.
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rozás eredményét diabolizálták. Ezzel az álságos érveléssel bélyegezték nemzeti-
etlennek, szélsőségesen profi térdekűnek, kártékonyan univerzális természetűnek 
a tőkét, és egy lendülettel „hazafi atlannak” az érdekkörét. Ennek a kárhoztatott – 
abszurd, obskurus érvekkel kritizált – állapotnak a megváltoztatását, felszámolását, 
valójában a gróf Bethlen István által kimunkált konszolidációs, a magyar alkotmá-
nyosságot, ma úgy mondanánk: a „jogállami működést garantáló” biztosítékokat 
betartó és betartató politikával való szakítást, már közel sem csomagolták miszti-
kus ködképekbe. Nagyon is kézenfekvően, gyarlón aggályos precizitással – a német 
védőhatalomtól bátorítva – tervezték – első lépésként – a zsidó vagyon erőszakos, 
törvényekkel szankcionált kisajátítását, keresztény, magyar kézbe adását, az „őr-
ségváltást”, „a zsidók által elhódított pozíciók visszaszerzését”.

A politikai antiszemitizmus újabb kori, a fajiságra hivatkozó típusváltozata (a 
keresztségben) a „zsidókérdés” elnevezést kapta; a fennállott rezsim egyik identi-
fi káló eleme volt. Nélkülözhetetlen hivatkozása, éles fegyvere lett a társadalomkri-
tika valamennyi, szélsőjobboldalról jövő áramlatának és árnyalatának, az 1938-tól 
egymást váltó kormányoknak. A kisiparosság az olcsó(bb) gyári készáruval üzle-
telő helyi kiskereskedőkkel sem szimpatizált. Fenyegető híresztelés kapott lábra: a 
kiskereskedőknél (többségük zsidó volt) vásárolt gyári áru rossz minőségű, vagyis 
csalást feltételez, ami viszont már hatóságért kiált.4

A most tárgyalt „veszélyes időknek” nem a (nagy)gazdaság és nem a kisipar 
szereplői voltak a hősei. Annak ellenére sem, hogy a kisiparosság érdekképvise-
lete, az 1893-ban alapított Gödöllő és Vidéke Ipartestület (GV It.) kiemelkedően 
fontos eleme volt a helyi és a körzeti társadalmi infrastruktúrának, a közéletnek. 
A politika helyileg sem a gazdaságot állította a közérdeklődés centrumába, hanem 
legfőképp a „zsidókérdést”, a területi revízió részeredményeit, majd a háborús ese-
ményeket. Sőt, a kisiparosság, ez a legtöbb tekintetben erősen érdek- és rétegtagolt 
csoport, a gazdaságban kivívott szerény pozícióit Gödöllőn sem tudta a közéletben 
kamatozó politikai tőkévé konvertálni, külön érdekeit – tevőleges – támogatásra 
méltó közérdekként megjeleníteni. Azaz Gödöllőn is érvényesült ez a Kelet-Eu-
rópa szerte „szabályos” jelenség. Pedig a községi iparosok élvonalából többen is 
ültek (leginkább virilis jogon) a gödöllői képviselő-testületben. Közöttük voltak 
mesterek, igazi „nagy iparosok” (mint pl. Nagy Imre tímár, Schwarzkopf Alajos 
szerelő és bádogos, Lizits Károly építő, továbbá Neszveda Antal gyertyaöntő, aki 
évtizedekig volt tagja a gödöllői képviselő-testületnek, és a legrégebben alapított 
pénzintézet, a Gödöllői Takarékpénztár igazgatóságának is.)5 

A Horthyt már-már kisajátító kultusz, a számítóan Gödöllőre látogató vezető 
politikusok megnyilatkozásai hamisítatlan „gödöllői” jelenségek voltak. A  kor-
mányzó gyakori gödöllői tartózkodása – kétségtelenül – ösztönözte, erősítette a 
község fejlesztéséért kiállókat. Azok pedig, igen ésszerűen, előszeretettel hivatkoz-
tak is erre a körülményre. Ebben az összefüggésben vitáztak arról, hogy Gödöllő 

4 GH 1937. máj. 30. 
5 GH 1939. márc. 19., 1940. ápr. 7., 1942. szept. 27., 1943. máj. 16., 1944. szept. 3.
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sok, kiskereskedők, ipari és kereskedelmi segédmunkások, nyaralók, ide települtek, 
egykor magas hivatalt ellátó nyugdíjasok voltak. Bár szerény fogyasztói potenciált 
jelentettek, hozzájárultak a megalapozottabb vállalkozások fennmaradásához, ám 
az azok rendszeres és folyamatos növekedéséhez szükséges forrástöbbletet már nem 
tudták biztosítani. A kisipart tőke- és hitelhiány kínozta, de sem ezen, sem a rende-
lésállomány hektikusságán, alacsony felhalmozó képessége miatt nem tudott eny-
híteni.2 Életbevágó feladatának tekintette külső tőkeforrások (állami támogatások, 
kedvezmények, preferenciák) felkutatását, megnyitását, sőt folyamatos bővítését. 
(Ez persze, nemcsak a kisiparosok, hanem a kisiparosság tipikus refl ex-reakciója 
volt, különösen a gazdasági ciklusok hanyatló szakaszában. Ilyen helyzetekben az 
iparosok képviseletei rögvest az államhoz apelláltak, s minden ellen vétót emeltek, 
protestáltak, amiről úgy vélték, érdekeik ellen való.) Az olcsó hitelért folytatott sza-
kadatlan küzdelem a gödöllői iparosok számára is gyakran volt eredménytelen. Bi-
zonytalan helyzetük foglyaiként kerültek mind szorosabb kormányfüggésbe.

A településgazdaság, így a kisipar működésére közvetlenül hatott a közélet és a 
közpolitika. Annak a sajátos szellemi környezetnek és közéleti klímának a hatása is 
érvényesült, amely a rendszer szélsőjobboldali, de még rendszerkonform belső el-
lenzékének tartós pozicionáltsága (Endre László gödöllői járási főszolgabíró, 1938-
tól pestvármegyei alispán és körének két évtizedes tevékenysége) nyomán alakult 
ki Gödöllőn.

Endre, az alispán gyakran látogatott a községbe.3 Részt vett például az ipar-
testület évi közgyűlésén. Ilyenkor túlpolitizált rendezvénnyé változott a szakmai 
fórum. A kisiparosokat megszólítók arra emlékeztették hallgatóikat, hogy „ők ad-
ják a nemzet gerincét”, hivatásuk, sőt, küldetésük van. A főváros közeli Gödöllőn, 
az itt 1920-tól rendszeresen, családjával a Grassalkovich-kastélyban nyaraló kor-
mányzótól hallótávolságra, a politikai elit gyakran idelátogató tagjai, országgyűlési 
képviselők, miniszterek, miniszterelnökök, pártvezetők Gödöllőn is elmondták 
szándékaikat és programjaikat. A nemzet gerincének tituláltaknak ártottak a leg-
többet, mert hamis helyzettudatot, a korszerű gazdaság természetének és műkö-
désének valódi meg nem értéséről tanúskodó magyarázatokat erőltettek rájuk. 
Mélyítették a kistulajdonos nagyipar-, illetve nagytőke-ellenességét, a kisiparosság 
idegenkedését és félelmét a modernitástól, a versenytől. Erre az ellenérzésre építve, 
a nagytőkét úgy állították be, mint valamiféle bűnöst, tisztátalant, a priori gonosz, 
rontással fenyegető erőt. 

Legelszántabban azért kárhoztatták a nagytőkét, mert jelentős részben – bár 
nem volt autochton – integrálódott a magyar társadalomba, sőt összefonódott a 
születési arisztokrácia „merkantil-érdekű” részével. Ezt a fejlődéstörténeti tényt, 
a kapitalizmusnak ezt a kelet-európai sajátosságát, mint valami szubjektív elhatá-

2 GH 1938. júl. 10., júl. 16., 1942. júl. 19., 1944. okt. 15. 
3 Endre László alispán 1940. június és 1940. szeptember között 14-szer látogatott a községbe. (GH 1940. szept. 

8., szept. 15.) Kíséretében gyakran megjelent, s beszédeket mondott az e téren „szorgalmasnak” nevezhető 
dr. Faragó Ede, Gödöllő országgyűlési képviselője. (GH 1939. aug. 8.; 1941. febr. 16., 23.; 1943. dec. 5., 12.)
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olyan vállalkozásokból szerveződött, amelyek döntő részben (mintegy 70 %-ban) 
egy mesterrel, segéd nélkül működtek (1920-ban, de még 1930-ban is). Ezek mel-
lett a – mai szóval – mikrovállalkozások mellett Gödöllőn mindössze három olyan 
mestert tartottak nyilván, akik 6-10 alkalmazottal dolgoztak. A  járásban is csak 
négy mesternél dolgoztak 10-nél, és öt mesternél 20-nál többen.9 

A GV It. illetékességi területén nem keletkezett olyan csomósodási pont, amely 
számottevő szerves tőkefelhalmozást indított volna meg, a termelési tényezők ma-
gasabb minőségű (üzemi típusú) összerendezése előtt nyitott volna utat. A kisipar 
nem volt domináns szereplője, generálója, vonzásközpontja, szervezője a helyi 
gazdaságnak. Vezetői, képviselői a közgyűléseken, a megyei szakbizottságokban, 
a GV It.-ben és az IPOK-ban (Ipartestületek Országos Központja) közvetlen ér-
dekeik szerint „kommentálták” a gazdaságban zajló folyamatokat; a fennmaradá-
suk biztosítékai között még a technikai korszerűsítés ügye is csak érintőlegesen 
került szóba. Mindezek, mondhatni, kései bizonyítékok rá, hogy a hazánkban jó 
fél évszázaddal korábban (megkésve) végbement ipari forradalom a nagybankok 
szervezésében, a külföldi tőke nagyarányú részvételével, felülről vezényelten, nem 
pedig belülről, organikus úton ment, mehetett csak végbe.

Magyarországon a gazdasági megélénkülés kezdetén (1935) 162 160 iparos dol-
gozott. A  fegyverkezési konjunktúra megindulásakor (1938) számuk 452 087-re 
emelkedett. A  háborúban beállt fordulat idején (1943) 260 700 (más adatok sze-
rint 232 164) önálló kisiparos, 289 200 (több forrás úgy tudja: 146 757) segéddel és 
93 100 (egyéb adathordozók közlésében: 48 224) tanonccal dolgozott.10 

A Gödöllő és Vidéke (Általános) Ipartestületnek (GV It) 1938-ban 17 telepü-
lésről 636, 1943-ban 503 tagja volt, akik 24 (45) szakmában képeztek 149 (108) 
tanoncot és foglalkoztattak 161 (219) segédet. S bár az adatsorok érzékeny változá-
sokat, elmozdulásokat mutatnak, összességében nem módosult a kisiparos társa-
dalom nagyságrendje, sem országosan, sem Gödöllőn. A létszámadatok meglepő 
stabilitása a szektor önszabályzó zártságát, stagnálását tükrözi, lassú hanyatlásának 
a gyanúját kelti. A változások összhangban vannak a konjunktúra ciklusok alaku-
lásával, s ez tükröződik a foglalkoztatottak számának módosulásában. A tanoncok 
számának jelentős (14 %-os) csökkenését a források azzal magyarázzák, hogy drá-
gább lett a tanonctartás, szigorúbbá váltak az idevonatkozó törvényi előírások és 

9 A magyar magánkisipar. Statisztikai adatgyűjtemény 1938–1960. Bp. 1961. KSH 26–27. – Magyar Statiszti-
kai Közlemények Új sorozat. 71. kötet. – Az 1920. évi népszámlálás. 2. rész. Bp. 1934.; Az 1941. évi népszám-
lálás. 1. KSH Könyvtár és dokumentációs szolgálat. MOL Bp. 1975. – Nagy Magyar Compass, 1928–1929. 
LII. évf. 2. r., 1929–1930. LIII. évf. 2. r. 1933–1934. LVII. évf. 2. r. 1942–1943., LXVI. évf. 2. r, 1920–1921. 
IIL. évf. 2. r, 1943–1944. LXVII. évf. 2. rész. – Országos Iparos Évkönyv és Címtár 1930–1944. Szerk. 
dr. Dobsa László és Kovalóczi Rezső Bp. 1944. (1929-től adták ki.) – Kereskedelmi és ipari érdekképvisele-
tek Magyarországon. Bp. 1930. (Kereskedelmi és Iparkamara.) – Kereskedelmünk és Iparunk. 1922–1940. 
Kiadja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Az 1922–1940. évi jelentések. 

10 Uo.; Lásd még: GH, 1937. 08. 01., 09. 26., 12. 25; 1938. 03. 06., 05. 15., 09. 11.; 1939. 01. 15., 02. 12., 09. 17., 
12. 03., 12. 17., 12. 24.; 1940. 02. 09., 06. 23., 06. 30., 08. 11., 08. 25., 09. 22.; 1941. 02. 16., 02. 23., 09. 14., 10. 27.; 
1942. 01. 18., 02. 04., 02. 19., 05. 31., 07. 19., 08. 02., 08. 16., 08. 23., 08. 30., 1943. 10. 10., 10. 24., 10. 31., 12. 12.; 
1944. 03. 05. 04. 09, 04. 23., 06. 02., 06. 11., 06. 18., 07. 02., 07. 09., 07. 16., 10. 08., 10. 15., 10. 22., 10. 29.
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a maga zárszámadás szerinti tiszta vagyonával (amely 1936-ban és 1937-ben is 
mintegy 724 ezer P volt, vagyis egy lakosra 62,50 P értékű vagyontömeg esett) va-
jon a szegény községek közé tartozik-e. „Tűrhetetlennek” tartották volna ugyanis, 
hogy Gödöllő, a „Magyar Szent Korona különleges klenódiuma” ne feleljen meg az 
államfői méltósághoz illő követelményeknek.6

A gödöllői kisiparosság kondícióit közvetlenül nem befolyásolták, inkább áldo-
zatkészségét tették próbára a területi revíziók részsikerei. (Magyarország lakossága 
1942-ben 14,7 millióra, területe pedig 172 ezer km2-re nőtt.) Átmenetileg módo-
sultak csak a GV It. bevételei, amikor 1936-ban néhány helységet elcsatoltak, majd 
1939-ben visszacsatoltak (a gödöllői járáshoz).7

A KISIPAR JELLEMZŐI ÉS MUTATÓI

Gödöllőn soha nem voltak gyárak. Legfeljebb néhány, ilyen jellegű, de gyárnak 
mondott, általában rövid életű üzemet létesítettek. Vitéz Tóthy Jánosé volt az 
egykori Deutsch-ecetgyár (1942). Lippay Jánosé az alig egy évig dolgozó jéggyár 
(1943) és Blumenthal Manóé az ugyancsak rövid életű betonárugyár. A Gödöllő 
gazdaságáról alkotott kép árnyalására említjük meg: a községben volt néhány ke-
reskedelemmel, felvásárlással foglalkozó cég, s egy szabadidő elfoglaltságot kínáló 
létesítmény. A  Magyar Méztermelők Szövetkezete 1932–1941 között működött. 
A Pannónia Borforgalmi Rt.-t 1924-ben, a Nemzetközi Duna Lloyd Lapkiadó és 
Kereskedelmi Rt.-t 1923-ban, a gödöllői Öreghegyi Blaha Lujza Strandfürdő Rt.-t 
pedig 1927-ben alapították. A saját idejükben igen gyengén alapozott, 10-19 ezer 
pengő alaptőkével bejegyzett vállalkozásokról van szó. Volt még Hangya (1904-től) 
és 1927-től járási tejszövetkezet. 8

A két világháború közötti népszámlálások (1920, 1930, 1941) ipari foglalkozta-
tási adatai szerint Gödöllőn, a 20. század fordulóján már 1109 ipari kereső dolgo-
zott. Az akkori lakosság (10 062 fő) 10 %-ának (10 év elteltével 11,8 %-ának; ez a 
fejlődés lassúságát demonstrálta) a megélhetését ez a szektor, vagyis a kisipar biz-
tosította. A gazdaság szekunder szektorának ez az alágazata Gödöllőn és a járásban 

6 Pest vm. thb. (vármegyei törvényhatósági bizottság) 1939. december 12-i, negyedévi közgyűlésén 
Hovhannesian hozzászólt az alispáni jelentéshez. „Gödöllő község a Magyar Szent Korona különleges kle-
nódiuma, amit ekként is kell kezelni.” (GH 1939. 12. 17.)

7 Nagy Magyar Compass LIV. évf. 2. r. 1942–43. (GH, 1935. 09. 15.; 1937. 12. 25.; 1938. 05. 01., 05. 15.; 
1939. 01. 15.) – Az ipartestületi rendszerről ld. még (GH, 1937. 08. 22., 10. 17., 12. 25.; 1943. 12. 12.; 
1944. 02. 27., 09. 03.) – Az ipartestület működéséről: közgyűlések, összejövetelek, viták, döntések, rendel-
kezések, tisztségviselők, szabályzatok, átmenő- és napi ügyek stb. (GH, 1937. 03. 07.; 1938. 03. 13., 06. 06.; 
1939. 03. 05., 07. 18., 12. 03.; 1941. 07. 03.; 1942. 03. 08.; 1943. 05. 09.; 1944. 02. 27., 06. 04., 08. 13.) – Az iparo-
sok jogállásáról (GH, 1937. 12. 02., 08. 08.)

8 HOVHANNESIAN E. 1933. – Nagy Magyar Compass, 1929–1930. LIII. Évf. 2. r., 1933–1934. LIV. Évf. 2. r., 
1942–1943. LXVI. Évf. 2. r., 1943–1944. LXVII. Évf. 2. rész. – GH, 1937. 05. 01.
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A KISIPAROS TÁRSADALOM. 
MESTEREK, SEGÉDEK, TANONCOK

A kisiparos társadalom közvetlen szereplői: a mesterek (iparosok), a segédek és 
a tanoncok voltak. A mesterek jelentették a vonzásközpontot, az orientációs és a 
szervező erőt. A mesterek mestervizsgát tett iparosok voltak, akik állami iparenge-
déllyel, iparigazolvánnyal bírtak. Saját eszközeikkel és műhelyeikben, jellemzően 
rendelésre dolgoztak, általában kialkudott fi zetség ellenében.

Vállalkozásaik minden munkafázisát, ütemezését maguk tervezték és végezték, 
az elképzeléstől, a legelső skicctől a legutolsó simításig. A mesterek fontos szerepet 
kaptak a szakmai utánpótlás nevelésében, a műszaki- és a munkakultúra, a mun-
kaerkölcs továbbadásában. Tanoncokat fogadhattak, akiknek számát a munkapiac 
tapasztalatai szerint alakították, és akik leginkább, legközvetlenebbül a segédektől 
tanultak, akiket a mesterek foglalkoztattak. A mesterek intézményeket: önigazga-
tási elvekre alapozott érdekképviseleteket, kulturális-, sport-, szociális- és segély-
szervezeteket alapíthattak. A településeken szakmai és emberi presztízsük szerint 
volt tekintélyük, visszatérő, hűséges vevőkörük.

A kisipar szakmastruktúrája Gödöllőn (1932)
1. sz. táblázat

Sorszám szakma megnevezése iparosok száma 
1. asztalos 21
2. ács, ácsiparos 28
3. bádogos 10
4. borbély 14
5. cipész 42
6. férfi  (női) magyar szabó 34
7. kőműves, kőműves iparos, építőmester 44
8. lakatos 11
9. mészáros, hentes 12

10. molnár 6
11. órás 5
12. sütőmester 8
13. szobafestő 11
14 vendéglős 5
15. cukrász, fényképész, malmos, mézeskalácsos,

női kalapos, szíjgyártó, temetkezési vállalkozó, villanyszerelő
2-2 (16)

16. szűcs, üveges, tímár, tetőfedő, kozmetikus, kőfaragó, nyomdász, 
kádár, béltisztító, betonos, cipőfelsőrész-készítő, faesztergályos, 
szitakötő, viaszgyertya öntő, 1 ismeretlen, panziós

1-1 (16)

Együtt 55 283

Forrás: Hovhannesian Eghia: Gödöllő a múltban és most. Gödöllő, 1933.
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a szabadabb életet kínáló, a hadigazdaság idején munkaerőhiánnyal küzdő gyárak 
vonzották a fi atalokat.11

A gödöllői iparosság szakmai struktúrájáról részletesen informál a válságos 1932-
ből keltezett, az akkori állapotot rögzítő pillanatfelvétel. Ez megerősíti a községnek 
erről a szektoráról kialakított képet, amely sokféle forrásmozaikból állt össze.  

A szakmaszerkezet, mint kitűnik, meglehetősen konzervatív jellegű, tradicio-
nális piacot, illetve vevőkört feltételez. Magas az építők, a szabók, a cipészek, az 
ácsok, és sokatmondóan alacsony a helyi gazdaság és társadalom általános álla-
potáról is „üzenő” korszerű, fi atalabb szakmák (villanyszerelő, fényképész) száma. 
A szakmai sokszínűséget példázza, hogy a 283 iparos 55 szakmában dolgozott. Egy 
szakmára átlag 5,1 fő jutott. A statisztikai átlagból nem derül ki, hogy a gödöllői 
kisiparosok szakmai koncentrációja igen magas volt: 80 %-uk mindössze 10 szak-
mában, a kultivált szakmák alig 20 %-ában tömörült. A szakmai sokszínűség vala-
melyest korrigálta is a struktúra első látásra túlságosan falusias jellegét.

A kisiparosságot „bemutató” számok mögött természetesen teljesítmény áll. 
Ennek nagyságát – Gödöllőre lebontva – azonban csak komoly tévedés kockáza-
tát vállalva lehetne megbecsülni. Hamis eredményt hozna pusztán azt venni ala-
pul, hogy az ország iparosainak 0,27 %-a (1938), illetve 0,25 %-a (1943) dolgozott 
Gödöllőn. Ehelyett az Ipartestületek Országos Központja (IPOK) által idevágóan 
közölt adatokat használjuk, továbbá a Südost-Echo című német gazdasági szak-
lap elemzését, amelyek a magyar kisipar egészének teljesítményét becsülték meg.12 
(Nem közölték, miképp, milyen módszerekkel végezték ezt a munkát, s a különbö-
ző metódusok, dimenziók miatt összehasonlító elemzésükre sincs mód.) 

Az IPOK úgy becsülte, hogy a mintegy 200 000 magyar kisiparos a háborús kon-
junktúra kibontakozásakor cca 700 millió P-vel növelte a nemzeti jövedelmet; s a 
közterhek 26 %-át viselte. A  Südost-Echo a ma gyar kisipar munkateljesítményét 
1,7 milliárd pengőre, a gyáriparét pedig 4,7 milliárd pengőre értékelte. Következés-
képp, a magyar kisipar az ország összipari teljesítményének 27,7 %-át adta (1941-
ben). Megint más forrás szerint a magyar kisipar 1941-ben az összipari teljesítmény 
10 %-át szolgáltatta, és 1943-ban is – a szóban volt becslésekkel szemben – alig 
15 %-át adta. (A kisiparra vonatkozó források jellemzője, hogy tárgyuknak megfe-
lelően, rendkívül „változatosak”, a legkülönbözőbb szempontok szerint készültek, s 
a leglelkiismeretesebb adatszolgáltatással együtt is gyakran eltérő, sőt egymásnak 
ellentmondó információkat tartalmaznak; merthogy rendkívül érzékenyek a vál-
tozásokra, mindig egy konkrét időben érvényes helyzetet tükröznek. Ennélfogva a 
számszerű mutatók – statisztikák – inkább állapotrajzok, sem mint folyamatábrák.)

11 Iparostanonc ügyekről, a 25 éves Gödöllői Iparos Ifj úsági Önképzőkörről (GIK-ről), a községi képviselő-testü-
let idevonatkozó megnyilvánulásairól ld.: GH, 1938. 08. 28., 09. 11., 1939. 02. 26., 11. 05.; 1940. 09. 07., 09. 15.; 
1941. 06. 29., 12. 07.; 1943. 03. 14.; 1944. 08. 13., 10. 12.; A GIK-t – állította a GH – „tisztán az ifj úság tartja fenn” (GH, 
1938. 08. 28.), programjaival „honvédelmi célokat is szolgál” (GH, 1943. 03. 14.). A községtől pénzsegélyt kapott (GH, 
1939. 11. 05.), merthogy „a nemzet gerincének, a kisiparosságnak az erősítése a cél.” (Rozsnyói Hírlap, 1943. 07. 04.) 

12 Az egyébiránt elismerést érdemlő elemzést a „Magyarország” című lap 1941. 02. 16-i száma ismertette. 
A GH ezt az interpretációt közölte. (GH, 1944. 03. 05.)
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varázsereje, és hatott a kormányok ösztönzése is, amely a fi atalok gyakorlati pályá-
ra irányítását sürgette. 

Az iparos csak olyan munkát vállalhatott, amire jogosítványa volt. Különben 
a Kihágási Tanácshoz megfellebbezhető büntetésben részesítette ( az 1922. XII. tc. 
alapján) az alsó fokú rendőrbíróság.

A mesterek közül többen, mint önálló adófi zetők, 1937-ben pl. hárman (építő, 
vendéglős, mészáros) virilista alapon voltak tagjai a települési önkormányzatnak, 
a képviselő-testületnek, ami „rendesen” az egyén gazdasági, társadalmi súlyának 
és befolyásának az elismerését, s egyben erősödését jelezhette, jelentette (volna). 
(A virilisek között 1937-ben az első helyen jegyzett adóalapja 2128 P volt és e 20 
fős csoportban az utolsóé 593 P-t tett ki. Mindössze két esztendő telt el, s ezek a 
mutatók -1939-ben- 4300, illetve 600 P-re módosultak; azaz a felső póluson volt 
jelentős elmozdulás, külön kutatást feltételező nagyságrendben.)

A kisiparosságban elevenen élt a szakmai utánpótlást biztosító nevelésért érzett 
felelősség, ám az gyakran ütközött a valamilyen vetületben szinte mindig konfl ik-
tusos tanoncképzés sajátos szempontjaival. A kisiparos társadalom egyik jellegadó, 
a szakmai utánpótlás szempontjából pedig egyenesen pótolhatatlan szereplője volt 
a sokféle társadalmi forrásból verbuvált tanonc. A Gödöllő és Vidéke Ipartestület 
elsőrendű feladatai között szerepelt a tanoncképzés segítése, fi gyelemmel az objek-
tív feltételekre, az igényekre, ezek változásaira, az idevonatkozó, mind szigorúbb 
kormányzati rendelkezésekre, továbbá a mesterek egzisztencia-függő tanonctar-
tási hajlamára.14 Ezt komolyan próbára tették azok az iniciatívák, melyek egyrészt 
drágították, másrészt – úgymond – humanizálták a mester és tanonca jogilag 
szankcionált, szerződésben rögzített viszonyát. A  tanoncszerződések igyekeztek 
meggátolni, hogy a tanonc házi cseléd legyen; egyik legtöbbet vitatott pontja, a ta-
noncoknak járó éves fi zetett szabadság ügyében az 1936. évi VII. tc. akként rendel-
kezett, hogy a mester köteles tanoncának évi 14 nap fi zetett szabadságot biztosítani. 
Ha ezt a rendelkezést megszegte, bírsággal sújtották – 600 P-re büntették.

A választható szakmák jegyzékét az iparügyi miniszter, a kereskedelemügyi mi-
niszter, a földművelésügyi miniszter, valamint a belügyminiszter határozták meg 
és tették közzé. Ez a regiszter három nagy csoportba sorolta az iparokat. Az I. cso-
portba tartozók gyakorlásához iparigazolványra és képesítésre volt szükség. A II. 
csoportba sorolt iparok űzéséhez iparengedély és képesítés kellett. A III. csoportba 
az engedélyhez, de képesítéshez nem kötött iparok kerültek.

A tanoncok száma, szerződtetésük lendülete, tulajdonképpen a gazdasági cik-
lusoknak, az éppen érvényes gazdaságpolitikának a kisiparra (a kisiparosra) gya-
korolt hatásától függött. Az iparosok legnagyobb részének „nem kellett sem tanuló, 
sem segéd, hiszen az ő munkaerejük sem volt rendesen kihasználva.”

1937-ben a „munkahiány el nem képzelhető méreteket öltött”. Gödöllőn csak 
27 ház épült, s mindössze 152-t renováltak. Az iparosok a közrendelésekből is 

14 A községi költségvetés is támogatta a tanoncképzést, 1939-ben például 2239 P-vel (GH, 1939. 09. 11.). Ld. 
még GH 1937. 03. 07.; 1938. 09. 25.
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A mesterek, a kisiparosok jogállását az 1932. VIII. tc. szabályozta. 1936-ban új 
ipartörvényt hoztak, az 1936. VII. tc-et. A korábbi rendelkezéssel szemben az új 
jogszabály előírta, hogy a jövőben csak az kaphat iparengedélyt, aki mestervizsgát 
tett és tagja valamely ipartestületnek. Akinek nem volt mestervizsgája, azt a tör-
vény kötelezte, 6 hónapon belül szerezze meg, különben jogosítványát, iparigazol-
ványát, iparengedélyét visszavonják. Az iparosság műveltségi nívóját emelendő, az 
1936. VII. tc. megkövetelte, hogy a mestervizsgát tevők, a szakmai felkészültségen 
túl, az üzleti élethez szükséges ismeretekkel is rendelkezzenek. Az iparengedélyt, 
az ipart, mint jogosultságot, lehetett átörökíteni is. A kereskedelemügyi- és közle-
kedésügyi miniszter olyan (45206/1939 K.K.M.sz.) döntést hozott, hogy az elhalt 
mester iparát házastársa, törvényes, illetve törvényesített kiskorú gyermekei, sőt 
unokái is folytathatják. Iparuk és személyes sorsuk alakulásának, prognosztizálha-
tó perspektívájának – mindig az adott helyzetből kiinduló – megítélésétől függött, 
hogy a mesterek utódaikat mikor, milyen pályára irányították. Erre enged követ-
keztetni a gödöllői szerzetesrendi, minorita gimnázium tanulói egy meghatározott 
körének társadalmi eredetére is 
kiterjedt kutatás. Farkas György 
kimutatta, hogy 1917–18-ban a 
diákok 21,3 %-a, 1921–22-ben 
17 %-a, az 1925–26 és az 1929–
30-as tanévben pedig 9,8 %-a 
volt iparos család gyermeke.13 
Az iparostanulók részarányá-
nak – feltűnően magas kiindu-
lópontról elkezdődött – tartós, 
tendenciaszerű csökkenésé-
ben persze számos körülmény 
játszhatott közre. Az ország ál-
talános helyzetére is tekintettel 
elfogadható hipotézisnek tűnik, 
hogy a világháborús összeom-
lás a tanulás felé terelte, a lassú 
konszolidáció inkább szakma-
választásra ösztönözte a fi ata-
lokat, a világgazdasági válságot 
megelőző prosperitás pedig a 
hosszú távú boldogulás remé-
nyét keltette az emberekben. 
Csökkent az értelmiségi pálya 

13 FARKAS Gy. 1994., Hovhannesian Eghia: Gödöllői emlékeim c. cikksorozat. GH 1938. 07. 17 – 1939. 10. 08. 

Máriabesnyői életkép 
a két világháború közötti időszakból
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A Gödöllő és Vidéke Ipartestület működési adatai (1922–1940)
2. sz. táblázat

Év Tagok Tanoncok
Éves
tagdíj

Éves
bevétel

Tényleges
vagyon

Kiadott
munkakönyvek,

ideiglenes
iparigazolványok

Éves
elöljárósági 

ülések

száma (fő) összege (K)oronában, ill.
(P)engőben e=ezer, m=millió száma

1922 287 78 18,8 eK 22,6 eK 57 –
1923 295 110 6 eK 1,2 mK 700 eK 52 15
1924 276 91 40 eK 9,1 mK 65 mK 38 21
1925 432 85 6,2 mK 21,5 mK 68,1 mK 43 12
1926 505 93 68 eK 33,1 mK 40 mK – 15
1927 555 85 6 P 2070 P 3291 P 54 18
1928 544 90 6 P 4080 P 2679 P 8 12
1929 607 77 6 P 5050 P 30 eP 78 18
1930 540 70 6 P 3272 P 40 eP 2 15
1931 601 61 6 P 2660 P 10 500 P 6 14
1932 593 49 6 P 2031 P 8406 P 4 14
1933 548 51 30 P 2779 P 3731 P 8 14
1934 558 60 4-30 P 3381 P 2453 P 10 14
1935 590 65 4-30 P 2847 P 4166 P 11 14
1936 609 60 4-30 P 3979 P 3510 P 13 9
1937 596 76 4-30 P 3437 P 2542 P 8 6
1938 633 64 4-30 P 5321 P 4388 P 20 5
1939 632 79 4-30 P 4964 P 1489 P 26 6
1940 611 63 4-30 P 5310 P – 20 5

* Forrás: Kereskedelmünk és iparunk 1922–1940. (A kiadvány a II. világháború alatt „szünetelt”.
Kiadja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara; Nagy Magyar Compass 1928–1929 II. évf, Bp.;
uo. 1929–1930. III. évf. Főszerk. Della Vedella Mihály (Az összeállítás a szerző munkája. R. L.)

A kisiparos társadalom életében fontos helyen állt a szabadidővel való gazdál-
kodás, ami tartalmilag rendkívül változatos volt, a helyi adottságoktól függően. 
Ennek az elfoglaltságnak a dinamizáló erejét az ifj úság adta, programját az igények 
szerint alakították, s annak kivihetőségét az ilyen célokra létesített szervezetek és 
intézmények biztosították. Az iparos ifj ak szabadidő-szervezete a Gödöllői Iparos 
Ifj ak Önképző Köre (GIK) volt, amely 1918 januárjában alakult, hogy a fi atalok ott-
hont találjanak, sportoljanak. 1933-ban 120, 1938 őszén már több mint 200 tagja 
volt. Sportversenyeket rendezett, s tanfolyamokat, télen kultúrdélutánokat, vita-
esteket, műkedvelő előadásokat szervezett tagjai általános műveltségi színvonalá-
nak emelésére. A GIK-t támogatta a GV It. és a községvezetés is. (Utóbbi például 
1938-ban 20 P, 1939-ben pedig 40 P segélyt szavazott meg a GIK-nek, jóllehet azt 
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csupán 4621 P. értékű megbízással részesedtek. 1938-ban 636, 52 szakmában nyil-
vántartott GV It.-i tag mindössze 24 szakmában foglalkoztatott fi atalokat – 149 
tanulót és 161 segédet.

Ez a helyzet a háború következményeként gyökeresen megváltozott. Már a 40-
es évek elejétől főként a hadikonjunktúra miatt, súlyosbodtak a szakképzett mun-
kaerőhiány okozta gondok. „Komolyan kell foglalkozni ezzel a tünettel – mondta 
a GV It. elnöke, Kilián Frigyes, mert sajnálatos volna – érvelt az e témában bevett, 
szokásos módon (R. L.) –, ha olyan társadalmi osztály sorvadna el, amely a polgári 
életnek és a nemzet gerincének is erőssége volt, és az a jelenben is.”

Gödöllőn már 1914-től működött iparostanonc iskola. A község tartotta fenn, 
költségvetése 1939-ben évi 2239 P-t, a 40-es években pedig évi 2600 P-t tett ki. 
A különböző szakmát művelő iparosok számát az 1. sz. táblázat szemlélteti. A köz-
ségben, Gödöllőn, különféle szakmai tanfolyamokat is szerveztek. (A gépész-jelöl-
teket Szegeden taníttatták.)15

A színvonalas szakemberképzés terén elhatalmasodott problémákat kizárólag 
helyi megoldásokkal természetesen nem lehetett orvosolni. Azért sem, mert a köz-
ségi forrásokból maguk a kisiparosok akartak olcsó hitelhez jutni. Ezért ellenezték 
az amúgy is szűkös összegek „egyoldalú” felhasználását, értsd: oktatási, képzési cél-
ra fordítását. Megoldási javaslatokkal, valójában azt éppen elkerülő, erősen propa-
ganda ízű „villanásokkal” hallattak magukról a GV It.-tel (s az IPOK-val) politikai 
okokból rivalizáló önjelölt érdekképviseleti- kezdemények.

Az Országos Baross Gábor Kör például egyenesen a német hatóságokkal ál-
lapodott meg, hogy iparosok és iparossegédek (nem tanoncok) szakmai tovább-
képzés, nyelvtanulás, valamint világlátás céljából, továbbá a két ország gazdasági 
berendezkedésének, export-import szükségleteinek, s a szakmájukhoz tartozó vál-
lalkozási ágak tanulmányozására hat hónapig Németország különböző városaiban 

„volontőrként”, önkéntesként működhessenek. (Az akciót a reciprocitás és a paritás, 
a kölcsönösség és az azonosság elve alapján szervezték.)16

A szakember-hiány enyhítésére a kormányzat különböző rásegítő módszerek-
kel kísérletezett. Liberalizálta például a tanoncszerződéssel kapcsolatos szigorú 
szabályokat. A  mesterek 1944-ben már egész évben köthettek tanoncszerződést 
(nem csak, mint korábban, május 1. és október 1. között.) Az engedmény-típusú, 
kényszer szülte módszerek mellett voltak előnyökkel operáló opciók is. A belügy-
miniszter (1943-ban) például a nyomdászutánpótlást segítendő, „egészséges és 
keresztény”, 13-16 éves fi úknak a sokgyermekes Szegény Magyar Anyák Orszá-
gos Szent István Fiúotthona gödöllői intézetébe történő díjmentes elhelyezésére 
hirdetett pályázatot.17

15 GH 1937. 12. 15.; 1941. 09. 07.; 1944. 04. 09. Az iparos –és kereskedő- utánpótlás ügyét a GV It. „nemzeti 
ügyként” kezelte, érvelt Kilián Frigyes is. (GH 1943. 07. 04.; 1944. 08. 06., 08. 27.)

16 GH 1938. 04. 17.
17 GH 1943. 10. 24.
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Az iparosság helyzetét (normális esetben) alapvetően a konjunktúra-ciklusok 
befolyásolták. Gondjairól, problémáiról érdekképviseleteik, az ipartestületek szól-
tak. Esetünkben a Gödöllő és Vidéke Ipartestület volt az illetékes. A kisiparosok 
panaszáradatában (amely mind nagyságrendjét, mind tartalmát tekintve hely- és 
időfüggő volt) a konstans elemek közé tartozott a rendeléshiányra, a magas adókra, 
a drága tanonctartásra, az alap- és segédanyagok nehéz beszerzésére, ezek magas 
árára, a kontárok elszaporodására, a társadalmi-politikai képviseletük hatékonysá-
gának elégtelenségére vonatkozó hivatkozás. A legtöbben defenzív módszerekért 
(pl. protekcionista intézkedésekért) kiáltottak; csak néhány iparos modernizált, be-
látva, másként nem tud megélni a szegényes piacon. (A technikai korszerűsítés torz 
indoklása volt a Kalántai Géza-féle kisnyomda esete, amely modern szedőgéppel 
bírt, és a belügyminisztérium támogatásával a Gödöllői Szent István Fiúkollégium 
tulajdonába került. A  szerény üzletet retorikailag grandiózussá transzformálták, 
merthogy arra „a magyar ipar egyik legjobban megmételyezett és elzsidósodott 
ágazatában került sor.”)19

A Gödöllő és Vidéke Ipartestület a kisiparosság általános helyzetét, és abból 
a képviseletre vonatkozó feladatokat, továbbá saját működésének tapasztalata-
it, s aktuális, valamint közvetlen, meg perspektivikus céljait, nemkülönben a 
döntésre érett, döntést igénylő kérdéseket, valamennyi, a működését lényegesen 
motiváló problémát, a rendes évi közgyűlés elé terjesztette. Az esztendőnként 
tartott nyilvános közgyűlés, mint legmagasabb döntéshozó fórum, fogadta el a 
zárszámadást, a költségvetést, a tagdíjak jellemzőit, a vagyonmérleget, az elnöki 
jelentést. Megválasztotta, amikor időszerű volt, az Ipartestületet irányító választ-
mány, továbbá a Számvizsgáló Bizottság tagjait, s 3 évre az Ipartestület elnökét, 
az alelnököket, valamint az ipartestületi ügyészt, a pénztárost és kinevezte a havi 
bérrel alkalmazott jegyzőt.

1930–1932 között a Gödöllő és Vidéke Ipartestület vezetője Deim Frigyes volt. 
1936-tól 1942-ig a GV It. elnökévé Kilián Frigyes vendéglős mestert választották. 
1942–1943-ban Uhrini-Kovách Kocsárd építőmester, építészmérnök, 1944-ben 
pedig Stógl József ült az elnöki székben. A hivatali folytonosságot Deim Frigyes 
jelképezte, aki (bizonyíthatóan) 1930 és 1936 között a vezetője, azután (1944-ig) 
jegyzője lett a (közben átszervezett) GV It.-nek. A korabeliek szerint az ideális el-
nök, amilyennek méltatói Kilián Frigyest látták, higgadt, széles látókörű, a párt-
politikán felülemelkedő, kizárólag az iparosság érdekét szem előtt tartó személy. 

19 A GH mindenkor bő terjedelemben, szimpátiáját nem titkolva írt a zsidóság kiszorításáról a gazdaságból, 
így a nyomdászatból, és a „magyar nemzeti közösségből”. Saját, önszorgalmú hozzájárulásként e „vonal” 
erősítéséhez a GH maga is kreált „vádakat”. Például akképp, hogy statisztikai adatokra hivatkozva állította, 
hogy a visszacsatolt területek zsidósága az idegen impérium alatt „elnemzetietlenedett”. (GH 1938. 12. 11.) 

„Szemlézte” Ravasz László református püspök és Glattfelder római katolikus megyéspüspök felsőházi, zsi-
dó-tárgyú beszédeit. (GH 1938. 06. 12., 07. 10., 09. 04., 09. 11.; 1939. 01. 01., 04. 23.) – Kedvtelve idézte 
Glattfeldert, hogy ti.: a zsidó felforgatók „megtámadták a trónt és az oltárt.” (GH 1938. 04. 17.) A lap ebben a 
szellemben, az egyházak áldásával követelt „valóságos és igaz őrségváltást”. (GH 1938. 09. 11., 10. 02., 12. 04., 
12. 11.; 1939. 01. 01., 05. 14., 06. 16.; 1940. 03. 17.; 1942. 08. 07.; 1943. 10. 24.)
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– állítják a források – „tisztán az iparos ifj úság tartja fenn”.) A II. világháború alatt 
a GIK mindinkább paramilitáris jegyeket vett fel, „elsősorban honvédelmi célokat 
szolgált.”18 Az iparos társadalom kedvvel látogatta az Ipartestületi Zenekar, illetve 
az Ipartestületi Dalárda rendezvényeit. Ezek, a korabeliek szerint, „elsőrendű tár-
sulatok” voltak. Gyakran szerepeltek versenyeken, eredményesen.

ÉRDEKKÉPVISELETEK, INTÉZMÉNYEK

A politikai szféra (törvényhozás, kormány), továbbá a közigazgatás (megyei, járá-
si, települési, községi szintjei) valamint a kisiparosság közötti összekötő láncolat 
legfontosabb (formális) intézményi eleme az érdekképviseleti struktúra volt. Ide 
tartoztak a főként középipari jellegű gazdasági kamarák és jellegzetesen kisipari 
entitások, az ipartestületek. A kisebb településeken iparos körök működtek. Ezeket 
területi elven, s egyben vertikálisan szervezték.

Ipartestületi tagok, kisipari napszámosok és munkások száma Magyarországon. 
A GV It. létszám-adatai 1929–1939.

3. sz. táblázat

Év

A magyarországi ipartestületi 
tagok száma

(összes) (ezer főben)
A GV It.-tagok

száma
Kisipari
napszámosok
és munkások
száma (ezer főben)mesterek segédek tanoncok mesterek tanoncok

1929 143,2 194,9 81,4 567 77 370,2
1930 140,5 178,2 70,7 540 70 370,2
1931 152,9 168,6 59,7 601 61 311,4
1932 155,2 141,3 48,6 593 49 269,1
1933 154,6 130,4 45,2 548 51 267,6
1934 158,9 129,4 46,9 558 60 286,2
1935 161,9 128,9 51,5 590 65 303,0
1936 170,2 134,2 57,5 609 60 324,5
1937 177,3 140,4 63,8 596 76 350,7
1938 189,2 147,2 68,3 633 64 389,8
1939 188,4 154,7 71,2 632 79 432,8

*Forrás: Magyar Ipar és Kereskedelem. Szerk.: dr. Dobsa L. és Máriáss I. Bp. 1941.; 
Kereskedelmünk és iparunk 1922–1940. évi jelentések. Nagy Magyar Compass 1928–1929.
II. évf. Bp.; uo. 1929–1930. III. évf. (Az összeállítás a szerző munkája. R. L.)

18 GH 1943. 03. 14. 
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felbecsülésére hívta fel az érdekelteket. A GV It. tagságát a különböző műfajban 
készült korabeli dokumentumok mintegy 63 szakmába sorolták. A szakma-struk-
túra érzékenyen tükrözte, miként szegényedett, vagy „gazdagodott” a kisiparos-
ságnak ez a jellemzője.

A belső arányok meglehetősen konstansak voltak. A szervezett iparosok mint-
egy 50 %-a a szakmák egyharmadában dolgozott (1925–1941). Kedvező konjunk-
túra ösztönözte a vállalkozói kedvet, az abszolút számok is módosultak, jóllehet a 
szakma-szerkezet belső arányai alapvetően nem változtak. 1941-ben például a GV 
It. tagsága (270 fő) mintegy 46 szakmában dolgozott, vagyis az egy szakmára jutó 
foglalkoztatottak, iparosok száma mindössze hat volt. Ennél fogva „kisszakmákról” 
indokolt beszélnünk. Objektíve is sok az egy-három fős vállalkozás. Nevezetesen 
körülbelül 16 esetben csak egy fő, hét szakmában kettő fő, és három fő ugyancsak 
hét szakmában dolgozott. A  munkaerő alacsony koncentrációját mutatja, hogy 
az összesen cca 30 szakmában együtt is csak mintegy 30 fő dolgozott. A nagyobb 
szakmák közé tartozó, élelmiszerekkel, szolgáltatásokkal, ruházattal kapcsolatos 
tevékenység az 1941-ben számba vett iparosok közel 50 %-át kötötte le.

A szegényes megélhetés is elsődleges problémává transzformálta a piacot meg-
csapoló kontár-kérdést, amely jelenség ellen kontárbiztosok, igazolvánnyal ellátott 
megbízottak igyekeztek fellépni. (Az 1928-ban készült kézbesítési ív szerint a GV 
It. 48 kontárbiztosi igazolványt adott ki.) 

A GV It.-nek a kisiparosság anyagi kondícióit javító céljai között kiemelt helyen 
állt az olcsó kölcsön- és hitelszerzés. Egy 1943-ban készült kimutatásból tudjuk, 
hogy akkor 24 kisiparos kapott fedezet nélküli kölcsönt, összesen mintegy 4680 
pengőt. A kedvezményezettek mintegy fele kiegyenlítette tartozását 1944 február-
jáig, a másik fele pedig még nem. Az adósok havi törlesztő részlete összességében 
igen nagy szórást mutatott, 120-600 pengő között mozgott. (Bali István, Rose Bese 
Aladár, Borbély Mihály, Dregonya István, Dévényi Lajos, Janoch Sándor, ifj ú Jele-
nik Andor, Jurd Rudolf, Kralovits Nándor, Kovács Lajos, Stógl János, Tiszárovics 
Árpád „adósságmentes” volt. Ifj ú Bátri Károly 300, Bárd Vencel 180, Bircsák József 
400, Czangár Gyula 600, Csernyecz György 200, Dinnyés Gyula 500, Nagy János 
150, ifj ú Nagy Miklós 300, Oláh Imre 400, Olter Gusztáv 300, Rétfalvi Ferenc József 
120, Szabó János pedig 200 pengővel volt adós.)

A GV It. bevételei között komoly tétel volt a tanoncvizsgálatok különdíja. 
A vizsgálathoz elnököt, alelnököt és a vizsgabiztosokat, összesen 24 főt a GV It. 
jelölte ki, illetve kérte fel az előírt teendőkre. A szervezet mindig is pénz- és idő-
hiánytól szenvedett. Ha jó ügy megvalósítására sem talált fedezetet a maga költ-
ségvetésében, rendszerint gyűjtést szervezett, adományokat fogadott el. A GV It. 
ezzel a módszerrel élt a II. világháború után is. 1946. szeptember 29-én tartott 
rendkívüli közgyűlésen számot adott a szervezet veszteségeiről, újjáalakításának 
lépéseiről, a szakosztály megalapításáról, a vidéki iparosok bevett évi támogatásá-
nak tapasztalatairól, s név szerint köszönte meg az adományokkal segítő tagtársak 
önzetlenségét. (Ebből az iratból tudjuk, hogy 1945-ben az 511 tényleges tagból hat 
iparos hunyt el, s hogy a vezetőség egy év alatt nyolc elöljárósági ülést tartott, 174 
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A 75 évesen, 1943-ban elhunyt Persler Kálmán építkezési vállalkozó érdemei kö-
zött viszont elnöki működése laudációjában azt emelték ki, hogy részt vett Gödöllő 
politikai életében.20

A közgyűlés kiemelkedő jelentőségű esemény volt, megtisztelték jelenlétük-
kel a községi, s a járási notabilitások. (Endre László egyenesen alkalmat látott 
rá, hogy ezen a fórumon is hirdesse a maga szempontjait. 1937-ben a munká-
sok „hazafi as irányú továbbképzésének” és a „nemzetvédelemnek” a fontosságára 

„fi gyelmeztetett”.)21
A rendes és a rendkívüli közgyűlések, az ott történteket rögzítő jegyzőkönyvek 

autentikus forrásai az egykori cselekményeknek, s a velük kapcsolatos megfonto-
lások mozgatórugóinak a megértéséhez, a lezajlott változások, változtatások tételes 
megismeréséhez csakúgy, mint a GV It. céljainak, működésének, felépítésének és 
munkamódszerének a tanulmányozásához. 

A GV It. taglétszámának, kvázi címtárának, illetve regiszterének az alakulá-
sából például megfelelő környezetismerettel megalapozott, hiteles következte-
tésekre lehet jutni az idők milyenségére, az adott gazdasági ciklus jellemzőire, a 
szektor kondícióira, a kisiparosság jövőt illető előérzetére, szervezeti aktivitására, 
a munkaalkalom a  munkapiac alakulására stb. Mindezek, és még további ténye-
zők (például az élet- és a létbiztonság) mérlegelésével éltette vagy számolta fel, 
esetleg szüneteltette időlegesen tagságát a legtöbb kisiparos. A  hektikus válto-
zásokat más írásos dokumentumok rendszerint csak nagy időléptéket választva 
tudják valamelyest szemléltetni. (Lásd „A GV It. létszámadatai” című táblázato-
kat.) A GV It.-információk forrásértékét növeli, hogy a szervezet egyszerre volt 
információ-gyűjtő és (más relációban) információ-szolgáltató. Így értesülhetünk 
például a KSH „Kérdőív”-akciójáról, amely a kisiparosságot ért háborús károk 

20 A GV It. vezetőire vonatkozóan ld. GH 1939. 03. 19.; 1940. 04. 07.; 0944. 09. 03. 
21 GH 1938. 03. 07.

A Dózsa György út és 
a Kossuth Lajos utca 

kereszteződése 
a 20. század elején

144

Gödöllő története II/2. [144]



érdekelt ipartestületi elnökök 1937. október 7-i iparügyi értekezletén született meg 
végül is az a javaslat, amelynek alapján a Gödöllő és Vidéke Ipartestület szervezeti 
kereteit – az itt leírtak szerint – kibővítették.)

A Gödöllő és Vidéke Ipartestület működésében változást jelentett, hogy bizo-
nyos tekintetben elsőfokú iparhatóság lett, működési körének kibővülésével az ad-
minisztrációja is megnőtt. Nagyobb lett a mozgástere. Az ipartestületi reform (az 
új hálózatépítés) jegyében ugyanis az iparügyi miniszter egyre több jogosítványt 
adott az ipartestületeknek.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által végzett éves felmérések és az 
adatok alapján (általa) készített éves jelentések igen fontos információkat tartal-
maznak a GV It.-re vonatkozóan.22 Az 1922-től 1940-ig terjedő, 18 évet folytono-
san átívelő válaszok és adatsorok részben megerősítik a más forrásból származó 
ismereteinket, részben pedig (esetleg új irányokat is mutatva) kiegészítik, vagy 
éppen korrigálják azokat. Az időnként időszerűsített vagyis felfrissített kérdések-
re adott válaszokból (is) értesülünk arról, hogy a GV It.-nek volt székháza, szak-
könyvtára, 80, majd (1931-re) már 800 kötettel, s hogy a szervezet elöljárósága idők 
múltán egyre kevesebbszer ült össze: 1923-ban (évente) még 27, 1940-ben viszont 
már csak 5 ülést tartott. Szembetűnő az ipartestületi jegyző (P-ben számított) évi 
fi zetésének „merész” növekedése, az 1927-ben volt 576 P-ről – 14 esztendő múl-
tán – 17,3 %-kal történt emelése. „Első kézből” informálódhatunk az ipartestületi 
tagok, a tanoncszerződések, a kiadott munkakönyvek, ideiglenes iparigazolványok 
számáról, a GV It. bevételeiről, a bevétel struktúrájáról, s az érdekképviselet va-
gyoni helyzetéről. Az adatsorok a GV It. taglétszámának (egyenetlen) növekedését, 
a tanoncszerződések számának, nagyságrendjének tulajdonképpeni stabilitását, a 
drámai elmozdulások abszolút hiányát, a kiadott munkakönyvek és ideiglenes iga-
zolványok számának teljesen hektikus, a gazdaság reálfolyamataiból nem igazán 
következő kilengéseit mutatják. Az éves tagdíj összegét „tól-ig” állapították meg; ez 
az új valuta bevezetésekor egységesen 6 P volt, 1933-tól pedig 4-től 30 P-ig terjedő 
sávban „szóródott”. Közelítő számítások szerint a segédek éves átlag- keresetének 

22 Segítik a gödöllői iparosok érdekképviseletének és intézményeinek pontosabb megismerését a téma orszá-
gos adatait és összefüggéseit is tárgyaló kiadványok. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjának jelenté-
sei 1931–1944. Ezeket az „évharmados”, ˝évnegyedes˝ jelentéseket füzetes formában a Stádium Rt. adta ki; 
valamennyi számuk az OSzK-ban sincs meg. (A Pest megyei alispán pl. 1936-ban „évharmados”, 1944-ben 
pedig „évnegyedes” jelentést készített.) Belőlük (itt) 1931 és 1932-ből 1-1, 1937 és 1944-ből 2-2, az 1933 és 
1936 közötti évekből, továbbá 1938-ból, 1940-ből és 1943-ból 3-3, 1939-ből valamint 1941 és 1942-ből 4-4 
db-ot őriznek. (OSzK P 16. 268 jelzeten). – Bodó József: Iparosok és kereskedők hitelellátása. Tájékoztató 
a kedvezményes feltételek mellett folyósítható kölcsönökről. Bp. 1942. – A Gödöllői Járási Közművelődési 
Egyesület és a Falu-Szövetség 1926. évi augusztus hó 5-től 10-ig Gödöllőn rendezett kulturális, gazdasági 
és ipari kiállításának tárgymutatója. Összeáll. és kiad. Dettár György. Bp. 1926. (Oszk 237. 6999 jelzeten) – 
Az 1920. évi népszámlálás. 1–6, rész. Bp. KSH, 1923–1929. (Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat.) 
Az 1930. évi népszámlálás. 1–6 rész. Bp. KSH, 1932–1941. (Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat.) 
(OSzK M 10. 322 jelzeten) Az 1941. évi népszámlálás. 1–5. köt. Bp. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szol-
gálat MOL 1975–1982. (OSzK 4.708 jelzeten) – A magyar magánkisipar. Statisztikai adatgyűjtemény 1938–
1960. Bp. 1961. KSH. – Kereskedelmi és ipari érdekképviseletek Magyarországon. Bp. 1930. (Kereskedelmi 
és Iparkamara) Újabb feldolgozásban ld. Réti László: Az ipar. In Szeged története. 4. köt. 128–178. Szeged, 
1994. Szerk. Serfőző Lajos. – Kereskedelmünk és Iparunk. 1922–1940. Kiadja a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara. Az 1922–1940. évi jelentések. Bp.
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ügyet intézett: 24 tanoncszerződést kötött, 13 tanoncot szabadított fel, egy fővel 
szerződést bontott, 9 fő új iparigazolványt kapott, 29 pedig beszüntette iparát.)

A Magyar Központi Statisztikai Hivatal már 1945 elején igyekezett képet kap-
ni a gazdaságot ért háborús károsodásról. Az ipartestületek és önálló iparosok cí-
mére „kérőívet” küldött, amely a legrészletesebb adatszolgáltatásra ösztönözte a 
kérdezetteket. A Gödöllő és Vidéke Ipartestület kitöltött kérőívéből tudjuk, hogy 
a GV It.-nek 1944. március elsején 470, 1945. június 30-án 491 mester, 31 segéd és 
36 tanonc volt a tagja. Vagyis 1945-ben a szervezett tagság nagysága megegyezett 
az 1944-es mutatókkal. Háborús kárt 496 mester (?) szenvedett, összesen 3124 ezer 
pengő értékben. (A pengőt 1938-as árfolyamán kellett számolni.)

A közgyűlési beszámolókat és az eseményre történő, invitáló meghívókat ko-
moly szervezéssel lehetett csak a címzettekhez eljuttatni. 1925-ben például az 
ipartestületi székház fi nanszírozását tárgyaló közgyűlésre 500 főt, a tisztújítás 
megismétlése tárgyában 1933 május 28-ára datált közgyűlésre ugyancsak 500 főt 
hívtak meg. Az 1941. február 11-én kelt irat összesen 280 meghívottról tudósít. 
Az 1945. május 13-án tartott nagygyűlésen mindössze149 kisiparos jelent meg a 
290 nyilvántartott iparűzőből. A GV It. tapasztalt vezetői, így a volt elnökök – De-
im Frigyes (1920–1932), Kilián Frigyes (1939), Stógl János (1943) – körébe emel-
kedett Kovács Kocsárd (1946) csak az említés szintjén szólt „a deportálások folytán 
eltűnt” szaktársaikról. 

A GV It. 24 tagú vezetősége egészében megbecsülést érdemlően, hozzáértően 
és önérzetesen gyakorolta jogait: a szakmai kultúra és tudás színvonalának bizto-
sítása, a szakmai presztízs megőrzése, gyarapítása érdekében. 11 tagú „iparos- és 
mestervizsgáló” bizottságot működtetett és annak bevételei felől döntött. (A GV 
It.-re a kisipar államosítása mért végzetes csapást, amikor is taglétszáma mintegy a 
felére csökkent: 383 lett. Ez a jelenség, szimptóma, a korabeli politika voluntarista 
koncepciós gyakorlatának káros következménye volt, amelyik ténylegesen felszá-
molta az „aranykezű kisiparosok” egzisztenciáját.) 

A közgyűlésen tekintették át az ipartestület feladat-, vagy hatáskörében be-
következett változásokat. De például 1938-ban, amikor az ipartestületi hálózat 
kiszélesítésével kapcsolatos feladatokat tárgyalták, s a korábbi alapszabályok meg-
változtatását, e témák kiemelt fontosságára tekintettel, kibővített közgyűlést hív-
tak össze. Itt és ekkor jelentették be a Gödöllő és Vidéke Ipartestület illetékességi 
körének kiterjesztését, Veresegyház, Isaszeg (?), Vácszentlászló, Valkó, Dány, Mo-
gyoród (?), Szada (?) és Zsámbok csatlakozását a Gödöllő székhelyű szervezethez. 
A péceli és rákoscsabai ipartestületeket összevonták, Veresegyház cca. 80 iparosát 
pedig a gödöllői ipartestülethez rendelték. Ezek után a Gödöllő és Vidéke Ipartes-
tület taglétszáma 518-ra módosult, s ebből 292 iparos volt gödöllői illetőségű. (A 
GV It.-tel kapcsolatban fel sem vetődhetett az „elismert” státusz elnyerése, hiszen 
taglétszáma több mint duplája volt az e cím eléréséhez megszabott 200 fős mini-
mumnak.) (Ezt az ipartestületi reform részeként hozott döntést, hosszú és nehéz 
tárgyalások előzték meg. A GV It. elnöke, a Gödöllő járási főszolgabíró, az iparka-
mara kisipari csoportjának megbízottja, az iparügyi minisztérium képviselői és az 
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testületek) 180 000-ben adták meg. (1937) (A kisiparban foglalkoztatottak és az 
ipartestületi tagok száma közötti eltérés magyarázata – egyebek között – az, hogy 
a mennyiségi mutatók csak egy adott időpontban érvényes állapotot tükröznek, és 
nem illusztrálják az e téren rendkívül gyakori változásokat. A segédekre és a tanon-
cokra a kötelező tagsági előírás nem vonatkozott. Így aztán – a szóban volt refor-
mot előkészítő esztendőkben – 1935-ben 162 160, 1936-ban 170 318 ipartestületi 
tagról tudunk, jóllehet a kisiparban akkor több mint kétszer ennyien dolgoztak.)

Az ipartestületek közös képviselete az IPOK, az Ipartestületek Országos Köz-
pontja volt. Lényegében ez a szervezet reprezentálta, jelenítette meg és képviselte a 
kormányzat, valamint minden más gazdasági, társadalmi szereplő felé a kisiparos-
ságot, mint (külön érdekű) csoportot a közéletben, s a közpolitikában.

Az IPOK működési rendjéhez tartozott, hogy éves „közgyűlési jelentésekben” 
(is) foglalkozott a magyar iparosság (és kézművesség) helyzetével. Az 1937-es (150 
oldalt kitevő) dokumentuma pl. méltatta az 1935-ben elindult megélénkülést, s 
hogy a kormányzat felkarolta a kisiparosság törekvéseit. Elégedettségének adott 
hangot, mert megszervezték a Kisipari Kiviteli Intézetet, ami hozzájárult a szek-
tor exportjának, így foglalkoztatottságának a növeléséhez. Ugyanakkor az IPOK 

– mint mindig, ha szükségesnek ítélte – ezúttal is memorandumot juttatott el a 
kormányhoz és a törvényhozáshoz, amelyben a kisiparosság aktuális problémáit, 
valamint elhúzódó vagy állandósult gondjait, s egyben megoldási javaslatait foglal-
ta össze – gyakorta – az adózásról, a társadalombiztosításról, az exportról, a kon-
tárkérdésről, a hitelellátásról és a vásárügyről.

Az érdekképviseletek ügykörében, feladataik és funkcióik között a legnagyobb 
fi gyelmet természetesen a kisiparos társadalom szakmai és egzisztenciális kérdései, 
az ezekre adható válaszok, s a válaszok hatékonyságát növelni rendelt, jórészt – a 
piaci ügyekre, a szociális gondoskodásra, a szakmai utánpótlás nevelésére, a tájé-
koztatásra, illetve tájékozódásra –gyakorlati tevékenységi körök, illetve tennivalók 
kapták.23

A GV It. elszántan lépett fel a piaci viszonyok megzavarói ellen. Ütközéseket 
is vállalt az általa képviselt érdekek érvényesítéséért. Sikeresen „küzdött” meg a 

„Phöbus” villamosipari konzorciummal, amelyet a cégjegyzékben „Rt. Villamos és 
Közlekedési Vállalatok Számára Phöbus Villamos Művek „Újpest” néven vezettek 
be. A társaság 1938-ban 80 ezer pengővel tartozott Gödöllőnek; bérleti jogot (kon-

23 A GV It. foglalkozott minden hatáskörébe tartozó – sorolt kérdéssel, illetve feladattal. Így az ipartestületi 
reformmal, saját működésének folyamatos értékelésével, adatszolgáltatással, az adózással, a társadalombiz-
tosítással, tagjainak anyagi kondícióival, jutalom-, segély- és adományügyekkel, a második világháború alatt 
az iparosok termelői és fogyasztói igényeivel, ár- és bér problémáival stb. GH 1937. 03. 03., 03. 07., 05. 16., 
05. 30, 07. 18., 08. 08., 08. 22, 10. 17., 12. 25.; 1938. 02. 06., 03. 13., 04. 17., 04. 23, 05. 29., 06. 28., 07. 10., 07. 17., 
08. 28., 09. 11., 10. 02., 10. 08., 10. 23., 12. 11., 12. 25.; 1939. 02. 02., 02. 05., 02. 12., 02. 26., 03. 05., 03. 12., 03. 19., 
04. 23., 05. 14., 05. 21., 07. 16., 08. 06., 08. 27., 10. 01., 10. 08., 11. 05., 12. 17., 12. 25.; 1940. 01. 21., 02. 11., 03. 03., 
03. 17., 04. 07., 05. 05., 07. 06., 07. 28., 09. 15.; 10. 05., 10. 15., 11. 03., 12. 14., 12. 29.; 1941. 01. 26., 05. 25., 06. 29., 
08. 31., 09. 14., 10. 19., 10. 26., 11. 02., 12. 07.; 1942. 01. 11., 01. 25., 03. 08., 05. 03., 07. 19., 09. 20., 12. 06., 12. 13., 
12. 31.; 1943. 01. 17., 01. 24., 03. 14., 03. 19., 03. 26., 04. 04., 05. 09., 07. 18., 07. 25., 08. 22., 08. 29., 10. 10., 10. 24., 
11. 07., 12. 09., 12. 12.; 1944. 02. 06., 02. 20., 03. 19., 10. 15., 10. 22., 10. 04., 23., 04. 30., 05. 28., 06. 04., 06. 25., 
07. 16., 07. 23., 07. 30., 08. 06., 08. 13., 08. 27., 09. 03., 09. 24., 10. 01., 29. 
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cca 1 %-a lehetett (a 30-as években). Az It. bevételei (tagdíjból, bekebelezési díjból, 
tanoncszerződés- és szabadítás jövedelméből tevődtek össze, egymástól meglehe-
tősen távol eső szélső pontok közötti mezőben; 1927-től 1937-ig pl. 2070, illetve 
3437 P között mozogtak. (A tanoncoknak szerződéskötéskor 42,5 ezer, szabadulás-
kor pedig 112 ezer koronát kellett az It-nek fi zetnie (1925-ben). A pengő 1924-től 
volt hivatalos fi zetőeszköz, fokozatosan váltotta fel a koronát, a GV It. dokumen-
tumaiban 1927-től.)

Gödöllő és a gödöllői járás ipari foglalkoztatási adatai az 1920-as és az 1930-as 
népszámlálás alapján*

4. sz. táblázat
1920 1930

Gödöllő gödöllői 
járás 

Gödöllő gödöllői 
járás

Lakosság (fő) 10 262 82 764 11 056 77 094
1., Ipari keresők (fő)

önálló 395 2255 386 1713
tanonc 138 1172 155 1031
segédszemélyzet 576 6246 777 6908

Együtt 1109 9673 1318 9652
2., Vállalatok száma (nagyságuk szerint)

segéd nélkül 317 1845 276 1284
1–20 segéddel 120 623 132 562
20-nál több segéddel – 8 – 5

Együtt 437 2476 408 1851
*
Forrás: Az 1920. és az 1930. évi népszámlálás. 
Bp. KSH. 1923–1929., 1932–1941. (OSZK – M 10. 322 jelzeten)

A fegyverkezési konjunktúra nagyságrenddel emelte meg az ipartestület e for-
rásból származó bevételét: 1938-tól 1940-ig kb. évi 5300 P-t tett ki. A rendkívül 
változatos vagyonérték-mutatókból joggal feltételezhető, hogy a GV It. aktív va-
gyongazdálkodást folytatott. Csakis ezzel magyarázható, hogy a vagyonkimuta-
tásokban szélsőséges P értékek szerepelnek. 1927-ben pl. a GV It. vagyonát 3291 
P-ben, 1929-ben 30 ezer, 1930-ban 40 ezer, 1931-ben 10 ezer ötszáz, 1939-ben pe-
dig 1489 P-ben határozták meg.

Az ipartestületi hálózat átszervezéseként az országban 336 ipartestület alakult 
a korábban volt 391 helyett. A Pest megyei ipartestületi körzethez immár 58 ipar-
testület tartozott (a korábbi 73-al szemben). Együttes taglétszámukat (az ipar-
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tájékozottságuk, ismereteik gyarapítására, fejlesztésére. A  közéleti rendezvények 
(találkozók, előadások) viszont, melyek valójában agitációs célú politikai esemé-
nyek (fórumok) voltak, „eredményüket” látva elmondható, inkább szolgálták a 

„tájékoztatók”, semmint az iparosok tényleges érdekeit. Az információforrások fel-
tárása, megnyitása, az ide vágó szervezőmunka elvégzése volt a GV It. (Gödöllő és 
Vidéke Ipartestület) feladata.27 

A kisiparosoknak az – e helyütt gazdasági, társadalmi és üzleti értelemben vett 
– szakmai kultúrához való etikai, normatív viszonyát javarészt értékőrző konzerva-
tivizmus jellemezte. Ami nem valamiféle, pláne nem elvi szintre emelt fejlődéselle-
nességet jelentett. Ellenkezőleg. Az iparosság éppen hogy nyitott volt a munka- és 
életviszonyaival kapcsolatos információkra. A GV It. által beszerzett, az It könyv-
tárban elhelyezett, az iparosok között is terjesztett információhordozók a legkü-
lönbözőbb műfajúak voltak: évkönyvek, címtárak, tájékoztató füzetek, szaklapok, 
szabályzatok, stb.28 Az információtermelésben tudományos intézetek, miniszté-
riumok is részt vállaltak. Az IPOK nagyszabású, színvonalasan megírt, cca. 800 
oldalas tanulmánykötetet is megjelentetett Magyar ipar és kereskedelem címmel. 
Ezt a sokszerzős munkát a témából publikálók között is neves skriptorok jegyezték: 
dr. Dobsa László, az IPOK igazgatója és Máriáss Imre, a Honi Ipar főszerkesztője. 
A könyv 1941-ben látott napvilágot a Magyar Kereskedelem Kiadóhivatalánál – ki-
fogástalan professzionális szemléletet képvisel. Az IPOK jelentette meg (1930 és 
1944 között) az Országos Iparos Évkönyv és Címtár elnevezésű kiadványt, amely 
praktikus tudnivalókat közvetített. Csakúgy, mint az úgyszintén IPOK-jegyezte tá-
jékoztató füzetek. Kivált a hitellel foglalkozó írások voltak keresettek. Ezek szakava-
tott szerzői gyakorlati példákon mutatták be a különféle hitelkonstrukciók előnyeit, 
illetve hátrányait, s elnyerésük feltételeit. Az ipartestületeket is terhelte – egyebek 
között statisztikai – adatszolgáltatási kötelezettség. Például: árszabályzatot kellett 
kidolgozniuk, s – a közellátásügyi miniszter rendelkezése szerint – közzétenniük. 
(Ezért tudjuk, hogy Gödöllőn például a cipészek talpalásért – 1944 hideg telén 

27 A GV It. belső életéről ld. GH 1934. 11. 04.; 1938. 01. 16.; 05. 29.; 1942. 03. 08.
28 Az iparosok gazdag szakirodalomból tájékozódhattak. Rendelkezésükre álltak a kisipar fejlődéstörténetét 

vizsgáló elméleti és az aktuális problémáit gyakorlati igénnyel tárgyaló munkák. (Gelléri Mór: Ipar-történe-
ti vázlatok. Bp. 1924.; Dobsa László: A kisipari szervezetek fejlődésének története, különös tekintettel a ha-
zai viszonyokra. Bp. 1929.; Hegedűs Márton: A hazai kisipar jelentősége a nemzeti jövedelem szempontjá-
ból. Bp. 1931.; Tahy István: A magyar kézművesipar történeti fejlődése, jelen helyzete és gazdasági politikája. 
Bp. 1941. Magyar Ipar Kiadása; Szél Jenő: A termelési hitelekről. Iparosok Lapja, 1938. 09. 17., 32. sz.; Bodó 
József: Iparosok és kereskedők hitelellátása. Tájékoztató. Bp. 1942.) Népszerűek voltak a dokumentum-ér-
tékű adatközlő kiadványok. (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara éves jelentései 1897–1940. Bp. 1941.; a 
Magyar Gazdaságkutató Intézet évente publikált „A kézművesipar konjunkturális helyzete” 1936–1940. Bp. 
c. kiadványát. Ebbe a forráskategóriába sorolhatók a „Gazdaságpolitikai adatok 1928–1932. M. Kir. KSH” c., 
az „Országos Iparos Évkönyv. Bp. 1936., 1940.” c., Farkasfalvi Sándor: A kisipari statisztika Magyarországon. 
Magyar Statisztikai Szemle. 1935. 6. sz. c. munkák, valamint Matolcsy Mátyás – Varga István: Magyarország 
nemzeti jövedelme 1924/25 – 1934/35-ben M. G. I. kiadás. c. kötet is.) Kisipari kérdésekkel is foglalkoztak 

– egyebek között – „Az ipar” (1920–1927), a „Magyar Közgazdaság”, a „Pesti Tőzsde”, a „Baross Szövetség”, 
az „Ellenőr”, a „Gazdasági élet” c. hetilapok, és persze, a „Magyar kereskedelem és pénz-ügy” c. periodika, 
amely havonta jelent meg.)
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cessziót) szerzett a község villanyvilágítására; a községi képviselő-testülettel kötött 
szerződésben rögzítette: engedélye van villamos berendezések javítására is. Az It. 

– arra hivatkozva, hogy „helyben is van elég szakember” – tiltakozott a „Phöbus” 
piacszerző (piackiterjesztő) törekvése miatt, elérte, hogy a céget kitessékelték a 
szolgáltatók sorából. 24

1937 őszén addig szokatlan és elhúzódó vita alakult ki „hogyan fest Gödöllőn 
az iparpártolás?” témában. A tét az a 3000 Pengő volt, amit a helyi elöljáróság éven-
te irodanyomtatványokra költött. Gödöllőn állították, hogy az összeg 80-84 %-a 
nagybudapesti nyomdákra jutott, amiből a helyi érdekeltek arra következtettek, 
hogy „az elöljáróság nem támogatja a gödöllői ipart”. Az It. vég nélkül hadakozott 
a „jogtalan iparűzés”, az iparigazolvány nélkül dolgozók (kontárok) ellen. (1943. 
januárjában pl. a nevezetes „Nagy Krumpli” vendéglő dolgában járt el.)25 Előfor-
dult, hogy a GV It. tagjait nem azok versenyképességének az erősítésével igyekezett 
helyzetbe hozni, hanem részben az ádáz kenyérharc „logikájának”, részben a külső 
nyomásnak, így a mániákus antiszemita hangulatkeltésnek engedve – maga is – 
használt piacidegen eszközöket, illetve módszereket.26

SZAKMAI TÁJÉKOZÓDÁS 
– KÖZÉLETI RENDEZVÉNYEK

A gödöllői iparosok tudták, anyagi erőforrásaik szűkösek, gyérek, kondícióik gyen-
gék. Naponta tapasztalhatták, hogy munkaeszközeik, berendezéseik, technikájuk 
elavult, elmaradott, a szükséges forrásokkal, egyebek között a fi zetőképes civilke-
reslet gyöngesége folytán, nem rendelkezhettek. Miközben ezeket a szimptómá-
kat, általában a „hiányokat”, reálisan értékelték, „gyógyításukra” már ábrándos 
reményeket is melengettek. Túlértékelték például az állam irányukban mutatott, 
de inkább csak a fennkölt, emelkedett retorikáig jutott segítőkészségét. Hamis vá-
rakozásokat ébresztett körükben a kívülről táplált, a tömegtermeléssel szembeni 
érzületre játszó, nemzetieskedő pátoszba öltöztetett nagytőke-ellenesség. Ezt – a 
politikai antiszemitizmus újabb kori tartalmi és alakváltozatát azután – ambició-
zus terjesztői – célzatosan – sommásan és árnyalatlanul, de annál közérthetőbben 
zsidókérdésként propagálták. 

Az iparosokban a napi kényszerek tudatosították, felismeréssé emelték, hogy 
nagy szükség van, részben épp a materiális szférában fennállott hiányok valami-
lyen pozitív értelemben vett kompenzálása (ellensúlyozása) végett, szakmai, üzleti 

24 GH 1937. 01. 26., 11. 17.; 1938. 07. 17.; 1939. 03. 19.
25 GH 1938. 01. 09.; 1944. 07. 23.
26 GH 1937. 05. 30.; 1938. 04. 24. 
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ló negyedszázados propagandában közellenségnek nyilvánított, és ekként is kezelt 
zsidóság számlájára tervezték felszámolni. Magyarországon az 1941. évi népszám-
lálás szerint 825 000 zsidó élt; bizonyos becslések 1 millió főről beszéltek. Gödöl-
lőn – az 1870-től ismert feljegyzések tanúsítják – szüntelenül csökkent a számuk, 
1944-ben már csak 143-an maradtak. Az ország zsidó lakóiból 140 ezren dolgoztak 
az iparban, 95 %-uk iparos, munkás és tanonc volt. A zsidó iparosok számát a for-
rások 28 090 főben (1920), az összes iparos (227 868) 12,3 %-ában = 23 866 főben 
adják meg. 1940-ben az IPOK statisztikai adatgyűjtése 165 873 önálló kézműves-
iparosról tudott, 9,56 %-uk (15 853 fő) volt zsidó.

A gödöllői kisiparosokat közéleti-politikai kérdésekben eligazító vezetők, jórészt 
a valósággal jogalkotási műremekekké kidolgozott, kicsiszolt „zsidótörvényekből”, 
azok szakszerű kommentárjaiból, az akkor szinte áradó ilyenféle szakirodalomból, 
s német elvbarátaik idevágó bölcseletéből merítették érveiket; szavuknak az ország 
náci megszállása után a német fegyverek adtak további nyomatékot. A hazai, kelet-
európai típusú tőkés fejlődést felszínesen, ugyanakkor célzatosan értelmező kritiku-
sok, a zsidóságot formailag a polgári átalakulásban betöltött kitüntetett szerepéért, 
valójában a szerephez tartozó tulajdonosi, menedzseri pozíciók birtoklásáért, a hoz-
zájuk szabott jövedelmekért kárhoztatták – méghozzá „faji” zagyvaságokkal leplezett 
demagógiájuk logikáját követve – egyetemlegesen. Az antiszemita hitelvűség termi-
nológiájában a nagytőke a zsidó szimbóluma. Meg kell szüntetni – szólt a verdikt 

– „a zsidók térfoglalását a gazdaságban”. Azaz, el kell választani a nagytőkét (zsidó) 
tulajdonosaitól. Ez a szemlélet és törekvés volt a zsidókérdésben érdekeltek legfőbb 
vezérmotívuma. A  fejlődéstörténeti értelemben véve későn érkezett kis- és közép-
polgárság egyes ambiciózus, hivatalnoki, katonatiszti körökből kiegészült csoportjai, 
alapvetően a nemzeti polgárosodás zavaraiból kicentrifugálódott zsidókérdést talál-
ták a legalkalmasabb eszköznek arra, hogy utólag, akár erőszakkal is, a maguk javára 

„korrigálják” a kialakult vagyoni, jövedelmi és munkamegosztási viszonyokat. 
A programjuk megvalósításához kedvező nemzetközi feltételektől és hazai (ha-

talmi) viszonyoktól bátorítva deklarálták, követelték, hogy a nagytőkét – úgymond 
– „a nemzet szolgálatába kell állítani”. Az a feladata, hogy munkahelyeket teremt-
sen. Sőt, elvárható – szólt a kisiparosokra hangolt ötlet –, hogy a nagyipar vállalja 
fel a kisipar modernizálásának a terheit. Szimpátiára számíthatott az a „kiállás” is, 
amely olyan hitelintézet létesítését sürgette, és ígérte, „amely kizárólag a keresztény 
magyar iparosság megsegítését és megerősítését lenne hivatva szolgálni”. Élénkebb 
fantáziára vallott a Független Magyar Ifj úság elnevezésű szervezet Gödöllőn meg-
jelent elnökének, bizonyos Hegedűs Lászlónak a felvetése.32 Hegedűs az a priori 

32 GH 1939. 04. 23., 06. 17. – Az ún. zsidókérdéssel kapcsolatos események, történések a GH állandó témái voltak. 
E téren a lap hangütése a látszat tárgyilagosságtól a gúnyig, a paródiáig, a szatíráig, sőt a groteszkig terjedt. Ezek 
az írások tartalmilag átfogták az élet valamennyi területét. GH, 1937. 05. 07., 05. 16.; 1938. 01. 09., 01. 30., 05. 29., 
06. 28., 07. 10., 08. 27., 10. 23.; 1939. 05. 21., 08. 06., 10. 16., 12. 03., 12. 17.; 1940. 01. 21., 02. 11., 04. 07., 05. 05, 07. 28., 
09. 08., 10. 15., 12. 05., 12. 14., 12. 29.; 1941. 01. 26., 02. 16., 05. 25., 07. 06., 08. 31., 09. 14., 10. 05., 10. 19., 10. 26., 
11. 02.; 1942. 01. 25., 03. 01., 07. 19., 09. 20., 12. 06; 1943. 01. 24., 03. 19., 04. 04., 07. 25., 07. 28., 12. 12.; 1944. 02. 06., 
03. 19., 03. 26., 04. 23., 04. 30., 05. 28., 06. 04., 07. 16., 07. 30., 08. 16., 09. 03., 09. 24., 10. 15., 10. 29., 12. 14.
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– 16,30 P-t kértek, ami – az alapvető fogyasztási cikkek egyazon évbeli kiskereske-
delmi áraira tekintettel – nem is volt csekélység.)29 

Az állam valamennyi igazgatási szintjének jogszabályai, rendeletei, intézkedései 
stb. a „hivatalos” adminisztratív (ágazati, szolgálati) vonalon jutottak el a kisipa-
ros társadalomhoz. Ehhez adott mintegy háttérismeretet egy gödöllői specialitás, 
csak ezen a településen ismert tájékoztatási modell, vagy inkább praxis. Arról a 
módszerről van szó, amely a helyi iparosoknak az első vonalbeli országos közsze-
replőkkel való eseti, mégis rendszeresnek mondható találkozóiban öltött alakot. 
A notabilitásokat, akik ezen a „parketten” – gyakran az It székházban tartott ren-
dezvényeken – előadóként, beszélgető partnerként „felléptek”, politikai szándékok 
vezették; mondanivalójukat e szerint alakították. Iparos hallgatóikat (akikben ezek 
az „interperszonális beszélgetések” a beavatottság, a megbecsültség hamis érzetét 
keltették) szóvirágokkal díszítették. Ám nem hagytak kétséget a felől, hogy az állam, 
jóllehet a kistulajdonosokban a támaszát kereste, segítőkészsége igencsak korláto-
zott. Mind többen látták be, hogy ábránd az állam megkülönböztetett (érdemleges) 
támogatására számítani, az iparosságot sújtó „hiányok” (a távlati és az aktuális gon-
dok) felszámolásában (kivált a háború, az állami hadigazdaság szigorodó feltételei 
között.). Kétségtelen, a gondoskodó államról szőtt álmok és vágyak eloszlatásában 
szerepe volt az olyan információknak, illetve tapasztalatoknak, mint amilyeneket 
a gödöllői iparosok szereztek, például: a gróf Teleki Pál miniszterelnökkel (1939 
késő nyarán) történt találkozójukon. Megbizonyosodhattak róla, hogy érdekeiket 
(Telekinek akkor éppen az anyaghiányra panaszkodtak) a kormányzat annyiban 
respektálja, amennyiben azok programjával összeegyeztethetőek.30 

Egyébiránt pedig valamennyi ötlet, plánum, vagy elképzelés, ami ezeken a ta-
lálkozókon – az államot reprezentáló tisztségviselőktől, országgyűlési képviselők-
től, illetve adminisztrátoroktól – a kisiparosság helyzetére vonatkozóan elhangzott, 
végül is „zsidókérdéssé” redukálódott, vagy éppen transzformálódott.31 Ezeknek 
az opcióknak volt egy közös vonása: a „hiányokat” a rezsim karakterét megrajzo-

29 GH 1944. 02. 27.; 06. 04.
30 GH 1939. 09. 10.; 09. 17.; 12. 24.; 1940. 04. 28.
31 A „zsidókérdés” magyarországi történetének gazdag szakmai-tudományos irodalmában megkülönböztetett 

helye van BRAHAM, R. L. 1988. c. munkájának; magyar és idegen nyelvű forrásközlése (a könyv megírá-
sáig) szinte teljes körűnek mondható. A történelmi valóság rekonstrukcióját a „Vádirat a nácizmus ellen” 
1–3. köt. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez. Bp. 1960. Szerk. Benoschovsky Ilona 
és Karsai Elek c., valamint a „Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon” c. gyűj-
temények, a háborús bűnösök peranyagai, így Gideon Hausner: Ítélet Jeruzsálemben. Bp. 1984. Európa 
Kiadó, valamint a „Magyarországi zsidó hitközségek összeírása 1944. április” (közzéteszi Schweitzer József 
MTA Judaisztikai Kutatócsoport Bpest. 1994.) c., továbbá a „Hét évtized a hazai zsidóság életében” I., III. 
(MTA Filozófi ai Intézet Bp.) 1991. c. forráskiadványok segítettek. A „Vádirat” közli „a zsidó iparűzők” és 
alkalmazottaik összeírásáról, a „zsidó üzemek” bezárásáról szóló miniszteri rendeleteket, s a „zsidó vagyo-
nokból meggazdagodottak”-ra vonatkozó jegyzőkönyvet. „Vádirat”; 20., 35, és 94. sz. iratok, 96. p., 136. p., 
289–290. p. A zsidó népességmozgalom országos és helyi (gödöllői) adataihoz forrásul a népszámlálások 
eredményeit feldolgozó közleményeket, mindenekelőtt „Az 1941. évi népszámlálás 1–5. köt. Bp. KSH 
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. MOL 1975–1982.” (OSzK 4.708 jelzeten) c. kiadványt használtuk. 
A zsidó iparosok létszámadatait (szakmák szerinti bontásban) a „Magyar ipar és kereskedelem”. (Szerk. dr. 
Dobsa László és Máriáss Imre. Bp., 1941.) c. tanulmánykötet publikálta (ld. im. 105–107.)
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pszichózis felkorbácsolásában és fenntartásában. Faragót Imrédy Béla pártfogolta. 
1940 tavaszától Teleki Pál miniszterelnök konzultánsa; a Nemzetvédelmi Akadé-
mia igazgatótanácsának az elnöke, a Nemzetvédelmi Bizottság elnöke, egykorúak 
szerint a „zsidótörvények” lelkes szorgalmazója volt. Hazafi as cikkek és az ifj úság-
nak szánt írások szerzőjeként is ismerték.)36

Gödöllő község képviselő-testülete 1939-ben származása miatt öt tagját zárta 
ki. Ugyanezen évben a GV It. is eltávolította soraiból zsidó tagjait, összesen hét 
főt, az It-tagok 2,5 %-át. (A kizártak között volt Schwarzkopf Alajos bádogos és 
szerelőmester, a GV It. egykori elnöke (1907), 1927-től a községi elöljáróság tagja. 
1938-ban még a gödöllői adófelszólamlási bizottságban dolgozik a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara ipari osztálya javaslata alapján, Pest vármegye közgyű-
lésének egyetértésével.)37

A magyar vidékről 1944 nyarán elhurcolt 434 ezer emberből 178 főt Gödöllő-
ről deportáltak „különleges akció” keretében, a „tervezett idő előtt”, 1944. június 
15-én, zárt marhavagonokban. Hovhannesian lapja, a Gödöllői Hírlap, nem az ő 
hollétükről meditált, hanem az – úgymond – elhagyott vagyontárgyaik sorsáról 
merengett. Aggódva kérdezte: 

„Nem tudjuk, hogy a gödöllői 
zsidó ingóságok hol vannak 
elhelyezve, ki járhat oda be, s 
vajon nem „szajrézik”-e ott is – 
miként a munkácsi gettóról hír-
lik – valaki”.38

36 GH 1939. 08. 06.; 1941. 02. 16., 02. 23. – Magyarország, 1941. 02. 16. – Dr. Faragó Ede 1944 őszétől az 1942-
ben alakult Nemzetvédelmi Propaganda Minisztériumot irányítja. GH 1938. 11. 27.; 1939. 05. 21., 12. 24.; 
1940. 03. 31., 04. 14., 06. 02; 1941. 07. 13., 08. 10.; 1942. 11. 22.; 1943. 01. 24., 06. 13.; 1944. 02. 27., 10. 08., 
12. 31. – Hovhannesian idevonatkozó közéleti kapcsolatairól és virilis pozícióiról ld. GH, 1938. 12. 25. – 
Hovhannesian 1932-ben 1931, 1937-ben 2062, 1939-ben pedig 2447 P adót fi zetett. (GH, 1938. 05. 19.) 
1938-tól a gödöllői thb. adófelszólamlási bizottságának lett a tagja. Tisztségeinek gyarapodására ld. 
GH, 1939. 10. 01.; 1941. 10. 19.; 1942. 04. 12.; 1943. 11. 28. – Hovhannesian Eghia (1885–1948) -ról, (a 

„Hovhannesian-jelenségről”) ld. Réti László: Gödöllői adalék a hazai polgárosultság 20. századi sajátossága-
ihoz. Egyén és polgárosodás. Szent István Egyetem, 2005. 07. 11. 12–13. 

37 A leírt folyamat – országos összképbe illesztett – gödöllői történéseit, állomásait különösen jól tükrözik a GH 
vonatkozó írásai. (GH, 1944. 05. 21., 06. 04., 10. 01.) – Figyelmet keltő tény, hogy a „zsidó iparűzők” országos 
arányszáma (az összes iparos %-ában) 9,56 % volt, többszöröse a gödöllői (2,5 %-os) mutatónak. Ld.: a Ma-
gyar ipar és kereskedelem. i. m. 105–107. Egyedülálló kortörténeti jelentőségű az IPOK adatgyűjtésén alapuló 
statisztika a magyar iparosok, szinte valamennyi ipartestületi tag vallási megoszlásáról (ld. 5. sz. táblázat).

38 GH 1944. 07. 30., 09. 02., 10. 01. – BRAHAM, R. L. 1988. II. 22.

A zsinagóga 1894-ben épült 
a Kossuth Lajos utcában, 

„Mert házam imaháznak fog neveztetni” 
felirat állt a főbejárat fölött, 

az 1950-es években bontották le.
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elkobzandó, „részvényekben fekvő zsidó nagytőke” (egy részével) kárpótolná a 
születési arisztokráciát a földjeinek agrárreform céljára történő átengedéséért. Mi-
által – tekintett a jövőbe az előadó – létrejönne a „nemzeti tőke”, s enyhülne a falusi 
szegénység is. A gyakorlatban azután mindennek az ellenkezője történt. Elszánt 
rivalizálás indult a „zsidóvagyonból” való részesedésért. A  javakat, a „szerzés” e 
fajtájának a megtervezői, „az érdemesek között” tervezték elosztani – „érdemek 
szerint”. (Erősítendő a belpolitikai stabilitást, Berlin Budapest iránti bizalmát, s bő-
vítendő a háború fi nanszírozásának a forrásait.) 

A zsidó vagyonból való részesedésért folyó versenyben előnyük volt a szépen 
dekorált katonatiszteknek, s akiknek befolyásos pártfogójuk volt. Kis egzisztenci-
ák csak szerény eséllyel indultak ebben a civilizációs katasztrófát rejtő „kalandban”. 
Annak minden mozzanatát át- meg átszőtte az állam, a társadalom morális bomlását 
mélyítő korrupció és gátlástalanság,33 miként erre gróf Bethlen István tanulmány-
nak beillő levélben hívta fel a kormányzó fi gyelmét. (A folyamat elindítói, Gödöllőn 
a Deutsch-féle ecetgyár rt. „gleischaltolásával” előgyakorlatot szerzett résztvevői 
(1941), azt hirdették, hogy „lehetséges a zsidó vagyon, a „zsidókérdés” alapos és 
radikális, szép, csendes megoldása a köz sérelme nélkül” (1941. 09. 14.) (S éppen a 
köz sérelme nevében követelt „igazságot” magának az a fentebb emlegetett háborús 
veterán, akinek zsidó üzlethelyiséget kérő beadványát elutasította a hatóság.)34

A tragikus idők erkölcsileg is nagy próbatételt jelentettek a kisiparosságnak, s 
persze a GV It.-nek. Nyilvánvaló volt, hogy munkáját (a GV It.) – erős politikai 
nyomásnak kitéve – partnerszervezeteihez és a kamarákhoz hasonlóan, csak mint 
az egymást váltó háborús kormányokhoz lojális érdekképviselet végezheti.

A kisiparosok soraiban könyörtelenül dúló kenyérharc, és főként a „zsidókér-
déssel” hiszterizált közélet tette, hogy a GV It. is mutatott bizonyos aktivitást a 
gödöllői kiskereskedők ellen irányult hangulatkeltésben.35 A tájékoztatók, beszél-
getések, találkozók megtették hatásukat; jelentős szerepük volt a kisiparos társa-
dalom dezorientálásában. Az a dicséretnek szánt meglepő állítás, mely szerint „a 
magyar kisiparos úttörője annak a harcnak, amelyet most a magyar nemzet folytat 
a zsidóság által elhódított pozíciók visszaszerzéséért”, vitéz dr. Faragó Ede tollá-
ból való. (Vitéz dr. Faragó Ede Gödöllő gyakori vendége, országgyűlési képviselője 
volt, aki Endre László, valamint az őt lapjával hatékonyan támogató Hovhannesian 
Eghia nézeteivel azonos, vagy azokhoz közelálló elveket vallott. „Érdemeket szer-
zett” a „zsidó szellemi irányítás minden maradványának a kiirtásában”, a háborús 

33 „Őskeresztény, volt katona, fegyvergyakorlatos” azért emelt szót (a községházán), mert érdemei ellenére 
sem kapott „zsidó üzlethelységet”. (GH, 1941. 08. 10.; 11. 23.; 1942. 09. 20.) – A kutatók, (sokféle okból) még 
nem készítették el a „zsidóvagyon”, a zsidóktól elkobzott anyagi javak kataszterét. (Ld.: Czauner Béla: Szigo-
rúan őrzött listák. Népszabadság, 1992. 07. 16.; Svájc: vér és arany. Népszabadság, 1996. 10. 21.)

34 Deutsch Sámuel Rt. 1920–1939. Nagy Magyar Compass, 1923–1937. A vállalat tipikusan gödöllői „gyár” 
volt: alaptőkéje 100 ezer P-re rúgott. (GH 1941. 09. 14.)

35 A GV It. cipész szakosztálya felhívta „mindazokat, akik Groszberger Sándor, Kelemen Miksa, Somló Gyula 
és Spitzer Jónás helyi kereskedőknél papíranyag-gyanús cipőt vásároltak, jelentkezzenek a csendőrőrs-pa-
rancsnokságon.” (GH 1937. 05. 30.) Máskor azt kérték a vásárlóktól, jelentsék az ipartestületnek, „ha a vásá-
rolt cipő a megengedett időn belül tönkrement.” (Uo.)
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de csak azt az iparost, aki megfelel a szakmai, műszaki, minőségi követelmények-
nek, és igazolja: „tiszta vagyona” (összértékben) 50 ezer pengő alatt van. Egyébként 
a (jobb módú) pályázó „vagyonadó-vallomást” nyújthatott be. A gödöllői iparosok 
a Budapest-vidéki Pénzügyigazgatóság mellé rendelt döntőbizottsághoz fellebbez-
tek a „vagyondézsma”-ként csúfolt rendelkezés ellen. A GV It., mint minden ilyen 
esetben, az iparosok védelmére kelt. (A lehetőségek határainak a kitágítása jelen-
tette számára a folyamatos „teherpróbát”.)39

Az 1938-ban kínálkozott esélyt azonban a gödöllői iparosok végül is, az őket 
sújtó hiányok, az anyag-, a tőke-, a technika- és valamelyest a kompetenciahiány 
miatt nem tudták kiaknázni. A  GV It. előtt magasodó feladatok, a lényeget ille-
tően, a második világháború kitörését, Magyarország hadba lépését, a csak igen 
rövid hadikonjunktúra lefutását követően sem változtak. Erőit éppen a munkát 
akadályozó „hiányok” leküzdésére kellett fordítania. Most a GV It.-nek abban kel-
lett segítenie a kisiparos társadalmat, hogy az, ha nem is prosperál, legalább élni 
tudjon a kényszer szülte gyorsasággal kiépült állami hadigazdaság szorításában. 
A Gödöllőre látogató politikusok is megtették, ami tőlük tellett. Az egymást követő 
hadviselő kormányok háborús stratégiájával összhangban, a „helytállás” fontossá-
gára emlékeztették az iparosokat. Ezzel azonos hangot ütött meg Stógl János, a GV 
It. elnöke. „Az iparosok szaktudását, műhelyeit és szerszámait szervezetten kell a 
nemzet és a háború szolgálatába állítani.” – mondotta a szervezet 1944. augusztus 
29-én tartott rendkívüli értekezletén. (Összhangban a kormányzó 1944. augusztus 
22-i hadparancsával, mely szerint „A magyar élet, a magyar függetlenség bizto-
sítéka ma: a munka és a fegyver.”) Stógl pontosan interpretálta az államfőt, imi-
gyen: „Kinn a fronton csak kemény harccal, idehaza pedig szorgalmas munkával 
tudjuk megnyerni ezt a háborút”, „melynek kimenetelétől függ iparunk, életünk 
és szebb magyar jövőnk.”40 Mindazonáltal a kisiparos társadalom keserűen tapasz-
talta, hogy gigantikus méreteket öltött a hadifogyasztás, a pazarlás, mélyülnek a 
gazdaságirányítás „hiánygazdaságot” jelző adminisztratív vonásai… Előtte pedig 
egyre magasodnak a működését ellehetetlenítő akadályok.

Anyaghiányra már – volt szó róla – a községbe látogató Teleki miniszterelnök-
nek panaszkodtak – éppen egy hónappal a második világháború kitörése előtt. Az-
után meg a kormány kemény intézkedéseket hozott „egyes anyagkészletek zár alá 
vételéről”, „az árak rögzítéséről” (s a munkaviszonyokra vonatkozó szabályok ide-
iglenes felfüggesztéséről.) Egy évvel később, 1940. szeptember végén, Laky Dezső 
közellátásügyi miniszter – ugyancsak Gödöllőn – a „hiányokat” illetően akként „ér-
velt”, hogy erre a jelenségre „szinte már a háború megindulásától kellett számítani”. 
A Pest megyei alispán ún. évnegyedes jelentésében (1940 kora őszén) a hadikon-

39 A GV It. munkáját az eredményei hitelesítették. A tudósítások az anyagi kondíciók erősítésért, a gazdálko-
dási és szociális viszonyok javításáért, a „vagyondézsma” eltörléséért, az árak és a bérek ésszerű alakításáért 
stb. folyó szüntelen erőfeszítéseket tükrözték. (GH 1937. 03. 01.; 1938. 01. 09., 03. 23., 07. 10., 08. 08., 10. 23.; 
1939. 09. 30., 12. 04.; 1940. 03. 03., 11. 03.; 1941. 02. 02., 08. 21., 10. 05.; 1942. 01. 11., 02. 22., 03. 01., 12. 31.; 
1943. 01. 17., 08. 22., 08. 29., 09. 12., 10. 10., 10. 31; 1944. 02. 06., 06. 23, 07. 23., 12. 07.)

40 GH 1944. 09. 03. 
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Iparosok vallási megoszlása Magyarországon 1940-ben (ipari főágazatok szerint)
5. sz. táblázat

Ipari főcsoport keresztény zsidó iparosok
száma együttszáma megnevezése iparosok száma (fő)

I. vas-és fémipar 21 934 2683 24 617
II. gépgyártás 378 28 407
II. kő- agyag- és üvegipar 4562 876 5438
IV. fa- és csontipar 21 269 1080 22 349
V. bőr- sörte- és tollipar 11 614 563 12 177

VI. fonó- és szövőipar 2647 482 3129
VII. ruházati ipar 18 969 4080 23 049
VIII. papíripar 371 127 498
IX. élelmiszeripar 15 139 2536 17 675
X. vegyészeti ipar 1803 337 2140
XI. építőipar 18 049 948 18 997
XII. sokszorosító ipar 949 181 1130
XIII. szálloda- és vendéglátóipar 3117 448 3565

szabad ipar űzők 517 251 768
Iparosok összesen (fő) 121 319 14 620 135 939

Forrás: Magyar ipar és kereskedelem. (Szerk.: dr. Dobsa László és Máriáss Imre.
Bp. 1941. 105–107. p. (Az ipari főcsoportok szerinti közlés a szerző munkája. R. L.)

HÁBORÚS ÉVEK 
– kisipar az állami hadigazdaságban

A gödöllői kisipar a fegyverkezési konjunktúra idején (1938–39) saját felkészültsé-
gének, teljesítőképességnek a korlátaiba ütközött. E teherpróba után következett az 
eladdig nem látott „extrémitásokkal” („totális hadviseléssel”, világnézeti – ideoló-
giai „érvekkel”) súlyosbított második világháború. Az 1930-as évek végén az volt 
a kérdés, hogy az igazságtalan trianoni határok revízióját célul kitűző (országun-
kat a német szövetségi rendszerbe és „élettérbe” – „lebenschraum”- kormányzó, 
1938-ban 1 milliárd pengős fegyverkezési programot hirdető) politika – Darányi 
Kálmán miniszterelnök – részelteti-e a munka híján pangással küzdő kisipart a ha-
diszállításokból. Az állam vezető politikusai és tisztségviselői – „nemzetértelmezé-
sükből” adódóan is – kivételes megbecsülésükről biztosították ugyan a „keresztény, 
magyar” iparosokat, eff ektív támogatásuk mértékét és határait ellenben az állam 

– általuk eminensnek nyilvánított – érdekeinek alárendelve jelölték ki. Ez esetben a 
kormány akként döntött, hogy a program teljesítéséből részelteti ugyan a kisipart, 
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ráciának ez a szemléletes leírása persze, halvány mása sem volt az 1944-re kialakult 
„házon kívüli” valóságnak. Amit inkább egy 1944 őszén kelt (közlekedésügyi) mi-
niszteri utasítás érzékeltet. A miniszter számolt azzal, hogy a mind nehezebbé váló 
helyzetben, a közvéleményre irritálóan hathat az újonnan gazdagodtak mohósága, 
hogy ti. „zsidóbbak a zsidónál”. Ez pedig hitelteleníti a politikailag aktivizált, illetve 
aktivizálhatónak ítélt erők közötti kohézió (egyik) leghatékonyabb ideológiai kötő-
anyagának, a végletekig feszített antiszemita propagandának az állításait, a leghite-
lesebb kritikája az idáig megtett útnak. Ezt megelőzendő céllal utasította a miniszter 
az ipartestületi elnököket: követeljék meg a „keresztény üzleti szellem betartását”, a 

„meg nem engedhető előnyök” elutasítását. A vétkeseket meg az ellenőrzéssel meg-
bízott, ipartestületi tagokból álló „Ipartestületi Szék” jelentse fel a hatóságnál, vagy 
a bíróságon. Az 1943 végén, 1944 elején kialakult krízist – más oldalról – világítja 
meg a GV It. azon kérése, amelyben a másodfokú iparhatóságot igyekszik meg-
nyerni, járuljon hozzá az érvényes ipari szabványoktól való eltéréshez. Konkrétan: 
ahhoz, hogy az iparosok vályogból is építhessenek lakóházat.

A KISIPAROSSÁG ÉLETVISZONYAIRÓL

Az iparosok jövedelmi (és szociális) viszonyai igen különbözőek voltak. Erről valla-
nak az IPOK dokumentumai, melyek a közigazgatási hatóságok, továbbá a fővárosi 
és vidéki ipartestületek adatszolgáltatásával készültek. A Magyar Gazdaságkutató 
Intézet értékelései is megerősítik ezt a tényt. Az iparosok életére, élethelyzetére, 
életvitelére, a munka- és a jövedelmi viszonyokra hatottak leginkább. A  legna-
gyobb csapást az jelentette, ha nem volt elég megrendelés, hiány volt a munka, ami 
gyakran megesett, nemcsak a válságos években. Az iparos munkaideje rendszerint 

„napkeltétől napnyugtáig” tartott. A vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket kö-
telezően be kellett tartani. A munkaviszonyok további fontos mutatója volt a jöve-
delem. Az ipari munkabért (1939-ben a napi minimálbért) 2,60 P-ben, 1941-ben 
pedig 4 P-ben határozták meg. Ugyanekkor a segédek havi bére cca. 80 P-t tett ki, 
vagyis nagyjából megfelelt az ipari minimálbérnek. A fegyverkezési konjunktúra 
kezdetén (1938–39) sok forrás szerint a segédek 83 %-a évente alig 1000 P-t kere-
sett, ami az ipari átlagbérrel volt azonos, 2,7 %-a (azaz 6025 iparos) kereseti adó-
alapja évi 1000 és 2000 P között mozgott. Tízezer pengő adóalap után az iparosok 
mindössze 3,5 %-a (611 fő) adózott.44 (A keresményből forgalmi, jövedelmi adót, 

44 A leírtakkal lényegében azonosan tájékoztatnak a kontroll adatok. „A kézműiparosok – 219 ezer fő – 
80 %-ának évi átlagkeresete nem haladta meg az 1000 P-t”. Az iparosok 15,8 %-ának adóalapja 1000 és 
5000 P között volt, 1,1 %-ának 5000 és 10 000 P között, s mindössze 0,4 %-ának magasabb az adóalapja 
10 ezer P-nél. (Magyar Ipar és Kereskedelem. im. 117.) Ugyanezen forrás szerint egy kisiparos munkás évi 

– átlagos – munkabére 1930-ban 1028 P, 1939-ben pedig 848 P volt; az 1929-es adatot 100-nak véve, a szóban 
forgó átlagbér – indexszámokban – 1930-ban 104,3-et, 1939-ban pedig 90,1-et tett ki, illetve ért el. (Uo. 
118.) A kérdés hátteréhez ld. még Fellner Frigyes: Adótehermegoszlás. Statisztika Közlemények Bp. 1936. 
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junktúrától kiváltott zsír, fa, szén, petróleum, stb. hiányról, csupa olyan gondról 
beszélt, amely a legközvetlenebbül sújtotta a kisipar valamennyi szakmakörét.41

A GV It. azután a gyakorlatban látta a gazdaság teret nyerő militarizálásának, az 
állami hadigazdaság és a neki megfelelő intézmények, kormányzási elvek, külön-
leges jogok, igazgatási mandátumok, illetve módszerek következményeit. Az állam 
közvetlen beavatkozása (akár) a gazdaság (napi) ügyeibe, akaratának utasításokkal, 
rendeletekkel, irányelvekkel, fenyegetésekkel, a kényszerítés számtalan eszközével 
való érvényesítése (jól- lehet a hatóságok, s éppen Endre László alispán, „irgal-
matlan fellépést”, rekvirálást, házkutatást, letartóztatást, sőt, fegyveres kényszerí-
tést ajánlottak a feketézés, az árdrágítás, a munkakerülés és bármilyen „deviancia” 
megtorlására), nem jelentett gyógyírt, nem adott választ a gondokra, a mindenütt 
jelentkező „hiányokra”. (Gödöllőn 1942–43 fordulóján – gazdasági bűncselek-
mény címén – mintegy 750 eljárást indítottak.42 A lakossági fogyasztás intézésére 
és ellenőrzésére Közellátási Osztályt szerveztek). Megállíthatatlanul burjánzott a 
bürokrácia az iparosok érdekképviseletében is. Éppen ezt az állapotot illusztrálja 
az alább tartalmilag idézett, a fanyar humort sem nélkülöző lendületes szóözön, 
melynek szerzőiben a GV It. névtelenséget választó munkatársait tisztelhetjük. Az 
1943 végén, 1944 előestéjén keletkezett szerzemény szerint: „asztalos, ácsmester, 
ácsiparos, bádogos és szerelő, bognár, cukrász, cipész, építőmester, fodrász, fér-
fi szabó, fényképész, fogtechnikus, gyertyaöntő, gipszszobrász, játékárukészítő, 
kovács, kötő-szövő, kozmetikus, kéményseprő, kádár, kőművesmester és iparos, 
kosárfonó, kútásó, kályhás, könyvkötő, lakatos, mézesbábos, mészáros, és hentes, 
molnár és daráló, női kalapos, női szabó, nyomdász, sütőiparos, órás, szobafestő 
és mázoló, szíjgyártó, kárpitos, szűcs, tetőfedő, üveges, villanyszerelő és vendéglős 

„szállította” (ti. a szerzőknek) a feladatokat”.43
Az ipartestület gondoskodott az elsősorban kielégítendő honvédségi és közmun-

kák anyagszükségletéről. Néhány munkatársára hárult a számtalan zárolt anyag 
igénylésével, átvételével, elosztásával és elszámolásával kapcsolatos kérés, sürgetés, 
panasz, stb. Ezerféle kimutatás, napló, könyv, nyugta, jegy, számla ügyintézése stb… 
Külön tartották számon a feketelemez, horgonylemez, ón, ólomcső, ipari cérnák, 
a cipész cérna, a szűcscérna útját és a sütőiparosok szappanát. Külön laborálták a 
kovácsvas, a lakatosvas, az építészek gömbvasai, a patkóvas, a ráfvas, a sodronyvas 
és a többi kísérőpapírjait. Eközben az ipartestület szakosztályai „lanyhán dogoztak”. 

„Sokan sajnálták a tagdíjat”, „s csak néhány ember rohangált és intézkedett”. Az ipar-
testület 1929-ben emelt székházában a hivatali helyiségek falát okiratok díszítették, 
bizonyítandó, hogy a képviselet a céhek utóda, amely a gyakorlatban „hivatallá süly-
lyedt” – állítják (befejezésül és lemondóan) az irat készítői. A „házon belüli” bürok-

41 A GH a háborús hiánygazdaság országos és helyi szimptómáiról, Teleki miniszterelnök és Laky Dezső közel-
látásügyi miniszter ezekről mondott gödöllői tájékoztatójáról is – mondhatni – visszafogott hangon írt, illet-
ve tudósított. (GH, 1939. 09. 10., 09. 17., 10. 08.; 1940. 08. 11., 12. 15.; 1941. 05. 25.; 1943. 12. 19.; 1944. 01. 16., 
03. 26., 07. 23., 10. 01., 10. 22.)

42 GH 1941. 01. 05.; 1943. 01. 24. 
43 GH 1943. 08. 08.; 1944. 08. 22., 09. 03. 
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katonaözvegyeket és más hozzátartozókat támogatott. Körükben 1942 elején kará-
csonyi segélyeket osztott és Gödöllőn három, az It-hez tartozó községekben pedig 
egy-egy, összesen hat főt részesített 10-10 P segélyben.

Az ipartestület foglalkozott a háborús károsultak megsegítésével. A GV It. vál-
lalta az adományok és juttatások adminisztrálásával, továbbá az iparossegédek ka-
tonai behívásával kapcsolatos ügyek intézését. Eseti hozzájárulásokkal, 1943-ban 
pl. 500 P-vel támogatta a Magyar Vöröskeresztet. Az IPOK a szegény és elaggott 
iparosok ápolására tartott fenn „Gyógyházat” Balatonfüreden. A  szociális segít-
ségnek ezt a formáját kizárólag pályázattal, friss szegénységi, s ugyanilyen ható-
sági orvosi bizonyítvánnyal lehetett elnyerni. A kérelmet az illetékes ipartestület 
véleményezte és továbbította az IPOK-hoz. Az önsegélyezés eredeti formája volt a 

„Lajbi” elnevezésű konstrukció. (A gödöllői segédek havi megtakarításaikat kama-
tozó bankbetétként „működtették”, s a hozamot minden év végén betétarányosan 
osztották fel.)

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (amelynek kisipari szekciójához tar-
tozott a GV It., s amelynek szakbizottságaiban a gödöllői mesterek megbecsült 
munkát végeztek) két alapítványt szervezett a „kisiparos társadalom rokkantjai 
számára”. A kedvezményezetteket a Budapesti Kereskedők Menháza vette fel, „hol-
tig ellátott gondozottjai sorába”.46

A szociális segítésnek és együttérzésnek voltak karitatív megnyilvánulásai. Kö-
vetésre méltó jótevőként emlegették pl. azt a (gödöllői) cipészmestert, „aki két sze-
gény iskolás részére ajándékozott 1-1 pár bőrtalpas új cipőt”.47

A gödöllői iparosok ahhoz a társadalmi csoporthoz tartoztak, a kisiparossághoz, 
amely „közel negyedmillió mestert és közel ugyanennyi alkalmazottat” számlált. 
A gödöllői iparosok a maguk teljesítményével járultak hozzá szektoruk, a kisipar 
csaknem egymilliárd pengőre becsült termelési értékének az előállításához. (Ami 
a gyáripar termelési értékének az egyharmadát, az összipari termelés értékének az 
egynegyedét, s a nemzeti jövedelem 10 %-át jelentette 1940-ben).48 

Gödöllőn a kisipar volt „az ipar” – a műszaki kultúra: tudás, tradíció s praxis 
megjelenítője. Egészében kielégítette a vele szemben támasztott igényeket. Módo-
sította a község gazdaságának koloratúráját anélkül, hogy (annak) karakterét meg-
változtatta volna. Termelési-technikai potenciáljának minősége elmaradt a kor 
kívánalmaitól. A kisipar legtöbb gondja – végső soron – abból származott, hogy 
emelkedő pályára állni nem tudott, mozgástere drámaian szűkült, a nagyiparral 
szemben pozíciót találnia lehetetlen volt, kondíciói a szektoron belül is gyengék 
maradtak, radikálisan megújulni nem tudott, számottevő külső forrásokhoz (hite-
lekhez, kölcsönökhöz) nem jutott, modernizációs, kivált polgáriasító hatása rész-
legesen és korlátozottan érvényesült. 

46 A kisiparosság élet- és szociális viszonyairól ld.: Magyar Ipar és Kereskedelem. i. m.
47 GH 1942. 12. 13. – Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye alispánjainak jelentései 1931–1944 (OSzK P 16. 268 jelzeten)
48 A magyar magánkisipar. Statisztikai adatgyűjtemény 1938–1960. Bp. 1961, KSH. – Kereskedelmünk és ipa-

runk 1922–1940. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Az 1922–1940. évi jelentések. Bp.
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továbbá biztosítási járulékot kellett fi zetni.) A keresetek (jövedelmek) reálértéké-
nek (vásárlóerejének) megítélését jól segíti néhány alapvető fogyasztási cikk kiske-
reskedelmi árának a bemutatása. 

Néhány alapvető fogyasztási cikk kiskereskedelmi ára (1941, 1944)
6. sz. táblázat

Év/Árucikk Mértékegység Ár (P)
1941
Zsírszalonna  1 kg 2,32
Sertéskaraj  1 kg 2,78
Sertéscomb  1 kg 2,58
1944
Kolbász (füstölt)  1 kg 7,80
Szárazkolbász (füstölt)  1 kg 9,60
Párizsi, krinolin, szafaládé  1 kg 6,20
Virsli  1 kg 6,80
Tej (kanna)  1 l 0,68
Vaj (pasztőrözött)  10 dkg 1,02
Vaj (főző)  1 kg 9,50
Tojás (friss)  1 kg 5,80
Liszt (fi nom)  1 kg 1,34
Kenyér  1 kg 0,60
Cukor (kristály)  1 kg 2,09
Só  1 kg 0,54
Szappan  10 dkg 0,38
Petróleum (világító)  1 l 0,70

Forrás: OSZK Kisnyomtatványtár 1941. 354. d., 1944. 16. d.

A háborús években fokozott jelentőséget kapott a személyes sorsok alakulása, 
a társadalmi terhek növekedése az életviszonyok romlása miatt egzisztenciálisan 
megrendült iparosok szociális támogatása. Ennek az ügynek szervezett formát a 
GV It. és az IPOK adott. A szolidaritásnak voltak hagyományos és újszerű, önse-
gélyező formái.45

1941-ben a GV It. segélyalapot szervezett, amelyből idős iparosokat, rászoruló 

45 Az iparosok élethelyzetének és szociális viszonyainak leírásához lásd: GH 1938. 01. 08., 09. 17.; 1939. 12. 03.; 
1940. 01. 17., 11. 03.; 1942. 12. 13., 12. 31.; 1943. 10. 10.; 1944. 06. 23., 07. 23., 08. 13., 10. 29. – Kiterjedt vizsgá-
latok szerint az iparosok 1/3-a vagyontalan volt, 60 %-uk eladósodott és csak 15 %-uknak volt tehermentes 
vagyona. (Magyar Ipar és Kereskedelem. Szerk.: Dobsa László és Máriáss Imre. Bp. 1940. IPOK.) Ld. még: 
Laky Dezső: Az iparosok szociális és gazdasági viszonyai Budapesten. Statisztikai Közlemények, 1930.; Tahy 
István: A  kézművesipari alkalmazottak jogviszonyai és szociális védelmére vonatkozó rendelkezések. Bp. 
1940. Urbányi Kiadó. – Kereskedelmi és ipari érdekképviseletek Magyarországon Bp. 1930 (BKI). Újabb fel-
dolgozásban ld. Réti László: Az ipar. In: Szeged története. 4. kötet 128–178. Szeged, 1994. Szerk. Serfőző Lajos.
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KERESKEDELEM 

A KERESKEDELEM ÚJJÁSZERVEZÉSE

A modern kereskedelem országunkban is az ipari forradalom (társadalmi követ-
kezményeinek) a terméke. A kezdetekben nagyrészt külföldi tőkével alapozott gépi 
nagyipar, a tömegtermelés, az urbanizáció, a tömegfogyasztás, a nagyteljesítményű 
szállítási kapcsolatok, valamint a korszerű hírközlés vetette meg az anyagi-műszaki-
technikai bázisát az új típusú kereskedelemnek. Mindez folyamatszerűen, a maga 
ellentmondásosságában ment végbe, magán viselte az ország nemzetközi „bekötött-
ségének” és belső közállapotainak jellemzőit. Az építés, a felzárkózás szakaszának 
mondható idő súlypontja 1867 és 1914 közé esik. A lendületet vett kereskedelem 
fejlődésének dinamikáját illusztrálja, hogy 1890 és 1910 között a lakosság számának 
20 %-os növekedése mellett a kereskedelemben foglalkoztatottak száma 55 %-kal, 
az önálló kereskedőké is 45 %-kal nőtt. A kereskedelem olyan tradicionális formái 
mellett, mint az évente 600-700 helyen megrendezett országos vásárok, valamint 
az évi 2500-3000 alkalommal megtartott heti piacok (helyi vásárok), terjedtek a 
boltok, a bor- és sörcsarnokok; 1864 után pedig megalakult a Tőzsde. A vasút, a 
telefonizáció kiépítése lehetővé tette, hogy az áruforgalom (amelyben kezdettől ma-
gas, 33 % volt az élelmiszerek aránya) 1876-tól 1914-ig megnégyszereződött. 

A kereskedelem a tőkés gazdaságfejlődés „klasszikus” útján haladt, a nyugati 
modellt követte, igen sikeresen. A  felzárkózó, mintakövető modernizációnak ez 
a számos szempontból tanulmányozni érdemes, egyféle kelet-európai „kiadása”, 
változata, feltűnően eredményes volt. Azért is, mert a létrejött osztrák-magyar ki-
egyezés (1867) teremtette monarchiai „közös piac”, valamint a politikai, közéleti 
klíma (az állagőrzően konzervatív és a korlátozottan liberális államrezon) kedve-
ző társadalmi, szellemi környezetet biztosított a fejlődő gazdaságnak. Azonban az 
első világháború, a vereség, a két forradalom, és az ország minden addigi jellem-
zőjét radikálisan megváltoztató trianoni békeszerződés nyomán a kereskedelem-
ben is leépülést hozó változások indultak meg. A romlás megállítása létkérdés volt. 
Az állam a gazdaság stabilizációjára, s egyben rekonstrukciójára, a leépülés meg-
állítására, felszámolására, ugyanakkor a mélypontról történő elrugaszkodásra tett 

163

Gödöllő története II/2. [163]

A súlyos történelmi időknek és a helyi – ugyancsak sajátos – viszonyoknak nagy 
szerepe volt abban, hogy a gödöllői kisiparnak esélye sem volt az „organikus” fejlő-
désre, ilyen út nem kínálkozott. Egyetlen műhelyből sem lett üzem. A pálya, amin 
ez a szektor mozgott, lefelé vezetett, s mélypontját az újabb világégésben érte el. 
A  kisiparos társadalom Gödöllőn is meglehetősen pontosan leírható, szociológi-
ailag jól jellemezhető, sok tekintetben heterogén csoportot alkotott. Az ide sorol-
hatók csak egy szűkebb körének volt birtoka, rendelkezett valamiféle tulajdonnal, 
gyakran mezőgazdasági ingatlannal, házzal, stb. Az iparos (társadalom) státuszát 
vagyoni helyzete, szakmai presztízsét pedig teljesítménye minősítette. Életmódjá-
ban, életvitelében is különbözött a helyi társadalom (paraszti) alaprétegétől. Kiépí-
tette érdekképviseletét, egyesületeit és egyleteit, önszerveződése azonban közéleti 
szerepre nem jogosította; ilyen jártasságra csak néhányan tettek szert. A kisiparos-
ság viszonylag gyönge pozíciói, sokféle függősége, szemléleti és magatartási korlá-
tai okán inkább „polgáriasulónak”, semmint „polgári” csoportnak volt tekinthető. 
Mentalitásában és attitűdjeiben még éltek a céhes tradíciók elemei, és önbecsülésé-
nek építőkövei között fontos helyük volt az „aranykor”, a „boldog béke” egyébként 
felemás, a kibontakozó ipari forradalomtól kissé beárnyékolt emlékképeinek. Meg-
szenvedte (az első világháborút követő) „tegnapot”. Boldogan búcsúztatta volna 
gyötrő jelenét, de félte a „holnapot”.
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bé sem volt ideális közeg a gazdaság, a kereskedelem talpra állásához.2 Ugyanak-
kor nem lehetett megkerülni, hogy a helyzet legfőbb, stratégiai súlyú oka és ismérve, 
a „hiány”, mindenre kiterjedt, s a legkülönbözőbb formában és terepen mutatko-
zott meg, tárult fel. A hiány az ország áldatlan állapotaiban gyökerezett. A hiányok 
megkövetelték a szétesett kereskedelmi élet irányítási, szakmai mechanizmusainak, 
struktúráinak, intézményeinek és közéletének az újjászervezését.

„RENDTEREMTÉS”, SEGÍTÉS

Tudatosodott, hogy mindez, a kereskedelem rekonstrukciója az egész gazdaság 
újjászervezésének a részeként mehet csak végbe. S, hogy ehhez nem nélkülözhe-
tő az állam fokozott, az állami hadigazdaságra emlékeztető szerepvállalása. Az-
zal együtt is, hogy az állam politikai orientációja és ideológiai elkötelezettsége, 
továbbá közvetlen nemzeti környezettel való áldatlan viszonya folytán – majd 
mindinkább az irreális revíziós tervek, s a faji antiszemitizmus fogságába, illetve 
csapdájába esve – egyszerre építette és rombolta is a kereskedelmet. Felelősség 
nehezedett a helyi hatóságokra is. A „rendteremtést” a kereskedelemben Buda Já-
nos ipari és kereskedelmi miniszter indította el, amikor utasítást adott – egyebek 
között – az áttekinthetetlenné vált nyilvántartások „frissítésére”. A kereskedőknek 
mintegy 50 kérdést tartalmazó kérdőívet kellett kitölteniük. A kérdéseket 15 féle 
csoportba sorolták. Szabályozták a kereskedelemben foglalkoztatottak statiszti-
kai nyilvántartását, míg végül kirajzolódott egy meglehetősen bonyolult struktúra, 
alakzat, ami elveiben legalább egységes volt, s el lehetett benne igazodni: túllépett 
azon az állapoton, hogy mindenki, akinek valamilyen dolga volt a kereskedelem-
mel, az a saját szempontjai szerint járt el. A „rendrakásban” természetesen sokan 
részt vettek. A kereskedő társadalom egészének szakmai „átvilágítására” végül is 
Laky Dezső államtitkár csak meglehetősen későn, 1928-ban vállalkozott. (A Fő-
városi Tanács akkor rendelte el „A kereskedők számlálólapja” című, 58 kérdést 
tartalmazó adatlap kitöltését.)

A kereskedőket szakmai kiadványokkal is segítették; a legkülönfélébb szerveze-
tek jogi és közgazdasági szakkönyveiket ajánlották. A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara laborálta a Jogi Tájékoztatót.3 A  kereskedők gazdasági szakismereté-
nek gyarapítására valóságos közgazdasági szótárt jelentetett meg a Mezőgazdasági 
Bizottság. Ilyen célt szolgáltak a „Gazdasági Élet”, a „Magyar Kereskedelem” című 
szaklapok. Az Ár-ellenőrzés Országos Bizottsága külön fogalomtárat szerkesztett 

2 A szomorú idők sem gátolták meg a Gödöllői Casino megalakulását 1920. jan. 17-én. Az elnök Szentgáli 
Dániel, a titkár dr. Romanecz Arisztid, a gazda Almásy Károly, a pénztáros dr. Rosenfeld Sándor, a könyv-
táros Bujnovszky Aurél lett. A választmányba delegálták dr. Teghze Lajost, dr. Pallay Zoltánt, dr. Bezsilla 
Istvánt, Szilágyi Elemért, dr. Téchy Gyulát, Polucz Lajost, Purhez Jánost és Decsy Józsefet. (GV 1920. 01. 01., 
05. 23., GH 1919. 12. 25, 1920. 05. 23., 1921. 03. 01., 1921. 04. 03.)

3 Jogi tájékoztató. GH 1940. 06. 23.
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kísérletet. Közben az ország eltért, eltérítették az előző pozitív fejlődési szakaszban 
követett, szervesülő útról, a nemzeti sérelmek orvoslásának reményében új szövet-
ségi rendszerbe illeszkedett.

A változások politikailag biztosították, hatalmilag garantálták az állam primá-
tusát a tulajdon- és az elosztási viszonyok terén is. A monarchiai örökségből csak 
a szakmai kultúra intézményi részei (például infrastruktúrája és szervezetei) vol-
tak valamelyest kontinuusak saját előzményeikkel; elsősorban formailag, s egyre 
kevésbé tartalmilag. A  hazai kereskedelem történelmileg kialakult sajátos „etni-
kai színezete” a Horthy-rendszer valamennyi szakaszában lehetőséget és alkalmat 
adott rá, hogy minden kritika, amely a társadalom működését és berendezkedését, 
mindenekelőtt a szélsőségek felől érte, antiszemita formában fogalmazódjon meg. 
Az antiszemitizmus a rendszert minősítő ideológia és politikai, közéleti gyakorlat 
volt; s mindenféle nyugatias berendezkedés, politikai kapitalizmus-kritika legális 
anyanyelve, propaganda-kötőeleme, integráló tényezője. Nagy szerepe volt az or-
szág újabb háborúra való lelki felkészítésében és benntartásában.

SZIMPTÓMÁK

Amikor a régi Magyarország megszűnt, páratlanul súlyos tehertétel és erőpróba 
lett a gazdaság, így a kereskedelem újjáépítése. (A közvélemény egy részében a 

„tegnappal” kapcsolatosan még élő múltba vágyódás nem volt több ábrándnál.) 
Semmilyen feltétele nem volt annak, hogy a kelet-európai típusú, felzárkózó fejlő-
déshez egykor működő mércét és modellt formált monarchiai idők folytatódjanak. 
A „boldog béke” fejlődéstörténeti értelemben is véget ért. Merőben új viszonyok 
között kellett eligazodni.

Minden cselekvés előfeltétele a létező valóság reális felmérése és megismerése, a 
történelmi „romok” eltakarítása, s azoknak a tényezőknek a számbavétele volt, ame-
lyek segítették, illetve gátolták, akadályozták az állam-, a társadalomszervezés, az új-
jáépítés példátlanul nehéz munkáját. Riasztóak voltak a krízis tünetei.1 Annál inkább, 
mert még a hétköznapi, radikális szükségletek kielégítésére se volt forrás, se eszköz. 
Amint hogy nem volt mód pl. a lerongyolódott, éhes munkanélküliekről történő 
gondoskodásra, az égbeszökő árak, a virágzó spekuláció letörésére, sem az üres, áru 
nélkül „ásító” kirakatok megtöltéséhez, stb. A „Gödöllő és Vidéke” című lap egye-
nesen a „középosztály pusztulását” jósolta, arra tekintettel, hogy egy kg kenyér 16 
korona, ugyanennyi krumpli 4 korona, egy liter tej 14 korona, egy tojás pedig 3 koro-
nába került. Komoly terhet jelentett a pénzügyi stabilizációt szolgáló „vagyonváltság”, 
amelyet a kereskedőknek 1921. április l-jei határidővel kellett „eszközölniük”. Ehhez 
képest az a politikai légkör, ami az országban, így Gödöllőn is kialakult, a legkevés-

1 Magyar Kereskedelem és Pénzügy. 1920. ápr. 25. 
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üzemelését, fejlesztését nehezítő korlátok és emelők reális számbavételét, a kihí-
vásokra adott értékelhető válaszokat. Minden további meggondolás amellett szólt, 
hogy a hatóságok a költségvetés bevételének növelése, így az adóbevételek pozitív 
alakítása, egyszóval a községfejlesztéshez szükséges források gyarapítása végett is, 
következetesen és minden rendelkezésre álló eszközzel segítsék a kereskedelem 
erősödését. Ez azonban csak részben történt így.

A FEJLESZTÉS FORRÁSAI

A hatóságok dicséretesen következetesek voltak a kereskedelem rendjének betarta-
tásában, a törvények és rendelkezések számonkérésében, a szabályok megtartásá-
nak kikényszerítésében7 stb. Másrészt, az ezen területen kivált hangos „gyakorlati 
antiszemitizmus” „fölülírt” mindenféle ökonómiai racionalizmust. A diszkriminá-
ciós politika gátolta, teljesen ellehetetlenítette a kereskedők „zsidóként” megbé-
lyegzett csoportját. 1942-ben pl. már megszüntették a „zsidó” kereskedők bérleti 
szerződéseit. Ugyanakkor ingyenessé tették a „keresztény” kereskedők és iparo-
sok részvételét a heti piacokon és országos vásárokon, vagyis nem kellett hely-
pénzt fi zetniük (1938). A  költségvetés bevételi forrásai között fontos helyen állt 
a „helypénz”. A helypénz beszedési jogát a helység bérbe adta, s ezért „helypénz-
részesedést” kapott. 1932-ben a bérlő Guth Jenő volt, aki ekkor a községnek 3420 
(előző évben 3410) pengőt fi zetett. Sokallta, 600 pengővel kevesebbet akart fi zetni. 
Ajánlatát a község elutasította.8 Akárcsak Karácsony András ugyanilyen kérelmét, 
aki 1931-ben volt a heti piac helypénzfi zetési jogbérlője. A helypénzfi zetési jogot 
nyilvános árverésen lehetett elnyerni. A  vagyonnal történő gazdálkodásból szár-
mazó bevételek között fontos tétel a helyiségbérlet. Az egy, némelykor több évig 
érvényes szerződéseket a közgyűlés hagyta jóvá. 1930-ban pl. 20-24 kontraktus 
lépett érvénybe. Ha a bérlő nem fi zetett, „kitudták”.9 

A zsidó kereskedőket 1942-ben a máriabesnyői búcsúról is kitiltották. A  Gö-
döllő és Környéke Kereskedelmi Egyesület (GKE) „zsidómentesítése” pedig már 
1941 februárjában „keresztülvittetett”. A megválasztott új tisztikar garantálta, hogy 
„a zsidóknak se formálisan se a valóságban nem lesz döntő szava”. Ugyanakkor a 
GKE kilépett a „zsidó jellegű” Országos Magyar Kereskedelmi Egyesületből, s még 
az év júniusában belépett a Baross Szövetségbe. A csapásokat nem enyhítette, ha 
valaki – az akkori terminológiát használva – „vegyes házasságban élt”. (Gödöllőn 3 
ilyen kereskedő családról vannak dokumentumok.) Spitzer Adolf formailag is kife-

7 GH 1934. 07. 24., 09. 09., 1936. 02. 23., 1938. 10. 30., 1940. 06. 23.
8 PML. V. 1044. C b/2. 12999/1940.
9 A helyi képviselők testületére tényleges nyomás nehezedett „zsidó boltok” megszerzése végett. Rétfalvi Ernő 

órás és ékszerész a Horthy u. 9., a Fischer Zsigmond és Ernő bérleményében volt üzlethelyiséget nézte ki 
magának. Azzal érvelt, hogy gödöllői adófi zető, hitelképes, őskeresztény és „zsidó bérlete” van. PML. V: 
1044. Cb/2. 12999/1940.
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a piaci jelenségekkel kapcsolatos tudnivalókról: az áruról, az árakról, az adókról, 
és olyan, a kritikus helyzetekben alkalmazott, gyakran erkölcsi-etikai hangulatú 
elemeket, attitűdöket sugalló nyelvi formulákról, mint amilyenek az áruhalmozás, 
az árurejtegetés, az árfelhajtás, az ártúllépés, az áruzsora, az árucsempészet, „a lán-
colatos kereskedelem”.4

TELEPÜLÉSGAZDASÁG, KERESKEDELEM

A helyi közigazgatás is igyekezett időről időre képet kapni a községi kereskedelem-
ről. Ehhez a községek főszolgabírói hivatalhoz küldött jelentései adtak „muníciót”, 
illetve információs alapot. A  közhatalom, mint elsőfokú iparhatóság, mint költ-
ségvetési szerv, Gödöllőn is megkülönböztetett fi gyelmet szentelt annak, hogy a 
kereskedelemben rendezett, ellenőrzött viszonyok legyenek, és ezt sokféleképpen 
igyekezett a maga speciális érdekeit is érvényesítve elérni.5 Józan megfontolásból 
járt el, amikor a teljesítmény, az elvárható haszon növelése, maximalizálása érde-
kében a helyi fogyasztás ösztönzésére, a fi zetőképes közönség jobb tájékoztatására 
és igényeinek maximális kielégítésére, így – kitörési pontként – az idegenforgalom 
fellendítésére készítettek újabb és újabb terveket. A  helyi közhatalom, a hatósá-
gok, alapvetően jogkörük, kompetenciájuk szerint viszonyultak a kereskedelem-
hez. A hivatalok is érdekeltek voltak a kereskedelem zavartalan működésében, sőt 
fejlesztésében (közellátási szempontból ugyanúgy, mint a település, – mai szóval – 

„modernizálása” szempontjából). Gödöllőn egyetértés volt abban, hogy a községi 
költségvetést a kiadások csökkentésével s a bevételek növelésével kell egyensúlyba 
hozni. Ehhez is szükség volt a kereskedelem fejlesztésére. Az ismert községfejlesz-
tési stratégia lényege, iránya döntőképes erők közötti egyetértésben született, az 
idegenforgalomra, az üdülő- és iskolaváros profi l erősítésére, a kereskedelem fel-
lendítésére helyezte a hangsúlyt.6 

Az állam gazdaságpolitikája, a helyi közigazgatás gazdálkodása, adminisztratív 
intézkedései és piacszervező, forrásbővítő tevékenységei (részben a szociálpolitika 
érvényességének kiterjesztésével, újabb fogyasztói csoportok bekapcsolásával), va-
lamint a szakmai, civil szféra erőfeszítései a községi piac fogyasztási szokásainak és 
fi zetőképességének a minél jobb megismerésére és igényeinek maximális kielégíté-
sére, nagyfokú tudatosságot követelt a kereskedelem valamennyi résztvevőjétől. Ez 
a felismerés alapozta meg a községfejlesztési stratégiában való egyetértést, a község 

4 Előírták, milyen üzletben, milyen áru, milyen áron, milyen nyitvatartási időben árusítható. GH 1921. 12. 11.
5 A községi kereskedelemnek a helyi költségvetéssel történő összefüggéseire ld. GVM.TD. 92. 98. 29.; 

Uo. 6847, 6848. (Wirnhardt Ferenc in.) GH 1932. 11. 06.
6 Újra és újra kérte Gödöllő képviselő-testülete, hogy a községet nyilvánítsa a kormány üdülőhellyé. Ilyen 

távlatban gondolkodva szervezték meg az Idegenforgalmi Bizottságot, melyet Hajlamász János községi fő-
jegyző elnökölt, rendszeresen ülésezett, kiadta az ún. Kék Könyvet, a „Gödöllői Kalauzt” (Gödöllő, 1932.) 
stb. GH 1932. 06. 26., 1934. 04. 22.
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évi 31 000 pengőre lett volna szükség. Az arányokat érzékelteti, hogy pl. a koldus 
váltságdíjból a költségvetésnek évi 14-15 000 pengő bevétele volt. Ami annál je-
lentősebb, mert Gödöllő 1936–37-ben szegényügyre 8826 pengőt költött, ennek a 
közel sem lebecsülendő közjóléti szociális tevékenységnek a költségvonzata a ke-
reskedők főkönyvében a „bevételek” rovatban is megjelent.13 Gödöllőn a lakosság 
nagyobbik része jövedelméből a legtöbbet élelmiszerre és élvezeti cikkekre költött, 
a főként kisjövedelmű rétegek között sok volt a szegény, akiket – mint szó volt róla 

– a költségvetésből támogattak. A kereskedők – érthetően – a viszonylag állandó és 
fi zetőképes vásárlókat regisztrálták, így a hivatalnokok, a tisztségviselők és más fi x 
fi zetésűek, vagy a jómódú, szabadfoglalkozásúak körét tartották számon. Felmér-
ték, hogy pl. a járásbíróságon 53-an, az adóhivatalban 30-an dolgoztak. Tisztviselő 
31 fő és kettő közjegyző volt. A felsoroltak, és még néhány helybéli jegyző, vala-
mint egy törvénybíró együttesen – szólt a felmérés –, 100 000 pengő jövedelemmel 
bírtak (havonta). Biztos vevőnek számítottak a helyi iskolák. A premontreieknél pl. 
1937. júniusában 517-en tanultak, (és ekkor 34-en érettségiztek). A Norbertinum 
elnevezésű kollégiumban 119-en laktak. A polgári lányiskolában (1938-ban) 198-
an tanultak, 47-en „bejárók” voltak. A polgáriba íratott gödöllői diákok, kb. 130-an, 
Pécelen, Cinkotán és Rákosligeten tanultak.

Pécsy János, a község hosszú ideig sikeres kereskedője is megemlíti, hogy a fo-
gyasztók között (1930. októberében) kiemelkedő jelentősége volt a Gödöllőn tanu-
ló – szerinte – 400 diáknak; annak, hogy a gimnázium hetente kb. 100 kg húst vett. 
Pécsy tapasztalatait összegzi, amikor visszaemlékezéseiben nagy nyomatékkal szól 
arról is, hogy a sikeres kereskedelem fokmérője a vásárlók jó közérzete, az áruellá-
tás minősége, a kereskedők kulturáltsága, „s végül” az elfogadható árak. Más meg-
közelítésben, a kereskedők között a versenyt a minőség, a kedvező ár, az udvarias 
kiszolgálás, a szociális segélyezés hajlama stb. diff erenciálta.

BOLTOK, HETI PIACOK, ORSZÁGOS VÁSÁROK. 
A GÖDÖLLŐI PIAC

A (helyi) kis és nagykereskedés színterei a heti piacok, az országos vásárok és a 
boltok voltak. Révükön valósult meg, realizálódott a kereskedelem, a társadalmi 
munkamegosztás sokféle posztján dolgozó, különféle szakmákat képviselők közre-
működésével. A kereskedésnek ezek a formái és keretei örököltek, „készen kapot-
tak” voltak. Az ágazati infrastruktúra modernebb elemei, a boltok, a szakáruházak 
a terménycsarnokok és házak, a tőzsde a XIX. század második felét jellemző pros-
peritás idején, a kibontakozott ipari forradalom támasztotta igényekre, szükség-

13 Az Országos Földbirtokrendező Bíróság 1926/6368. sz.-ú ítéletében a koronauradalomból kisajátított 86 kh-
on („babati tábla”) 350 „házhelyet” osztottak ki az arra érdemeseknek és az egyházaknak. (GV 1921. 12. 11.)
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jezésre juttatta asszimilációs elkötelezettségét, „Somlóra” magyarosította a nevét.) 
A képviselő-testület 1942. március 19-i ülésén határozott úgy, hogy „szabályszerű-
en felmond” a község tulajdonát képező bérleteket illetően a zsidóknak, akik ezt 
tudomásul is vették és 1942. májusával el is hagyták eddigi bérletüket.10

Az új bérlők, azaz a nem zsidó kereskedők jogosultságát 3 évre meghosszab-
bították. A kedvezményezetteknek 3 havi bérleti díjat kellett letenniük a Gödöllői 

„Nagytakarékba” (GTp). A bérleti szerződések névre szóltak, így többé-kevésbé le-
hetett tudni, hány bérlete lehetett a községnek. Egy 1930. áprilisában keletkezett 
jegyzőkönyv szerint ez a szám 20 körül lehetett. A bérlők száma időnként, pl. 1930 
és 1940 között elérhette akár a 30-at is, ami jelentős hányadát teszi ki a gödöllői 46 
elárusító helynek. Feltehető, hogy volt, aki több telephelyet bérelt, s ez a megoldás 
volt az előnyösebb a saját ingatlannál. A nem, vagy nem rendszeresen fi zető bérlők 
száma meglehetősen magas volt: 1930-ban 10 bérlőt „toloncoltak ki” a bérletből, 
mert 3-4 pengővel tartoztak. A költségvetési bevételek növelését szolgálta, kivált 
hosszabb távon, a kétségtelenül sok eredeti ötlettel kigondolt idegenforgalmi pro-
paganda, a helyi kereskedőknek adott preferenciák, kedvezmények, a bevételt nö-
velő, a szegényügyi kiadásokra fedezetet találó források megteremtése.11

Fejlesztették az idegenforgalmi tájékoztatást. A  községi közgyűlés Idegenfor-
galmi Bizottságot alakított (1932), s annak működtetésére a költségvetésben 300 
pengőt irányoztak elő. (Ám a megye „kihúzta” ezt a tételt.) Megjelentették ellenben 
a „Kalauzt”, a „Kék könyvet” (1935), amely egyik fontos forrása a Gödöllő-ismere-
teknek. Kifejezetten ötletes lépés volt, a nagy forgalmú utakon közlekedő fővárosi 
villamosok „becsomagolása”: 100 járaton Gödöllőt hirdető propagandaanyagot 
helyeztek el. Ez persze kiadásként is jelentkezett, ám otthoni változata már bevé-
telt hozott, csak úgy, mint a helypénz, vagy a helyiségbérlet. Tömegdemonstrá-
ciókat szervező gyakorlatra a dzsemborik révén tettek szert. Kiadtak 1500-2000 
db községimázst formáló prospektust is. A költségvetés bevételei tették lehetővé, 
a fogyasztói kör bővítését is szolgáló szociális segélyezés számos formáját: az élel-
mezés-, az étkeztetés-, a ruha- és fűtőanyag-segélyezést, az idény- és közmunkák, 
az ínség járulékok, a koldus ügyek, a „koldus megváltási díj” fi nanszírozását. (Gö-
döllő adóbevétele 1936-ban 86 240 pengő, ténylegesen: 113 634 pengő), 1937-ben 
140 000 pengő, 1938-ban 86 240 pengő volt.) 

A Hivatal, az elöljáróság számításokat végzett a szegényügyi ellátás egyik (ter-
vezett) módjának a költségigényéről. Családmodellt „rajzoltak” és annak segélye-
zési szintjét az alábbiak szerint határozták meg, prognosztizálták.12 A havi kiadási 
összege 6,2 pengő lehetett. (Burgonyából 10 kg-ot, lisztből 4 kg-ot, zsírból l kg-
ot, rizsből, darából fél-fél kg-ot, babból 2 kg-ot, cukorból 3-4 kg-ot, sóból 3,4 kg-
ot, szappanból 1,4 kg-ot számoltak.) Az ilyen szintű (kiegészítő) segélyezéshez is 

10 PMLIV. 427./b.1546/1920. Uo.1044.Ca.48/1929. Uo.1044.Ca.42/1927. Uo.V.1044.Ca.273/1931. 
Uo.1044.Ca.192/1931. U. V. 1044.Cb./2.2071.A/1942. (Piaci ügyek.)

11 A Gazdasági Élet kéthetente megjelenő lap 1937–1944. GH 1943. 04. 22.
12 Alispáni jelentések 1938/I. GH. 1936. 07. 19., 1938. 03. 13.
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tetszik ugyanis, hogy a megvizsgált 61 cégből 33 (54 %)! volt a fűszerkereskedés, 
12 pedig a hentes- és mészáros üzlet (az összes kereskedés 20 %-a). A  két cso-
port a kereskedéseknek együttesen éppen 74 %-át adja, vagyis e téren semmilyen 
változtatás nem történt 1932-höz képest. Tételes példa az állagőrzésre, hogy az 
ismert fűszeresek, 11-en, eredetileg is ezt az üzletágat kultiválták. A hentes- és 
mészárosok 11-12-en voltak. A  községközpontban 6, az Alvégen 2 hentes és 2 
mészáros dolgozott; a legismertebbek közé tartozott: Wirnhardt Oszkár, Pécsy Já-
nos, Glausius Dezső, Fischer Gáspár, Gyarmathy Gusztáv és Halász Gyula, akik 
készítményeikkel maguknak jó hírt szereztek. Pécsy János országos aranyérmet 
nyert, a 40-es években csődbe ment.

A heti piacokat és az országos vásárokat, melyekből a 30-as évektől végül is 
már 4 volt, sokféle nép látogatta. S mert azok, tudniillik a piacok, vásárok tár-
sadalmi eseménynek minősültek, találkozási alkalmak, tájékozódási lehetőségek 
voltak, közhangulatot artikuláltak, vagy éppen gerjesztettek, a hatóságok folya-
matosan ellenőrizték. (Országos vásárokat 6-700 településen, heti vásárokat 300 
településen tartottak.) Az árusok, helypénzlefi zetés ellenében, sátrakban, vagy 
azok nélkül ajánlották ipari, mezőgazdasági, kész-, vagy félkész terményeiket, 
termékeiket a vevőknek. Kedvező piaci alkalmat jelentettek a búcsúk, a legkü-
lönbözőbb társadalmi megmozdulások, dzsemborira emlékeztető rendezvények, 
valamint a szakrális helyeken történt árusítás (amelyektől a zsidó kereskedőket 
már 1941-ben eltiltották.)

A gödöllői piac mind konkrét, mind általános értelemben, megfelelt a kor e 
téren mutatott állapotainak – a háztartások rendszeres, főként élelmiszer-beszer-
zési forrásaként működött, széles fogyasztói rétegeket látott el. A főváros diktálta 
verseny és a vásárlóközönség már tárgyalt összetétele pallérozta a választékbőví-
tést és az ízlést. A reklámozott áruk minősége és ára érzékeltette: a vásárlóközön-
ség egy –kicsi, de jól szituált – része már a luxusfogyasztás felé fordult, egyébiránt 
pedig, a vásárlóerőt nézve erősen polarizált. A gödöllői vásárok és piacok, a ke-
reskedelmi gyakorlat pillérei, legdemokratikusabb formaváltozatai, a – nagyállat-
vásárt kivéve – rendszerint kis tételben árusítók és vásárlók, illetve viszonteladók 
(kofák) őrhelyei voltak. Piacokat és heti vásárokat minden héten kedden, csü-
törtökön és szombaton tartottak, országos vásárokat pedig március 20-án, július 
3-án, október 2-án és december 18-án, vagyis nagyjából negyedévente rendeztek. 
A szakmai közélet mondhatni állandó témája volt az áruhiány és árak alakulá-
sa, az árualapok helyzete, a kereskedők „szakmásítása” stb. A szoros hatósági el-
lenőrzés dacára a vásárok és a piacok gyakran szerepeltek mint az árdrágítás, a 
feketézés, stb. színterei. Hatósági közegek rendkívül sok ilyen esetben voltak „il-
letékesek.” Az 1922. XII. tc. alapján a rendőrség intézkedett például, ha a kereske-
dő a jogosítványában nem szereplő árut is forgalmazott. Az így hozott döntést a 
Kihágási Tanácsnál lehetett megfellebbezni. Gyakorta szabályozták az ugyancsak 
rengeteg vitára okot adott árusítási, nyitva tartási időt. Ennek rendjét mindig a 
konkrét követelményekhez is igazították. Pl. 1944. október 15-én az élelmiszer-
kereskedések és a tüzelőanyag-árusító helyek nyitva tartását reggel 9 és délután 
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letekre adott „válaszként” jöttek létre. A  piac (értelmezésünkben is) az árucsere 
színhelye, ahol az eladó, illetve a vevő közvetlenül, vagy megbízottjai útján árut 
ad pénzért, vagy fordítva, pénzért vesz árut. Az „üzlet” – szóhasználatukban – a 
megkötött alku eredménye, vagy (konkrét esetben) a „bolt” szinonimája. A folya-
matos, előírás szerint épített térben és feltételek között vásárlás fontos színterei a 
kereskedelmi infrastruktúra újabb „pillérei”, a boltok, üzletek voltak.14 Nem lenne 
szerencsés bármiféle hierarchiát felállítani, akárcsak feltételezni is a kereskedelem 
különböző formái és módszerei között. A formaváltozatokról az idő állított fel kö-
zöttük folyamatosan változó sorrendet, főként a lakosság áruellátásában betöltött 
teljesítményük szerint.

A boltok a község társadalom-földrajzi centruma felé sokasodó, sűrűsödő háló-
zatot rajzoltak, s persze volt belőlük a községbe be-, s az Erzsébet park vagy Isaszeg 
felé kivezető utak mellett is. Egykorúak úgy látták, hogy a kereskedelmi, egyáltalán 
a gazdasági, kommunális ügyek 50-80 %-át a centrumban intézték. A boltok számát 
a piac igénye szabályozta, az eufemisztikusan alkotmányos átállásként emlegetett 
erőszakos kisajátítások esetében (1944) pedig a kormányzati iniciatívák érvénye-
sültek. A Gödöllőn volt 46 „árusító hely” (bolt) mintegy felét III. Grassalkovich 
Antal halálát követően, 1850 után „gründolták”, a másik felét pedig jelentős rész-
ben már a két világháború között alapították.15

A legkorábban Bluhmenthal József fakereskedést 1899-ben, Gold Benő vegyes-
kereskedést 1872-ben, Gráf Aladár fűszerkereskedést 1856-ban, Róth Márton ve-
gyeskereskedést 1897-ben, Spitzer Izrael és Fiai fűszer- és csemegeáru-kereskedést 
1870-ben, Somló Gyula divatáru-kereskedést 1876-ban, Spitzer Jónásné divatáru-
kereskedést 1886-ban, Pollák Lipót tűzifa-kereskedést 1884-ben nyitott.

1932-ben a kereskedők több mint 48 %-a fűszer-, csemege- és vegyeskereskedő 
volt, s ezek az arányok különösebben később sem változtak.16 (Hasonló jellemzőt 
mutatnak az országos adatok. Az áruforgalom (miközben 1877 és 1914 között 
megnégyszereződött) 33 %-a élelmiszer volt. A „Gödöllő és Környékének Keres-
kedelmi Egyesülete” című kiadvány adatai is mutatták a kiskereskedelem szerve-
zeti-szakmai struktúrájának sokszínűségét, s ugyanakkor az élelmiszer profi ljának 
túlsúlyát. Gödöllőn (1932-ben) l bor, l bőr, 4 épületfa, 21 fűszer, csemege és vegyes 
kereskedés, 3 papír-, 5 úri- és női divatáru, 4 tűzifa és 2 vaskereskedő, továbbá 
2 illatszertár állt a lakosság szolgálatában. A boltok 75 %-a az élelmiszerellátást 
szolgálta. Az 1939-ben kiadott „Adattár” közlései megerősítik a mondottakat. Ki-

14 A boltok bútorzata, felszereltsége sokféle volt. Lényegében valamennyi elárusító helyen – célszerűségi okok 
miatt is – használtak pultot, melynek egy részén a vásárló felé zárt, az eladó felé nyitott, fekvő szekrényt 
helyeztek el. Amiben, tetszetős üvegtartókban csemege cukorkákat tartottak. Ha a bolt csak egyetlen 
szobából állt, ami általában 16-20 nm volt, az elárusító térben sokféle-fajta árut tároltak. A petróleumot, 
festéket stb. viszont külön raktározták. A boltok padlózata a legtöbb helyen „fáradt olajjal” bekent fapadló 
volt. Ez, valamint a vele egy térben tárolt áruk különös illatmixet árasztottak. Gyakorlati szerepe volt, 
de egyféle romantikus hangulatot is sugallt, hogy minden ajtónyitáskor kis rézcsengő jelezte: új vásárló 
érkezett vagy távozott.

15 GVM TD (2d.4+_L:, 40.1., 3.1.42.) 39.1., 41.1., 42.d., 43-1.
16 MÉLYKÚTI CS.-MÉLYKÚTI L. 2004. 110.
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ki, ami a legminimálisabban is 100-120 % hasznot jelent, de némely húsminőség-
nél 5-600 %-ot is. Feltételezve, hogy a mészáros 240 pengőért vásárol meg egy 6 
mázsás állatot, egy kg hús neki kb. 40 fi llérjébe kerül, ő pedig l,60-tól 4 pengőért 
méri kg-ját. Csakhogy, szólt a kontra, az ellenérvelés: az adók és minden más költ-
ség eléri az állat árának 60-80, sőt 90 %-át. A  marhahús árak 20-25 %-al voltak 
magasabbak, mint a „békében”. Gyarmathy Gusztáv mészáros perelte a „Figyelő” 
GH-ban írott téziseit. Bemutatta a maga kalkulációját, ami szakmai és kortörténe-
tei értékű információk sokaságát tartalmazza. Szerinte egy közepes minőségű élő 
marha, ha súlya 600 kg, 300 pengőért megvehető. Az adókra összesen 342 pengőt 
lehet számítani. A levágott marha súlya 50 %-kal kisebb, mint az élőé, ez esetben 
300 kg. Kiméréskor a 407 pengő nyereségből tiszta nyereségként 55-56 pengő ma-
rad. Ezt terheli még a jövedelemadó, „és a segéd és tanonc is eszik valamit, ráadásul 
többen nem is fi zetnek.” Mindezeket tudva sem érthető, szólt a gödöllői kritika, 
hogy az isaszegi és a cinkotai mészárosok miért tudták 20 %-kal olcsóbban árusíta-
ni a húst, mint a gödöllői szaktársaik.

A hetipiac 1931 decemberétől a Községháza Csarnokudvarában, a Községhá-
za és az Erdő-hivatal előtti téren működött. A Hangya a Községházával szemben 
kapott megfelelő területet, ahol pavilont állított fel, gyógyeszközöket és élvezeti 
cikkeket árult. Lélektani eszközökkel is igyekezett a piac iránt megingott bizalmat 
erősíteni.21

„A háborús idők tízparancsolata” címmel kiadott röplap azt hirdette, hogy a 
fogyasztók öntudata és az állam kényszerítő ereje együtt biztosítja a piacok hibát-
lan működését. S alighanem ezt a célt szolgálta a kereskedelemben használatos 
mérőeszközök hitelesítése.22

A háborús gazdaság életben tartásához az állam mind aktívabb és egyre mé-
lyebb beavatkozására volt szükség, s az büntetett és jutalmazott. Aki például part-
nere lett – mondjuk – ipari növények termesztésében, az olcsó műtrágyát kapott. 
Aki ellenben az 1944. VI. tc-ben foglaltak szerint bűnösnek minősült (árdrágítás-
ban, üzérkedésben, indokolatlan árufelhalmozásban stb.), azt akár 5 év börtönnel 
is sújthatták, vagy teljes vagyonelkobzásra ítélhették. A cukrot, a kenyeret, a zsírt, a 
lisztet, a száraztésztát már 1939-től jegyre adták. Voltak persze, akik „a gazdasági 
élet eltolódásait” egyéni meggazdagodásra használták, s ezekben a korabeli pro-
paganda szívesen fedezte fel a „zsidót”. A GH győzelemittasan jelentette: „egyik 
környékbeli zsidó szatócs hét mázsa lisztet rejtegetett”. Harsányi László járási fő-
szolgabíró megállapította, hogy jelentésének évében 760 árdrágítási ügyben kellett 
eljárnia, s ebből 50 % a kereskedelemre esett.23

Az árstabilitást a szigorú razziákkal is igyekeztek kikényszeríteni. Aki például 
a kukorica mázsájáért 13,40 pengő helyett 20 pengőt követelt, azt huszonöt napi 
elzárással „jutalmazták”, akárcsak azt, aki a krumpli kilóját 14 fi llér helyett 17 fi llé-

21 A kocsipiacot a Darányi utcába telepítették./1931./-PML.V. 1044.Ca.192/1931. Kgy. jkvi. kat.
22 GH 1941. 10. 26.
23 GH 1938. 08. 20., 1940. 02. 14., 07. 28. 1942. 10. 13., 1943. 01. 24., 1944. 02. 20.
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18 óra között engedélyezték. Húst (1938) Gödöllőn és a gödöllői járásban reggel 
6 és 8 óra között, este pedig 18 és 21 óra között lehetett kimérni.17

A kereskedelem „hibátlan” működéséhez attribútum, elemi kritérium az áru, 
annak számtalan változata és formája. A  kereskedők elsőrendű érdeke volt az 
árualapok (árukészletek) lehetőség adta szintig való feltöltése, a folyamatos áru-
utánpótlás megszervezése.18 Aki tudott, élt a lehetőséggel, hogy az állam szervezte, 
különféle intézkedésekkel támogatta, inspirálta, preferálta a folyamatokat, az ál-
tala kívánatosnak tartott irányba terelte a rendelkezésre álló erőket és eszközöket. 
Műtrágya-juttatással ösztönözték pl. az ipari növények termelését, s a házhelye-
ken is a kertészkedést. A  koronauradalom pl. a besnyői kolostor előtti téren 20 
kh-on vetett zöldséget. Iskolások, leventék cca. 102 milliárd méter selyemfonalat 
termeltek. A tejtermelőknek kedvezményes áron juttattak abrakot. Gabonakészle-
teket igyekeztek felhalmozni. A kényszerítés leggyakoribb eszköze a rendeletekkel 
való intézkedés volt. Ilyen módon szabályozták a gabona- és zsír kötelező beszol-
gáltatását, a fakitermelést, a maximált árakat. A piaci anomáliák mögött gyakran 
üzérkedést tételeztek föl, amit börtönnel és pénzbüntetéssel „jutalmaztak”. A csak 
nehezen fenntartott piaci egyensúlyt a fejadagrendszer bevezetésével is igyekeztek 
megőrizni. A hadigazdaság szempontjai határozták meg, hogy az állam miként jár 
el, pl. miként korlátozza akár az élelmiszer, akár a nemesfémek forgalmát. Az áru-
hiány a háború egész tartalma alatt állandó jelenség volt és maradt. Rendszerint az 
áru szortiment valamely pontján jelent meg, azután egyre általánosabbá vált. Az 
áruhiányt az áruszállítás gondjai súlyosbították. 1944-ben már számolni kellett a 
szövetséges légierők aktivitásával is (1944. július 21-én mintegy 2 és félórás légi 
riadó volt Gödöllőn.) 

A gyarapodó gondok „tükreként” az árdrágítási ügyek 50 %-a a kereskedelemre 
esett. Erősödtek a kereskedelmet érintő kritikák. Gyakori vád volt, hogy drága, és 
nehezen viseli a konkurenciát.19 Kétségtelen, számos példa bizonyította, a gödöllői 
piac igényes terep, drágább a szomszédos települések piacainál is. Voltak, akik 20, 
sőt 30, de akár 40 %-kal „érzékelték” a helyi árakat magasabbnak, mint a pestieket. 
A járási főszolgabíró ezt a jelenséget a gödöllői lakosság „vásárló képességével tör-
ténő visszaélésként” értelmezte. Érdekes és tanulságos vita robbant ki a marhahús 
fogyasztói árképzéséről.20 A kiinduló állítás az volt, hogy a korabeliek számítása 
szerint egy kg marhahús minden költséget tartalmazó fogyasztói ára 76 fi llért tett 

17 A közellátásról, az Országos Közellátási Hivatalról ld. Baross Újság, 1944. dec. 20. A Baross Szövetség lel-
kesen üdvözölte Laky Dezsőt a közellátási, Reményi Schneller Lajost a gazdasági csúcsminiszteri és Kunder 
Antalt a kereskedelmi és közlekedésügyi miniszteri székben. Baross Újság, 1944. 04. 28., 08. 20.,12. 20.

18 A Gödöllői Hírlap a második világháború alatt folyamatosan foglalkozott a piacokkal, az árakkal, az élelmezési 
kérdésekkel, különféle hiányokkal stb. GH 1942. 10. 25., 11. 22., 11. 29., 12. 13., 12. 20., 1943. 11. 05., 03. 06.

19 A piaci árakról, azok változásáról, a jegyrendszerre, a beszolgáltatásra, a piaci anomáliákra (pl. az árukap-
csolásra) vonatkozó tudnivalókról a GH folyamatosan tudósított. – GH 1938. 10. 30., 1939. 08. 06., 10. 08., 
1941. 11. 22., 11. 29., 12. 13., 12. 20., 1943. 11. 05., 03. 06., 1941. 11. 09., 1942. 05. 24. 1942. 01. 25., 1940. 11. 17., 
1941. 05. 02., 06. 08., 10. 19., 10. 29., 1942. 05. 31., 06. 14., 1943. 11. 28., 1942. 09. 20., 1939. 08. 06., 08. 09., 
10. 08., 1941. 05. 25., 1944 10. 22. 07. 09., 07. 23., 11. 01.

20 Az árképzésről számítás-módszertani vita folyt a GH-ban. GH 1939. 03. 26., 04. 02.
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„HIRDETÉS NÉLKÜL NINCS ÜZLET”

A kereskedők igyekeztek felkelteni a fi gyelmet az általuk minőségiként ajánlott 
árukra és szolgáltatásokra. Vendégcsalogatóként emlékeztettek a dzsemborikra, 
akkori teljesítményükre. Nem titkolták, a kormányzó nyári jelenléte – reményeik 
szerint – nagyban segíti a község elmaradottságának, falusias képének a megváltoz-
tatását, a járda-, ivóvíz, és telefon- ellátottságának a javítását, egyszóval a települési 
kereskedelem kommunális környezetének komplex fejlesztését. A gödöllői piacon 
meg kellett harcolni a vevőkért, miközben a kereskedők terhei nőttek, kivált olyan 
eseményekre, mint pl. a világgazdasági válság (1929–1933), vagy a II. világháború-
val kapcsolatos „előjátékok” és történések voltak. A becsülhető kereslet és fi zetőké-
pesség korlátai felértékelték a „hírverést”, a hirdetést. Meg is fogalmazták: „hirdetés 
nélkül nincs üzlet”. A hirdetés a modern idők piacjelensége, a kereskedelmi kultúra 
szerves tartozéka lett; a piacon való aktív jelenlét bizonyítéka, a piacgazdaság egyik 
attribútuma. A verseny ugyanis természetes állapot, akkor is folyik, legfeljebb kí-
méletesebben, vagy épp durvábban, amikor nagyon szűk a szereplők mozgástere. 
A  hirdetés, mint módszer nem volt drámai újítás, már a monarchiai időkből is 
„visszaköszön”. Akkor már a hirdetések rendkívül sokfélék, színesek és szellemesek 
voltak. „A költők zengő agya” szolgálta a kommersz gondolat emelkedett nyelvi 
megformálását. Ehhez képest a két világháború között a hirdetéspiac tartalmában 
és formájában, küllemében is – fi noman szólva – egészében puritánabb lett. 1920 
után csak nehezen találta meg a hangját. Munka- és áruhiány, a „boltokban, a kira-
katokban a semmi uralkodott”, szomorúvá és szürkévé tette az életet.

Gödöllőn is sokféle hirdetési módszer és technika élt egymás mellett. A legkez-
detlegesebb piaci „bejelentkezés” a „cédulázás” volt. Ez esetben élő fatörzsre, vagy 
más alkalmas helyre kézzel írt papírfecni terjesztette a mondanivalót. Rendezet-
tebb, szabályozottabb forma lett a „hirdetőtábla”, s még inkább a megfelelő élőfa 
törzsének lemezelése, a palást használata. A kisbíró, a dobos, inkább a közérdekű-
nek tekintett közleményeket „hírelte”, terjesztette. Ebben a közel sem teljes körű 
felsorolásban kívánt hasznot ígérő rendet rakni a helyi képviselőtestület. 1932. de-
cember 3-án elfogadta a MAHIR ajánlatát: szabályrendelettel öt bérlőt hatalmazott 
fel, hogy 15-16 ezer pengő beruházással 17 hirdető oszlopot, három kis pavilont ál-
lítsanak fel. A hirdetési bevétel 20 %-a a községet illette és húsz év elteltével – szólt 
az egyezmény – a létesítmények a község tulajdonába kerülnek. Többen, közöttük 
a helyi sajtóvezér, Hovhannesian, nehezteltek – joggal! – a gazdaság azon szereplő-
ire, akik nem, vagy rosszul éltek a sajtó adta lehetőségekkel, amiben ők valóságos 
információs forradalmat láttak. A  hirdetések, a hirdetők árut, vagy szolgáltatást 
ajánlottak, s tájékoztattak az árakról is. Rendszerint minden olyan információt tar-
talmaztak, ami beazonosíthatóvá tette, hogy ki, mit, milyen terméket, árut ajánl a 
fogyasztónak, s azt, hogy az ajánló hol lakik, hol a telephelye, utcája, telefonja stb. 
A Winhardt féle húsüzem és húsbolt olyan szimbólumot talált ki, ami az üzleti kör-
re, s egyben az üzlet profi ljára utalt; egy keménypapírból kivágott hízott malac volt 

175

Gödöllő története II/2. [175]

rért adta. Schwarc Manónét azért büntették 600 pengőre, mert blúz-anyagot adott 
el 5 pengőért 2,20 pengő helyett. Példás büntetést kaptak a „tizenhetek”, akiket a 
Pestvidéki Királyi Törvényszék ítélt el árdrágításért. Az elsőrendű vádlott 10 havi 
börtönt és további 5000 pengő büntetést kapott.24

Országunk háborúba lépésétől ár-kormánybiztost rendeltek a piaci anomáliák 
megakadályozására. Szavának nyomatékot adott, hogy szigorú rendszabályok in-
tézkedtek az árviszonyok betartásáról és ellenőrzéséről.

Árellenőrzési joga az itt már citált, 1944. április 20-án életbe lépett törvénycikk 
szerint a közigazgatási hatóságnak, a csendőrségnek és a rendőrségnek, valamint 
a Királyi Járásbíróságnak volt. A napi érvényes árakról a piaci szereplők arról az 
űrlapról tájékozódhattak, amelyet a Községháza főkapujának hirdetőtábláján füg-
gesztettek ki.25 Az eladóknak jól olvashatóan fel kellett tüntetni árujuk árát, igazol-
niuk kellett termelői jogukat. Viszonteladók csak 9 órától vásárolhattak például 
tejet (literjét 30 fi llérért).

Az árakkal való manipulációt szigorúan büntették. 100-150 pengő volt a tétel-
tartomány két turai lakos esetében, akiket már mint visszaesőket 1938-ban meg-
bírságolták Gödöllőn. Aki nem fi zetett, azt elzárták. (Egy nap átváltási indexe 5 
pengő volt.)

Az árellenőrzés erőfeszítései dacára az árak már 1938 őszétől emelkedtek, még-
hozzá gyorsan. A zsírszalonna ára egy hét alatt 2,20 pengőre ugrott, amit a GH már 
az új idők szellemében „a keresztény kereskedők kiszolgáltatottságának” tulajdo-
nított.26 A szűkös árualapok egyre fogytak, és mint kiderült, Kárpátalja visszacsa-
tolása sem segített a nyersanyaghiány gondokon. Drágább lett a készáru, például a 
cipő, s gyakoriak lettek az áruszállítás gondjai. Nem volt tüzelőanyag, a lakásokat 
16 fokig fűthették.

Az áremelkedés az élelmiszereknél 27,1 %, a ruházati cikkeknél 49 % volt (1944. 
január és 1944. április között), az általános megélhetési költségek 25 %-kal tetőztek. 
Az áremelkedés a forgalomkorlátozás alá nem eső cikkeknél volt a legnagyobb.

A hiányok aktuálisak, tartósak, vagy átmenetiek, adminisztratív, szervezési, 
szállítási, logisztikai természetűek voltak. A sokféle hiányt – mint leírtuk – sokfé-
le módszerrel próbálták leküzdeni. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) például úgy, 
hogy csökkentette a pénz nikkel- és ezüsttartalmát. A gödöllői pékek meg piac-, il-
letve az érdekvédelem vitatható módszerét választották: visszafordítottak egy Pest-
ről Gödöllőre tartó kenyeres kocsit, mert olcsóbban adta áruját, mint a helybéliek.

24 A megbüntetett kereskedők az Országos Kihágási Tanácshoz fellebbezhettek. – GH 1939. 11. 05.
25 „Kereskedelmi árak Gödöllőn” c. táblázatok
26 A zsidótörvények, a deportálások szétzilálták a kereskedelem csatornáit és szálait. Vidéki kereskedők pana-

szolták a Baross Újságnak, hogy hiába írnak (rendelnek írásban) árut, nem kapnak, s azt sem tudják, miért. 
GH 1938. 07. 10., 1939. 11. 12., Baross Újság 1944. 12. 20.
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Könyveink megvizsgálása alkalmával becses számláját … forint-tal, … kr-ral 
találtam megterhelve. Szíveskedjék a fenti összeget minél előbb kezemhez juttatni, 
és szerencséltessék továbbra is becses megrendeléseivel. Mint eddig, ezután is fel-
adatomnak fogom tartani, tisztelt címedet áruim kitűnő minőségével, mind pon-
tos kiszolgálással teljesen kielégíthessem. Kiváló tisztelettel stb.”.

A barokkos, szóvirágos, rokokósan túldíszített, alázatosan udvarias hang szinte 
elfedte a lényeget. Azt, hogy tulajdonképpen követelésről van szó. Értette, akinek 
szólt. És azt nem megbántani akarták, hanem mintegy nevelni próbálták, s ami a 
legfontosabb, megtartani kuncsaft nak.

A hirdetések legtöbbje a Gödöllő és Vidéke, a Gödöllői Hírlap című újságokban 
jelent meg, valamint a Gödöllői Kalauz elnevezésű kiadványban. Ezek, valamint 
a PMI V. 1044.C./b.-IV.427-b.-13978/1944 jelzetű levéltári források alapján szer-
kesztettük az alábbi táblázatokat.

KERESKEDŐK. KERESKEDŐ TÁRSADALOM.
Gödöllő és Környékének Kereskedelmi Egyesülete (GKE)

A kereskedelem, az emberek között történelmileg kialakult anyagi (áru)kapcso-
latok bonyolult rendszere, a „piac” elsődleges, közvetlen szereplői (szakadatlanul 
változó összetételben és változatos szerepekben) az eladók, a kereskedők és a vá-
sárlók, a vevők voltak. Bármilyen „típust”, formát vagy alakot öltött is az árucsere 
(színhelye), s elnevezése (lett légyen az piac, vásár, búcsú, körmenet, dzsembori, 
alkalmi kirándulás, vagy más, tömegeket megmozgató program) a kereskedők, a 
házalók, az őstermelők (akik saját termékeiket árusították), a kis tételben viszont-
eladók (a kofák), s a készáruk sokaságát forgalmazó, vásározó kiskereskedők és 
kisiparosok, valamint a helyileg, földrajzilag stabil boltosok voltak a „főhősei”.

A piac kínálati szereplői azért vettek, készítettek újra és újra árut, hogy azt újra és 
újra haszonnal eladják. Gödöllőn a piaci szektorban 1932-ben 105-en, 1938-ban pedig 
már 273-an dolgoztak. A rájuk vonatkozó adatok azonban nem azonosak az iparen-
gedéllyel bíró magán (családi) kereskedőkével, mert nem egyértelmű, tartalmazzák-e 
a hiteléletben, továbbá a kereskedelmi segédmunkás-sorban dolgozók számát is. 
A források más és más információkat közölnek. Az „Adattárban” 61, Hovhannesian: 
Gödöllő a múltban és most című munkájában 43, a Forgács-interjúban 32 család sze-
repel.27 Az eltéréseknek számos oka és indoka van, pl. cégek keletkeztek és szűntek 

27 Az Adattárban magukat és üzletüket hirdető kereskedőkről, tekintettel arra, hogy a „marketing” pénzbe 
került, okkal tételezzük fel, hogy helyileg ugyancsak első vonalbeli vállalkozók voltak: Halász László, Oláh 
Imre műkereskedő, Tóth Mátyás cementkereskedő, özv. Kovács Gyuláné, Rozner Lajos ékszerkereskedő, 
Bukó Teophil élelmiszerkereskedő, Kaszás Ferenc, Deutsch Mór, Fernenger Frigyes, Gold Benő, Kodó Fe-
renc, Markay Antal, Nádaskay Ferenc, id. Pomogács József, Spitzer Izrael és fi a, Wirnhardt Nándor fű-
szerkereskedő, Fischer Zsigmond, Petreczky Tibor illatszertárosok, Hausner Ferenc papírnagykereskedő, 
Kuritz István rádiós, Kelemen Miksa, özv. Aladár Éliásné, Somló Gyula, Spitzer János rövidáru kereskedők, 
Szeder Dezső, Gráf Aladár vegyeskereskedő. – Adattár 60–69. p. – PML V. 1044. Cb. 4129/1944.
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a reklám, s egyben a reklámhordozó. A hirdetések általában egyszerre töltötték be 
a tájékoztatás, a propaganda és az üzleti agitáció funkcióit. Esete válogatta, hogy a 
szöveges hirdetésekben hová esett a hangsúly. A kor preferált ízlésének megfelelő-
en inkább a tárgyszerűség, semmint a harsány önmutogatás jellemezte a hirdetési 
piacot. A „zsidótörvényektől” kezdve a hirdetésekben, a plakátokon is, megjelent a 
politika. Például akként, hogy a hirdetési szöveg kötelezően tartalmazta, hogy ez és 
ez az üzlet „őskeresztény és magyar” vállalkozás, amaz pedig nem.

Nem lehet mondani, hogy mindegyik hirdetés valóságos műremek lett volna, 
de egyik-másik már korunkra mutatott. A hirdetések sok tekintetben forrás értékű-
ek. Közvetítik a kor üzleti ízlésvilágát, segítik kiegészíteni ismereteinket a tárgyalt 
korszak instrumentális környezetéről, tárgyi kultúrájáról, piaci szükségleteiről stb. 
Megjelennek a modernitás olyan képi eszközei, jelképei, mint a háztartási gépek 
stb. Tanulságosak a szolgáltatások típusai, egyáltalán mindaz, ami a mindennapi 
kultúra és életmód históriai rekonstrukcióját segíti. Okkal feltételezhető, hogy a 
hirdetők többsége nem a létbiztonság határán egyensúlyozott. A  hirdetési díja-
kat a GH pl. (a rendelők szerint) kivált magasan szabta meg. Gödöllőn a legtöbb 
hirdetés az élelmiszerekre, az élvezeti cikkekre vonatkozott. A magasabb árfekvé-
sű „gyarmat”árukra – érthetően – kevesebb fi gyelmet fordítottak. Ezeket követte 
a használati, a ruházati és a lábbeli-félék vásárlásának propagandája. Ösztönző, 
orientáló közlések, majd a termelő fogyasztás segítő gépi eszközök agitatív bemu-
tatása. (E helyt természetesen nem beszélünk a civil és a hivatalos világ kommuni-
kációjáról: a hivatalos hirdetményekről, falragaszokról, a közt érintő rendeletekről, 
vagy a civil szervezetek toborzóiról, hívogatóiról, báli, társasági meghívókról stb.)

A kereskedelmi hirdetések tájékoztatnak a helyi, kistulajdonosi világról. Egy 
társadalmi csoport piaci aktivitásáról, a kereskedelmi kultúra tárgyalt szegmensé-
nek adott állapotáról. Az általunk részletesebben megvizsgált 120 hirdetés közös 
tartalmi jellemzője, hogy mindegyik informál a vállalkozásról, az áru eredetéről, 
tulajdonságairól, megvásárlásáról, megrendelésének feltételeiről, módjáról, az áru 
árusításának a helyéről, az áru egyediségéről, áráról stb.

Tipográfi ai tekintetben ezek a hirdetések szürkék, fekete-fehér nyomásban pik-
togrammal díszítettek, vagy anélküliek; a betűtípusokkal és az elrendezéssel ope-
ráltak. Az úgynevezett rábeszélő hirdetések az áruk kivételességét, extremitását, 
kedvező árát, folyamatos megvásárolhatóságát dicsérték. A hirdetők Gödöllő szin-
te valamennyi gazdaságilag aktív csoportját képviselték. A  Kalauzban hirdetett 

„ötvenkettekből” például 21 kereskedő, tíz iparos, tíz vállalkozó, három szövetkezet 
és egy oktató volt. Ez a csoport értékrendjét illusztrálva a mértéktartást, a becsüle-
tességet, a minőség-igényt emelte ki és hirdette.

Az „ötvenkettek” közül négyen a szakmai elismertségükre, nyolcan a választék 
gazdagságára, hatan pedig az előzékenységükre hivatkoztak, ezeket az értékeket val-
lották üzleti fi lozófi ájuknak. Már nem hirdetés az a felszólító levél, amely leleményes 
nyelvi apparátussal készült, írójának tapasztaltságát tükrözi. Adler Antalról van szó, 
aki tizenkét féle áruval kereskedett. A késve, vagy késlekedve fi zetőkhöz rendszerint – 
türelme fogytán – meggyőzési céllal az alábbi sorokat intézte, aff éle emlékeztetőként:
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hanem a fontosságából, kivált az „alkotmányos átállás” idején.29 Meglehetősen 
egyedülálló helyzet állt elő: kereskedőhiány, aminek felszámolására hosszabb, rö-
videbb tanfolyamokat indítottak. A  kereskedők, piaci helyzetük alapján, jogosít-
ványuk minősítése szerint: nagy és kiskereskedők lehettek, akik egymással és a 
kiskereskedők révén a vásárlókkal voltak közvetlen, vagy indirekt kapcsolatban. 
Idők múltán a kereskedők mozgékonyabb, élelmesebb része, mert rá is kényszerült, 
eredeti alaptevékenységével párhuzamosan más, általában a rokon szakmákban is 
dolgozott. Ismert gyakorlat volt, hogy a kereskedő valamilyen ipart is űzött. 

Ilyen horizontálisan és vertikálisan is kibővíthető praxis biztosabbá tette a 
vállalkozást, a vállalkozó egzisztenciáját, erősítette krízis-állóképességét, növel-
te a felhalmozási potenciálját, az emelkedési esélyét. A korabeli közvéleményben 
meglehetősen ambivalens volt a kereskedelem, még inkább a kereskedő megítélé-
se. Ez a már szóba hozott attitűd persze jobbadán előítéletekből, rendi szemléleti 
maradványokból s mai szóval élve leginkább a piacgazdaság „titkainak” nem, vagy 
csak felületes ismeretéből, mitizálásából, no meg rossz tapasztalato kból származott. 
A  valóság azt mutatta, hogy a kereskedőség örökség, kultúra, amelyben legalább 
olyan fontos szerep jut a kognitív, mint az anyagi feltételeknek. A 20. századi keres-
kedők felfogásában, kivált hosszú távon már a tanultság, a műveltség volt az alapja a 
szakmai és az egzisztenciális boldogulásnak. (Magyarországon a Monarchia idején 
1911–1918 között 104, illetve 109 tanonc iskola működött, 7641–8682 tanulóval. 
Ezekről a képzési helyekről 3 év alatt 1198 uszkve 1273 „felszabadultat” bocsátottak 
ki. A 85 önálló kereskedő tanonciskolában összesen 320-381 fő tanult 1911–1914 
között; számuk 1914-ben 320-ra esett vissza.30) A kereskedők között viszonylag sok 
volt az „iskolázott” ember. A társadalmi követelményeknek való megfelelés igényelt 
bizonyos fokú iskolázottságot. Ezt a statisztikában vallási bontásban illusztrálták.

A helyi képviselő-testületben (20 tagja volt és 2 póttagja) a kereskedők virilis jo-
gon foglaltak helyet. Ez azonban csak elméletileg adott nekik lehetőséget a szakma 
általános érdekeinek képviseletére. Pedig a kereskedők legjelesebbjei, a tehetősek, 
mondható, elismerésre érdemes vagyon felett diszponáltak; nagyságára a virilisek 
adóalap-mértékéből következtethetünk. E szerint Persler Ferenc szállodás, a leg-
több adót fi zető kereskedő adóalapja 1933-ban 2100 pengő volt, vagyonát 210 ezer 
pengőre becsülhetnénk. Diamant László vasnagykereskedő adóalapja 1800, éppen 
harmada volt a Persler szállodásénak. Gyarmathy Gusztáv mészárosé 1000 pengő, 
Spitzer Izrael kereskedőé 1000 pengő, Somló Lajos vaskereskedőé 800 pengő, Róth 
Márton kereskedőé 800 pengő, és a sor végén álló Piacsek Sándor malomtulajdono-
sé 700 pengő volt. A Diamant-vagyon értékét mintegy 400 ezer pengőre becsülték.31 

29 Kovács Alajos: A csonkamagyarországi zsidóság a statisztika tükrében. Budapest. 1938. – Ránki György: A ma-
gyarországi zsidóság társadalmi szerkezete a két világháború között. Történelmi szemle, 1987–1988. 3. füzet.

30 Adalékok Gödöllő iparának és kereskedelmének történetéhez az 1930-as, 1940-es évekből. 1980. évi pályá-
zat. GVM Pécsi Lajos 098481. – Az 1920. évi, az 1930. évi és az 1941. évi népszámlálás eredményei. Magyar 
Statisztikai Közlemények. Új sorozat. (OSZK M-10. 322.)

31 „Bejelentés”. Diamant-dokumentumok. 1944. október 30. PML. 13908/1944.
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meg. A különböző irattermelők dokumentumai más-más szempontok szerint és idő-
ben készültek. Az eltérések végül is nem nagyságrendiek. Nem befolyásolják a keres-
kedelemre vonatkozó, és a vele kapcsolatos tényeket és tendenciákat. 

Gödöllőn az elismert, iparral rendelkező kereskedők száma a 19–20. sz. fordu-
lóján 13, 1905-ben 25 fő volt, 1944-ből 79-86 kereskedőről van hírünk. (Gödöllőn 
összesen 46 elárusító helyet tartottak nyilván.) Az összes munkavállaló 5,4 %-a élt 
a kereskedelemből, azaz az összlakosság 2,4 %-a, 273 fő.28 E kereskedők nevét, ipar-
igazolványának számát, a kereskedés profi lját végül is a leghitelesebben két, egyen-
ként 1944 tavaszán keletkezett összeírás tartalmazza.

A kereskedők státuszát jogállásuk határozta meg. Kereskedőnek számított az 
a természetes személy, akinek erről az illetékes hatóságtól „papírja” volt, „iparral” 

– bizonyos feltételek teljesítésekor: „örökölhető” iparengedéllyel – rendelkezett. 
A  kereskedői lét presztízsét növelte, hogy a foglalkozásnak nagy múltú kultúrá-
ja van, a befektetett tőke gyors megtérülését ígérte, főként pedig tisztes megél-
hetést biztosított. A kereskedőt nem feltétlenül szerették, de munkáját becsülték. 
A  foglalkozásához szükséges ismeretek többségét tanították, lehetett tanítani, de 
a tehetséget, az ambíciót természetesen nem. Az adottságok, képességek egyetlen 
bizonyítéka volt – a siker. A kereskedőség személyi alkalmasságot jelentett, de sok-
féle ismeretet is kellett elsajátítani hozzá. Az áru- és nem kevésbé az emberismeret-
től a társadalomismeretig terjedt a skála. Tétel volt, nem vitatéma az előzékenység, 
az udvariasság, a fi gyelmesség, és axióma, hogy „a kedves vevőnek mindig igaza 
van”. A kereskedő utánpótlás és oktatás ügye a GKE (Gödöllő és Környékének Ke-
reskedelmi Egyesülete) folyton eleven, vitatott, le nem zárt témája volt és maradt. 
Azért is, mert az idők sötétülésével ez a meditálás veszített (nem a jelentőségéből!), 

28 MÉLYKÚTI CS.-MÉLYKÚTI L. 2004. 110.

Kilián Frigyes borkereskedő (korábban Bartal János) 
házának udvara a Rudolf út 6. szám alatt 1928-ban

A Polgári Leányiskola a Kilián-Bartal ház boltíves kapujából
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Diamant László családjának gödöllői története mintegy három emberöltőt fog 
át. Megközelíti a Gödöllői Hírlapban sokat emlegetett veresegyházi Lőwy Árpád 
480 ezer pengőnyi értékre tett vagyonát, akit – ilyen szempontból – valódi közép-
polgárnak tekinthetünk. A Diamant vagyonra vonatkozó információink abból az 
egyedülállóan informatív „Bejelentés” című dokumentumból valók, amelyeket 
Diamantné szignált 1944. április 29-én, és részletesen, tételről tételre felsorolja a 
különféle vagyonelemeket. Ezek sorsa az általános gyakorlat szerint alakult. A há-
zakban található ingóságokat a helyi pénzügyőrségre, az ékszereket, a drágaságokat, 
a készpénzt a Budapestvidéki Magyar Pénzügyigazgatóságra szállították. A gazdag 
árukészlet összértéke kb. 20 ezer pengő; meglehetősen alacsony, akár a személyes 
vagyontárgyak 10,2 ezer pengős becsértékéhez képest is, ami kiforrott, konzerva-
tív üzletpolitikát sejtet, s hosszútávra tervező üzletpolitikát tükröz. Az épületin-
gatlanok becsértéke – a vagyonstruktúrában – rendkívül magas: 133 ezer pengő. 
Diamant archeotípusa az anyagi világban otthonos, a kereskedelmi ismereteket és 
kultúrát örökül kapó „homo economikus”-nak, aki (még) nem ambicionálta a köz-
életi, politikai szereplést. Annak a nagy történelmi „üzemzavarnak” az áldozata ti. 
Diamant is, amelyet Kelet-Közép-Európában a modernizáció egyoldalúsága ger-
jesztett; amelyet egyrészt a nemzeti identitás és a társadalmi változások, másrészt a 
modernitás és a polgárosodás folyamatának a széthasadása involvált, kitermelve e 
rossz jelenségre válaszul a rossz politikát.

Az ún. Diamant-papírokból a gödöllői nagykereskedők felső kispolgári köre-
inek anyagi, vagyoni állapotának szerkezetére következtethetünk. A gödöllői kis-
kereskedő absztrakt modelljének nagyléptékű leírásához az ún. Forgács-interjú ad 
értékes adalékot.33 A  Forgács-interjú nem historizál. A  korabeli gondolkodás és 
látásmód szerint mondja el, mi és hogyan volt, s nem a mai értékeléseket vetíti 
vissza a múltba. 

A gödöllői kereskedők civil szakmai szervezete, a Gödöllő és Környékének 
Kereskedelmi Egyesülete (GKE)34 1930. január 8-án alakult. Gödöllő és környéke 
kereskedői hozták létre érdekeik képviseletére; azok, akik a harmincas évek má-
sodik felében már a Baross Szövetség35 elnevezésű országos kereskedelempolitikai 

33 Forgács Jánossal beszélgetés. i. h. – MÉLYKÚTI CS. – MÉLYKÚTI L. 2004.
34 A GKE-vel (Gödöllő és Környékének Kereskedelmi Egyesülete) kapcsolatos eseményekről, történésekről 

Forgács János gödöllői holokauszt-túlélővel beszélgetés. Kérdez: G. Merva Mária és Réti (Lantos) László.
 Gödöllő, 2007. nov. 27. Kézirat. GVM A 2008. 33. – MÉLYKÚTI CS. – MÉLÉYKÚTI L. 2004. Viszonylag 
gazdag anyagot őriz a PML. – PML IV. 427/b. A Gödöllői Járás Főszolgabírójának iratai. – Uo. Általános köz-
igazgatási iratok 1920–1944. – Képviselő-testületi közgyűlések jegyzőkönyvei 1927–1931. – A GKE a Gö-
döllői Hírlapnak (GH) is rendszeres témája volt. GH 1934. 07. 24., 09. 09., 1935. 01. 01., 1936. 01. 12., 02. 23., 
1937. 10. 17., 10. 31., 11. 07., 11. 14., 12. 25., 1938. 01. 09., 01. 17., 10. 30., 1939. 04. 02., 09. 10., 1941. 01. 02., 
1944. 01. 05., 08. 06.

35 A BSZ (Baross Szövetség) a negyvenes évektől kiállt a közellátás irányítására szervezett Országos Közellátási 
Hivatal mellett. A GH üdvözölte álláspontját. – GH 1938. 07. 10., 1939. 11. 12., 12. 03.
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Diamant László vagyonleltárának főbb tételei (1944)

Üzleti készáru (több, mint kétezer féle) kb. 29 ezer P.
Üzleti berendezés 3,5 ezer P.
Gödöllői házbirtok 133 ezer P.
GTp papírok /Á/50 40 ezer P.
GJHB-papírok/Á/30 P. 5330 P.
Személyes vagyontárgyak, ékszerek 10 270 P
Követelések-tartozások egyenlege 4120 P.
Készpénz 185 ezer P.
Forrás: PML 13908/1944

A gödöllői kereskedőkről fellelhető szerény szakmatörténeti és családhistóriai 
források – így a Gödöllői Városi Múzeumban elhelyezett – Wirnhardt, Pécsy János, 
Kulin Ferenc dokumentumok, valamint a PML-ban őrzött egyedülállóan informa-
tív, és a maga egyediségében kompakt, úgynevezett Diamant-iratok megerősítik 
azt a következtetést, hogy a gödöllői kereskedők (az alapítók), társadalmi és etnikai 
eredetük szerint a Monarchia más tartományaiból érkezettekből, asszimilálódott 
külföldről jöttekből, s azokból regrutálódtak, akik hatalmi „rásegítéssel”, így az 
ún. őrségváltással kerültek ebbe a tulajdonosi, társadalmi, szakmai körbe. Az ide 
soroltak bizonyos kivételektől eltekintve, szolid kispolgári egzisztenciát képvisel-
tek, s azt az üzleti és privát etikát követték, amely reményeik szerint biztosította 
fönnmaradásukat. Szerény, megtakarító életmódjuk lehetővé tette, hogy közülük 
néhányan (ahogy ezt dokumentáltuk) „talpalatnyi földet” vegyenek vagy kisbefek-
tetőként ügyfelei legyenek a helyi pénzintézeteknek.32

32 Gödöllőn a legtehetősebb kereskedő-család a Diamant volt. A Diamantok megelőzték a Spitzereket (Izrael 
rőfös, Ábrahám meg kereskedő volt), a Gráfokat (Éliás rőfös volt), a Fischereket (Ábrahám hentes, Jolán 
papírkereskedő volt) és a Kelemen-családot is (Miksa rőfös és „mozis” volt). A Diamant-család egziszten-
ciájának megalapozója Diamant Éliás volt, aki házalóként kezdte pályáját; nevét ott találjuk a hitközség 
legkorábbi – itt felsorolt – tagjainak neve között: Diamant Jakab (1813–1896), Adler Ignác (1809–1895), 
Czinner Jakab (1844–1922), dr. Rosenfeld Sándor (1860–1932), Dr. Schön (Horti) Gyula (1861–1931), Gráf 
Márton (1832–1901), Spitzer Izrael (1858–1944), Spitzer József (1818–1914), Weisz Samu (1851-?), Jónás 
Jakab (1847–1906), Fürst Ignác (1853–1913), Rosenfeld József (1822–1902), Gráf Ignác (1828–1917), Gold 
Benő (1874-?), Kohn Pinkasné (1811–1913), Gold Sámuel (1834–1916), Deutsch Mór (1869–1944). Az 
1932-ből származó forrás bizonysága szerint Diamant László vaskereskedő az Izraelita Hitközség elöljáró-
ságának a tagja, amikor a főrabbi dr. Eisenberger Géza, a díszelnök Herch Samu, dr. Polgár Károly alelnök, 
orvos, Bényei Zsigmond iskolaszéki elnök, Somló Adolf pénztárnok, kereskedő, dr. Fischer Dezső ellenőr, 
ügyvéd, Kelemen Miksa elöljáró, borkereskedő és Horváth Miksa jegyezték a szervezetet. Diamant László 
virilis jogon kapott helyet Gödöllő község képviselő-testületében (1873 pengő adóalappal), és három továb-
bi hitközségi vezetővel: Spitzer Izrael kereskedő adóalapja 890 pengő, dr. Fischer Dezső adóalapja 795 pen-
gő, Roth Márton adóalapja pedig 769 pengő volt (1932-ben). Diamant László (1907) nevével találkozunk 
a gödöllői kereskedők 1932-es szaknévsorában is (együtt: Blumenthal József fakereskedő (1899), Deutsch 
Mór (19149, Freiwillig Zsigmondné (1916), Gold Benő (1872), Gráf Aladár (1856), Roth Márton (1897), 
Spitzer Izrael és fi ai (1875), Wirnhardt Nándor (1926) fűszer- és csemegekereskedő, Gráf Éliásné (1905), 
Spitzer Jónásné (1906), Kelemen Miksa (1905) úri és női divatárusok nevével.)
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szatérítést adott, menedzsmentje volt, egyszóval gazdaságilag-társadalmilag moti-
vált szervezetként ismerték.

1939 tavaszán a Mezőgazdasági Kamara, a Járási Gazdasági Bizottságok és a 
Hangya ügyosztály-főnökei nagyszabású tervekről tanácskoztak a gazdák és a fa-
lusi Hangyák funkcionális kapcsolatainak a fejlesztése céljából. Szóba jött, hogy a 
falusi Hangyák – a Futura révén – exportra és raktárra vennének terményeket, s 
nagy tételben vásárolnának gépeket és segédanyagokat. Ígérte, ti. a Hangya, a gaz-
dáknak, hogy foglalkozik egy – akár Gödöllőre telepített – terményfelvevő állomás, 
illetve egy termékfeldolgozó üzem létesítésének a gondolatával.

A Hangya vezetősége 1941. januárjában tudatta, hogy az országban mintegy 
2200 munkást jutalmazott élelmiszer és gyermekruházati cikkeket tartalmazó 
ajándékcsomaggal. Ügyelt rá, hogy alkalmazottaiban a megbecsültség érzetét kelt-
se. 1943. április 11-én például Sidó Lajost, a gödöllői Hangya pénztárosát az orszá-
gos központ bronzéremmel és oklevéllel tüntette ki negyedszázados munkájáért. 
A Hangya 250 pengőt adományozott a Vöröskeresztnek is. A Hangya értékesítő, 
beszerző és hitelszövetkezetek hálózatát építette ki. A munka becsületét, a mun-
ka és a tőke alkotó együttműködését, a foglalkozási ágak egymásra utaltságát, az 
összefogást biztosító lelkiséget, a tisztességet, a haza gazdasági szolgálatát, az ér-
dekképviseletek és szövetkezetek kooperativitását, „egységes keresztény gazdasá-
gi közvélemény” kialakítását stb. szorgalmazta. Annál inkább igazolódni látszott, 
amiért a magán-kiskereskedők általában is kritizálták a nagykereskedelmet, ez 
esetben a Hangyát. Mert az – szerintük – különleges állami preferenciákkal rendel-
kezett, s ez javára torzította a versenyt, a segítőből veszélyes rivális lett. Felidézték, 
hogy 1938-ig a keresztény kereskedők, ahogyan akkor a hangya is, „küzdöttek min-
den szem áruért és vevőért”. Akik arra a kérdésre, hogy miért ellenszenves számuk-
ra a Hangya, a legtöbben azt felelték, hogy azért, mert a (falusi) szövetkezetek nem 
valamiféle hiányt pótolni jöttek létre, hanem a helyi előkelőségek kezdeményezésére 
alakultak, a papok és tanítók támogatásával. Kifogásolták, hogy a szövetkezetek áru-
sítással foglalkoznak, pedig tagjaik szakmai nevelése volna a dolguk. Nem tartották 
tisztességesnek a Hangya hangos önreklámját, s mai szóval élve, marketing fogásait. 
(például, hogy vevőinek gyűrűket, „hazafi as külsőbe” csomagolt fi gyelmességeket 
ajándékozott.) A  Hangya és a kiskereskedők (1944-es) vitájában túlsúlyba került 
az a vélekedés, hogy „igenis van Hangya-kérdés”. Dobó Sándor és Blaskó József 
kiskereskedők is állították, hogy a Hangya nem fi zet adót, sőt állami támogatást kap. 
Időben jut jó áruhoz, 120-160 napos váltóval fi zethet, míg a kiskereskedő, aki pedig 
magasabb kulcs szerint adózik, mint a Hangya, készpénzzel fi zet.

A gödöllői kereskedelem állapotát és életgörbéjének fordulatát ténylegesen de-
terminálta, hogy a vizsgált negyedszázadot nemzeti és társadalmi katasztrófák 
keretezték. A monarchiai idők lendületes fejlődést produkáló öröksége folytatha-
tatlanná vált. A merőben új feltételek között a kereskedelem inkább stagnált, mint 
fejlődött. Minőségi áttörés semmilyen ponton, se kapacitásban, sem teljesítmény-
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szervezetben kerestek támaszt az expanzív piacépítésbe kezdett Hangyával36 szem-
ben. A GKE alapszabályzata Abonyban jelent meg 1932-ben, 12 oldalon; székhá-
za a Horthy Miklós út 25-ben működött. Elnöke 1937-ig Szeder Ferenc, alelnöke 
Bencze József volt. 1937-től az elnök Raisz Ferenc lett. A GKE az égvilágon min-
dennel foglalkozott. Eljárt pl. a kereskedők különféle országos rendezvényeire, tár-
gyalt a községi rendezvényeket szervezőkkel, foglalkozott a kereskedő utánpótlás, 
szakmai képzés problémáival stb. Eleven kapcsolatot tartott, illetve épített ki az 
Országos Kereskedelmi Kongresszussal, valamint az 1937-ben megalakult Orszá-
gos Kereskedelmi Érdekképviseletek Állandó Bizottságával. (Ennek a szervezetnek 
az elnöke Nagybáky Jenő volt.) A GKE partneri érdeklődéssel kísérte a különbö-
ző helyi szerveződések működését: így a Közművelődési Egyesület, a Cserkész-
szövetség, a Pest Megyei Népművelési Bizottság, a Gazdakör, a Közbirtokosság, a 
Szent István Akadémia, a Református Leánykör, a MANSZ és a KOHOSZ (Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége, Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége) 
rendezvényeit. A  GKE-ben gyakorta vitáztak az adózásról, az árakról, az állami 
beavatkozásról stb. Az egyesületet élénk szervezeti és társadalmi élet jellemezte, 
széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezett. Tudjuk, a legjobb időben sem volt 
érdemi befolyása a helyi viszonyokra. Inkább egyféle társalgó arculatot öltött, ahol 
mindenről minden szóba kerülhetett, érdemi folytatás nélkül. Partneri szerepre 
senki sem kérte fel. Az antiszemitizmus meg történelmi okoknál fogva éppen ezt 
a szervezetet érintette a legközvetlenebbül. A ránehezedő nyomástól „klasszikus 
módon” saját maga átszervezésével, amputálásával menekült.

A Hangya Gödöllőn is feltűnően gyorsan építkezett (1938-tól). A gödöllői Han-
gyának 4 üzlete volt a községben, egy a Gizella úton, kettő pedig a Kertvárosban. 
Közülük kettő fűszert és csemegét, egy divatárut, egy pedig textíliát forgalmazott. 
Utóbbit, korjellemzőként, Magyar László MÁV főfelügyelő rendezte be. A Hangya 
italmérési jogot is kapott; munkahelyet teremtett, osztalékot fi zetett, vásárlási visz-

36 A Hangya gróf Károlyi Sándor kezdeményezésére jött létre 1898-ban „Hangya Termelő-, Értékesítő- és 
Fogyasztási Szövetkezet” néven a vidék viszonyainak megreformálása céljával. Olcsó hitelt, eredményes 
termény, bor- és húsértékesítést célzott, továbbá szövetkezeti biztosítást, járadékkölcsönt hirdetett a ter-
hek megkönnyítésére. A Hangya első vezetője Balogh Elemér volt, aki 1920-ban szervezte meg a Magyar 
Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Közgazdasági Karát. 1916-ban megalapították a Hangya Ipari 
Részvénytársaságot. 1912-ben már 1276, 1920-ban 2242 tag- illetve szövetkezetet működtetett. A Gödöllő 
és Vidéke Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet 1904-ben alakult 158 taggal, 166 üzletrésszel. Trianon 
után 893 szövetkezet maradt, az állam hitelekkel támogatta (ti. a Hangyát). 1942-ben 2000 szövetkezetet 
jegyeztek, 800 000 taggal, 4200 árudával s 30 konzervgyárral; összesen mintegy tízezer munkást és alkal-
mazottat foglalkoztattak. A Hangya Közép-Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja volt. 1947 júliusában 
beolvasztották a Magyar Országos Szövetkezeti Központba. 
Mérlegadatai egyértelműen tükrözik ennek a vállalkozásnak az off enzivitását. A Hangya Központ 1943-as 
esszenciális mérlegadatai:
Vásárlási visszatérítés  1942: 2 968 605 P.
   1943: 5 061 359 P.
Tiszta nyereség  1921: 1 838 303 P.
   1943: 2 280 029 P.
Árellenőrzési Hivatal. Magyar Kereskedelem és Pénzügy. 1938. április 30., 1944. 03. 24. – Baross Szövetség 
1944. 05. 25., 07. 07., 08. 25. – 168 óra, 1999. 09. 23. – GV. 1919. 05. 04., 10. 26. – GH 1938. 07. 10., 1939. 04. 30., 
11. 12., 12. 03., 1941. 01. 05., 1943. 04. 18., 05. 18., 06. 13., 07. 18., 1944. 07. 07.
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ÜZLETI BANKOK GÖDÖLLŐN 

A MAGYAR BANKRENDSZERRŐL1

Gödöllőn a két világháború között négy, majd (1937-től) három, banki jogosítvá-
nyokkal rendelkező pénzintézet volt. Közülük egy a „hitelbank”, egy a „bank- és 
takarékpénztár”, egy a „takarékpénztár” és egy, az 1937-ben bejegyzett, a Néphitel-
szövetkezet elnevezést kapta. (Egy visszaemlékezésben, a „Forgács-interjúban” em-
legetett egyszemélyes, ún. „Deutsch-bankról” írásos bizonyítékot nem találtunk.)2

1 Szem előtt tartva a magyar „bankvilág” jellemzőit – a helység pénzügyi infrastruktúráját, nevezetesen az ott 
létesített üzleti bankokat és településgazdasági jelentőségüket vizsgáljuk. A Pest Megyei Levéltár „Gödöllő 
Nagyközség iratai” c. (a községi közgyűlések, a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiben, továbbá a „köz-
ségi közigazgatás”, valamint a gödöllői járási főszolgabírói) gyűjteményben témánk szempontjából közvetett, 
ún. háttérdokumentumokat leltünk. (PML: v.LO44.Ca.Cb. Általános Közgyűlési ir. 1920–1944. Ca.Cb) Ér-
tékes primér forráshoz a Gödöllői Városi Múzeumban jutottunk, amelyből képet kapunk a GTp-t alapítók 
kilétéről. (GVM TD 2008. 25. 1.) – A helyi viszonyokba, jelesen a 30-as, negyvenes évek mindennapjaiba 
(is) bevilágít az a számos szempontból igen informatív interjú, amely a GVM-ban készült: – Használa-
tunkban egyszerre források és „controleur”-ök is Nagy Magyar Compass (azelőtt Mihók –féle. Pénzügyi és 
Kereskedelmi évkönyv 40–68. évf. kötetei: 1. r. Pénz és hitelintézetek. Szerk. Galántai Nagy Sándor. Bp. 1912. 
(1945.) Stephaneum ny. 54. db. Bor. cim: l. r: Pénzintézetek. (OSZK_P 15. 338/40-68.) A Compassokban 
nyilvánosságra hozott („extern”) mérlegek elemzéséhez, a banki tisztségeket betöltők – itt az 1–3. sz mellék-
letekben közölt – névjegyzékének összeállításához, s a bekövetkezett változások rögzítéséhez is ez a forrás 
bizonyult a legautentikusabbnak. – A  Ki-kicsoda /volt/ Gödöllőn kérdésben perdöntőnek a „Pest-Pilis – 
Solt -Kiskun vm. és Kecskemét th. jogú város adattára.” Bp. 1939. c. kötet („Adattár”) közlései bizonyultak. 
A Gödöllői Hírlap témánk szempontjából is megkerülhetetlen. Már az is jelzésértékű, hogy a lap a helyi 
bankügyekben tőle szokatlanul, egyféle „önkorlátozást” gyakorolt. – A pénzügyi szakirodalomból az alábbi 
munkákkal dolgoztunk: Pénzintézeti Központ tagjai sorába tartozó magyarországi pénzintézetek zárszám-
adásainak évkönyve. Táblázatosan egybeállította: Mindszenthy Lajos. 1929–1930 (2. évf) – 4–5. évf. 1933, 
1934. (9–15. évf.) -1938–1944. Bp. 1944. – A TÉBE 1919-ben alakult tisztviselői érdekképviseletként, amely 
kiépítette szociális, kulturális és nyugdíjügyi infrastruktúráját, irodát is működtetett. Magyar Takarékpénz-
tárak és Bankok évkönyve, (TÉBE könyvtár 1. 1936.-5. 1940. évf. szerkesztette: Makai Ernő. Bp. 1936–1940.) 

– Havas Miksa: A Magyar Nemzeti Bank és a pénzpiac. Bp. 1928. TÉBE – Alföldi Antal: A budapesti pénzin-
tézetek története napjainkig. (Bp. 1928. TÉBE) – Somlyai József: A városi hitelszövetkezetek Magyarorszá-
gon. Népbankjaink története és a jelen állása. Bp. 1934. (TÉBE). – Jirkovszky Sándor: Takarékpénztáraink és 
a regulatívum. Adalék a magyarországi pénzintézetek történelméhez. (Bp. 1939. TÉBE) – A TÉBE és vidéki 
szervezetei. A TÉBE teljes tagnévsora, külföldi társintézmények. (Bp. 1930.) A gödöllői bankok szervezés-
szakilag – valójában csak a GTp-re vonatkozik ez, a TÉBE Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei területéhez, a 
budapestvidéki körzethez tartoztak. – A TÉBE vidéki osztályainak 1937. június 5-én és 6-án Tatatóváron 
tartott országos értekezletének teljes ülésén elhangzott beszédek és hozott határozatok. 

Bp. 1937.
2 Forgács Jánossal beszélgetés. i. h.
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ben nem történt. A kereskedelem sanyarú sorsa, sanyargatása rontotta a szektor 
teljesítményét, felhalmozó képességét, s végül akadályozta egyszerű működését. 
A helyi társadalmi közéletben betöltött korlátozott szerepe, csekély érdekérvénye-
sítő képessége az újabb törésvonalak és bonyodalmak folytán sem tudott a tőke-
akkumuláció, a modernizáció húzóerejévé szerveződni. Az állam pedig, amilyen 
konstruktív feladatot vállalt a (bemutatott) „mélypont” felszámolásában, a költ-
ségvetési forrásokból biztosított nyomorenyhítő intézkedések megtételében, a ke-
reskedelem fogyasztói bázisának kiszélesítésében a harmincas évek végétől, annál 
negatívabb az a szerep, amelyet a 2. világháborúban történő részvétel érdekében 
tett. A  korszak vége, amelyet az újabb világháborús vereség fémjelzett, egy szer-
vezetileg szétzilált, tulajdonviszonyaiban képlékeny, eszközeiben és tartalékaiban 
kiüresedett, már alapfunkcióit ellátni sem igazán képes kereskedelmet, s rész-
ben brutálisan megcsonkított, részben pedig áldozatos munkát végző kereskedő-
társadalmat talált.
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ügyi rendszer talpra állítását, értékálló valuta bevezetését követelte.4 Idáig számos 
és fájdalmas intézkedés (az elértéktelenedett korona „felülbélyegzése”, a „vagyon-
dézsma”, a vámrendszerre is kiterjedt intézkedések, a népszövetségi kölcsön, az új 
valuta, a pengő bevezetése) (1925) révén jutottak el.5 A kétszintű bankrendszer-
ben a Magyar Nemzeti Bank lett a jegybank. Újjászervezték a Takarékpénztárak 
és Bankok Egyesületét (TEBE-et). A kereskedelmi bankok aktivitását korlátozta, 
hogy tőkeállományuk csak lassan gyarapodott. 1925-ben alig 0,4, de még 1938-
ban is csak 0,8 milliárd pengőt tett ki. A betét 1929-ben alig 0,3 milliárd pengőre 
rúgott, és még 1938-ban sem lépte túl az 1,1 milliárdot. Amikor végül is rende-
ződött a (bank)szektor helyzete, már csak 2168 pénzintézet maradt talpon (1924). 
Ez a szám azután (a felvásárlások, felszámolások, fúziók, összeolvadások – termé-
szetes pénzpiaci folyamatok következményeként) szűk egy évtized alatt 1425-re 
csökkent (1933).

A vidéki bankokban 1925-ben 180, 1930-ban 45 (!), de 1933-ban már 253 mil-
lió pengővel számoltak; a saját tőkéhez (473 millió pengő) viszonyított nyereségük 
cca. 47 millió pengő (10 %) volt. A korabeli pénzügyi elemzők általában nagy em-
pátiát éreztek irántuk. Közöttük volt, aki egyenesen azt állította, hogy „a vidéki 
bankok vezetői, a kvázi „bankárok” inkább pénzügyi befektetők, „bankosok”, a pi-
acgazdaság szereplői „már szinte ingyen dolgoznak”. A vidéki bankokat 2370 igaz-
gató, cégvezető, tisztviselő, 517 altiszt és 696 nyugdíjas működtette, s a válságos 
30-as években rájuk számított személyi költségek 12,7 millió pengőről 7,9 millió 
pengőre csökkentek. A vidéki pénzintézeteknél (1935-ben) képződött 4,4 millió 
pengő tiszta nyereségből az igazgatósági- és a felügyelő bizottsági tagok 450 ezer 
pengővel részesedtek.6

4 A modern hazai bankrendszer kialakulására és működésére vonatkozóan ld: a., Az egyedülállóan kaotikus 
pénzügyekről Rigóné Péter Irén kutató megjegyzi, hogy a húszas évek elején Szegeden 42 bankot jegyeztek 
be, majd ez a szám ökonómiai és kormányzati, közigazgatási intézkedések nyomán 1926-ra 13-ra csökkent. 
(ld. Szeged története 4. kötet 1919–1944. Szerk.: Serfőző Lajos. Szeged, 1944. Im. Rigóné Péter Irén: A gaz-
daság egyéb területei. Pénzügy, kereskedelem. 178–209.) b., A bevezetett új valuta, a pengő (arany alapon 
számított) értéke aranykoronában: 1,16-nak vehető. Infl álódott papírkoronából 12500 ért 1 pengőt. (Egy 
pengő mai valutában 1200 Ft-ot érhet.) – Korányi G. Tamás: Régi magyar milliomosok. Napi Gazdaság, 
szerk.: Szakonyi Péter. 104–108. o.; GH 1937. 12.25. c., A Korona felülbélyegzésével kapcsolatos helyi eljá-
rásokra és ügyekre vonatkozóan ld. még: PML:IV:427/b. Gödöllő Járás Főszolgabírájának iratai. Általános 
közigazgatási iratok. 1920–1944. 

5 A TÉBE-nek, amely körzetenként szerveződött, vidéki és fővárosi szakosztályokra tagolt struktúrával mű-
ködött, 34 fővárosi és 365 vidéki tagszervezete volt. Utóbbiak száma 1933 után előbb 355-re, majd 306-ra 
csökkent (a nagy krízis következményeként). Ld.: 1. jegyzet: Magyar Takarékpénztárak és Bankok évkönyve.

6 A „bankosok” anyagi dotációjára csak következtetni tudunk. A közigazgatási hivatalnokok egyhavi átlag-
bére 120 és 420 pengő között „mozgott” /egy Gödöllőn készült, s jutalmazás előkészítéséhez használt doku-
mentum szerint. /PMLK V: 1044.C/b.1829/1942./ Nagybanki osztályigazgató havonta 600-800 pengőt ka-
pott, s az kb. 2,8 %-át tette ki pl. a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankot irányító Weisz Fülöp évi jövedelmének. 
/PML:L04!_C/b.1942:/ S még tudjuk, hogy a GTp abszolút összegben mintegy 18,8 ezer pengőt számolt el 

„személyi költség”-ként, ami nagyjából kétszerese volt a banküzemi számla „teher” tételének. (Ld.: 1. jegyzet. 
A TÉBE vidéki osztályainak ……. országos értekezlete. 1937.)
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A gödöllői bankok a hazai bankvilág, a „banki kozmosz kis- és törpebolygói”, 
sajátosságaikkal együtt szerves részét alkották a modern pénzügyi infrastruk-
túrának. Ez hazánkban az „alapítások korában”, az osztrák-magyar kiegyezést 
követően (1867), jórészt a 19. század 80-as éveire, a külföldi tőke nagyarányú 
részvételével alakult ki és szilárdult meg.3 A  gyors és magas szintű koncentrá-
ció, a nagybanki jelleg, a főváros-centrikusság, a hazai tőke pozícióinak foko-
zatos megerősödése, az ipari forradalom involválása és fi nanszírozása, a vidéki 
(municipiális, városi, községi) bankhálózat ütemes kiépítése, gyarapodása jelle-
mezte ezt a szektort, melynek vonzásközpontjai, meghatározói a nyolc budapesti 

„óriás” közül is a kettő legnagyobb, a Magyar Általános Hitelbank és a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bank, a fi nánctőke oszlopai, a banki tőke 66 %-át ellenőriz-
ték. A banki infrastruktúra fejlődési ütemét, az arányokat és a nagyságrendeket 
érzékelteti, hogy Magyarországon 1848-ig csupán 36, de még 1866-ban is csak 
80 kisebb pénzintézet, többségében takarékpénztár működött (részvénytársasági 
szervezettségben.) 1867 és 1873 között már „öt óriás” birtokolta az összes ma-
gyarországi hitelintézeti tőke több mint felét: körülbelül 280 millió koronát. Egy 

„óriásra” átlag 56 millió korona esett. 1873-ban már 637 pénzintézet működött, s 
ezek tőkeállománya 548 millió koronára nőtt. Egy „átlagos” bankra („átlag”) 860 
ezer korona jutott. A bankok és takarékpénztárak száma a XX. század fordulójára 
meghaladta a kétezret, s együttes tőkeállományuk 2 milliárd 740 millió koroná-
ra szökött. Egy „átlagbank” alaptőkéje (e szerint) 34 millió korona volt, mintegy 
tízszerese a Gödöllői Takarékpénztár Rt. (GTp), húszszorosa a Gödöllői Járási 
Hitelbank (GJHB), és ötvenszerese a Polgári Bank és Takarékpénztár (PBT) alap-
tőkéjének. S ez a mennyiségi összevetés még nem is tükrözi a nagybankok által 
adható minőségi-szolgáltatási többletet. 

A gödöllői bankok a kicsi hitelintézetek közé tartoztak. S ez a kvalifi kálás nem 
változott, amikor, kissé előretekintve, a GTp bekebelezte a Polgári Bankot és alap-
tőkéjét (1937) 12 ezer pengővel 112 ezer pengőre emelte, s amikor a Hitelbank is 
növelte alaptőkéjét 50-ről 60 ezer pengőre.

A 19–20. század fordulóján lezajlott különböző természetű, nagyságrendű 
nemzetközi és hazai konfl iktusok, s azok következményei nyomán azután megtört 
a hazai modernizáció és polgárosodás félévszázados lendülete, a „sikersztori” ka-
tasztrófába futott. Alapvetően módosultak a bankok működésének gazdasági és 
társadalmi feltételei. 

A világháborútól, forradalmaktól sújtott, kiszipolyozott, szétzilált, energia- és 
nyersanyagbázisától jórészt megfosztott magyar gazdaság újjászervezése, „re-
konstrukciója”, a pénzügyi stabilizáció, az államháztartás szanálása, e soktényezős 
folyamat- és feladatsor együttes és sikeres megvalósítása, mindenekelőtt a pénz-

3 Magyarország története 8/1. k. III. 488–508., V. 597–611. Bp. 1978. – Réti László: Gazdaságtörténet. Egye-
temi jegyzet. Gödöllő. 2006. 38–41. 
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A GJHB (Gödöllői Járási Hitelbank) – bár Boldog községben fi ókja is volt – 
csak valamelyest bizonyult állóképesebbnek, mint a Polgári, amelyhez kondícióit 
nézve is sokban hasonlított. A GJHB mérlegadatai feltűnően kiegyensúlyozatlanok. 
Nyereségtermelő képessége alacsony volt. Értékpapír számlája öt év alatt (1933 és 
1937 között) szinte lemerült: 138 ezer P-ről 860 P-re zsugorodott. Ugyanakkor a 
betétek összege (ugyanezen időben) 68 ezer pengőről 90 ezerre nőtt, és a nyere-
ség 460-ról 1100 pengőre szökött. Gazdálkodási elégtelenséget sejtet, hogy a bank 
vagyona, mérlegértékben, az 1933-as 170 ezer pengőről 1940-re 160 ezer pengőre 
esett13 (Ld. 2. számú táblázat). 

A Gödöllői Takarékpénztár stabil és hosszabb távon is eredményesen gazdál-
kodó pénzintézet volt. Alaptőkéje kétszeresét tette ki a GJHB-énak (Gödöllői Já-
rási Hitelbank Rt.) és ötszörösét a Gödöllői Polgári Takarékpénztárénak. A GTp 
négyszer-hétszer annyi tőkét helyezett ki, mint települési riválisai. Növelte a bank 
presztízsét persze, hogy alapításkor (1869. március 12-én) I. Ferenc József császár 
és magyar király 25 db banki részvényt jegyzett á/100 Ft értékben. Az uralko-
dó példáját magyar arisztokraták is követték: gr. Pejacsevich János és gr. Lónyay 
Menyhért, gr. Wass Sámuel, gr. Mikolay Ferenczné, gr. Schell Ferenc ugyanennek 
a banknak az alapítói voltak. Nevük egyféle arisztokratikus „patinát” kölcsönzött 
a banknak. Az ismertebb „közrendűek” között volt Gráf Éliás, Zicher Béla, Lővy 
Emánuel, Adler Ignác és Adler Antal, Haás Judit, Miskolczy Herman, Kálnoky 
Izidor, Bossányi László, Lővy Dávid, Schönfeld Ignátz és Schönfeld Sándor, Ha-
ász József, Graf Márton, Neszvada Ágostonné, Lichtenstein Mór, Polner Sándor, 
Závodszky István, Rosenzweig Samu, Gold József, Fischer Jakab, Wittertfauer 
József, Friedl Lipót, dr. Zachár Kálmán, Ehreswald Simon, Schönfeld Ignácz és 
László, Spiller Aladár, Morgenstern Henrich, Grossmann Sándor, Kohn Fanni, 
Czigler György, Adler Judit és Antal, Kohn Móritz, Peszler Adolf, Falk Miksa, 
Deutsch Adolf és még több más polgár. (A részvénytulajdon nagyságának és a 
tulajdoni arányoknak a megrajzolásához további kutatások szükségesek.) A „Köt-
vény Könyv” bejegyzéseiből arra következtetünk, hogy a tulajdonosok „tartot-
ták” részvényeiket, s hogy a csak ritkán piacra került „papírok” egy része a helyi 
vásárlók, más része pedig eseti alapon, a Magyar – Osztrák Bank, a Magyar Ke-
reskedelmi Bank, a Magyar országos Takarékpénztár, a Belvárosi Takarékpénztár 
birtokába kerülhetett. Éppen a kis részvényforgalom, valamint a vásárlói kör meg-
oszlásának stabilitása folytán a bank társadalmi „bekötöttsége” a főnemesek és a 
nagyobb pénzintézetek jelenlétével együtt sem változott. A leírtakból, valamint az 
igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak a mindenkori személyi összetételéből 
is következtetve, a GTp a helyi társadalom tehetősebb és ambiciózus csoportjai-
nak a bankja volt. (Ld. 1. számú melléklet) A bank a helyi közigazgatás, a helyi 
hatalom szimpátiáját is élvezte. Perdöntő bizonyíték erre a Gödöllői Hírlap (GH), 

13 A GJHB boldogi fi ókjáról (Ld. Nagy Magyar Compass 1922–1924. 49. 1. r Rendes és hitelintézetek. 295. p. 
14/a. tétel) – Ld. 7. számú jegyzet.
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BANKMÁTRIX GÖDÖLLŐN

A Gödöllőn működött kereskedelmi bankokból hármat a dualista monarchia ide-
jén, az alapítások korában, a nagyléptékű, gyors és egészében sikeres modernizá-
ció során „gründoltak”. A Gödöllői Takarékpénztár Rt. (GTp), melyet a köznyelv 

„gödöllői nagy takarékként” emlegetett, 1869-ben, a Polgári Bank és Takarékpénz-
tár (PBT) 1905-ben, a Gödöllői Járási Hitelbank (GJHB) pedig 1911-ben létesült.7 
A Gödöllői Néphitelszövetkezetet 1937-ben jegyezték be.8 Elnöke Hajlamász János 
volt. A községháza épületében működött, ingatlanfedezettel biztosított exportköl-
csönöket kínált 7,5 %-os kamatra. (Az un. „Deutsch-bank nem a Kossuth Lajos 
utcában, a Bárdy fűszeres mellett volt, a bankár házában, hanem a Horthy Miklós 
úton, a cukrászda és a pék között állt.”)9

A gödöllői bankok szerepfelfogása megfelelt az üzleti, pénzintézeti kritériu-
moknak, funkcióknak és tradícióknak: összegyűjtötték, megőrizték, gyarapították 
a tőkét, s céljukat, a profi tot, árujuk, a pénz működtetésével, dolgoztatásával, hi-
telként /kölcsönként/ való forgatásával igyekeztek növelni. A kamatláb ebben az 
üzletágban a harmincas-negyvenes években 7 % körül maradt. 

A leggyengébben alapozott hitelintézet a Gödöllői Polgári Takarékpénztár 
Rt. volt: mindössze 20 ezer pengő alaptőkével fundálták. Mérlegadatai rendkívül 
egyenetlenek, kivált, ami értékpapír- és jelzálogszámláját, különösen a takarék-
betétek összegének változását stb. illeti.10 E pénzintézetet azután a Gödöllői Ta-
karékpénztár Rt. vásárolta fel, amit a Polgári Takarék igazgatóságának személyi 
összetétele is megkönnyíthetett. A fúzióról a két bank 1937. szeptember 29-i köz-
gyűlése döntött: a Gödöllői Takarékpénztár alaptőkéjét 112. 500 pengőre emelték. 
(Ld. 3. sz. táblázat.)

A „bekebelezés”, „magába olvasztás”, „beolvadás” törvényes előírások szerint 
ment végbe. A „beolvasztó”, a GTp átvette a „beolvasztott” bárhol található összes 
vagyonát és tartozásait, illetve követeléseit, s annak két á/40 P-s részvényéért egy 
á/50 P-s részvénnyel fi zetett.11

A szakma, s az igen fi gyelmes Gödöllői Hírlap (GH) „ésszerű döntésként” üd-
vözölte az eseményt, akárcsak a Pesti Tőzsde c. szakfórum: „A Gödöllői Polgári 
Takarékpénztár megszűnése már régóta aktuális, hiszen 20 ezer pengős alaptőké-
jével amúgy sem tudott megfelelni és az ilyen kis alaptőkéjű takarékpénztár ár-
talmára van a magyar pénzintézetek presztízsének” – hangzott a nekrológszerű 
elbúcsúztató.12 

7 HOVHANNESIAN E. 1933. 
8 Adattár…61. oldal. – GH 1930. 03. 30., 06. 08.; 1933. 03. 26.
9 Ld. Forgács Jánossal beszélgetés. i. h.
10 Ld. 1. sz. táblázatot.
11 GH 1933. 03. 26.; 1934. 03. 25.; 1936. 03. 08.; 1937. 03. 07.
12 „Tőzsde” a fúzióról.
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volt, a bank kondíciói erősödnek, ha a gazdaság egészében is fejlődik. Akkor gya-
rapodik a betét, több a munka, nagyobb a forgalom. 1934-ben már érezhető volt 
némi megélénkülés. 1935-ben pedig egy pozitív konjunktúra körvonalazódott. Az 
agrárárak emelkedtek, az agrárolló szűkült, az építőipar élénkült, az üzletek, műhe-
lyek forgalma nőtt, a heverő pénz a bankokba került, a munkanélküliség csökkent. 
A GTp 280 ezer pengő értékű új kölcsönt folyósított. Preferálta a jó fedezettel és 
fi zetőképességgel alátámasztott hitelkérelmeket, kivált azokat, amelyeket gazdasági 
felszerelések vásárlására, családi ház építésére, tatarozásra, adótörlesztésre igényel-
tek.17 A GTp – mondhatni – jó hangulatú közgyűlésének 1938. 03. 06-án keltezett 
jegyzőkönyve tanúsítja, hogy a részvényesek elégedettek voltak a tisztségviselők 
munkájával, újraválasztották őket. „Tekintve, hogy az igazgatóság és a felügyelő 
bizottság megbízatása lejárt, a régi igazgatóságot: Szentgáli Dánielt, dr. Berente 
Istvánt, dr. Bezsilla Istvánt, Kilián Frigyest, Neszveda Antalt, Romy Arisztidet és 
a régi FB-t: Mikolay Oszkárt, Czitronyi Árpádot, Gál Gáli Imrét és Simon Vincét 
újra megválasztották. A részvényesek nevében dr. Kovács Nagy Sándor fejezte ki 
köszönetét és elismerését az igazgatóságnak, a gondos vezetésért , az elmúlt év 377 
ezer P. kölcsön folyósításával megtermékenyítette a járás gazdasági életét, valamint, 
hogy a lakosság nyugodtan helyezhet betéteket el. A közgyűlés után igazgatósági 
ülés volt, elnökké újra Szentgáli Dánielt választották meg, a felügyelő bizottság ülé-
sén pedig Mikolay Oszkárt ugyancsak elnökké.”18 

A GTp üzletpolitikájában – prezentálandó a dinamikus stabilitás elvét – meg-
jelentek expanzív vonások is. A fejlődő Rákos mentén fi ókokat nyitott, ahol azok 
apróbb, de számos üzletet kötöttek. 1936-ban a rákoscsabai fi ók, megnyitásának 
esztendejében, máris 141 tételt teljesített á/666 P értékben. Közben szem előtt tar-
totta, hogy az állam a kölcsönadókat 10 % kamatilletékkel terhelte, illetve, hogy 
a Postatakarék minden nála befi zetett tételhez 5 fi llért, az összeghez pedig 0,2 
ezreléket számolt fel az ügyfélnek. A  GTp igyekezett csökkenteni, refl exszerűen 
át- ill. tovább hárítani banküzemi költségeit. Arculatjavító intézkedéseinek sorá-
ban, amelyekre már 1931-ben 800 P-t fordított, a GTp-t az eddigi telephelyéről – a 
Grassalkovich-féle „számépületből” – a reprezentatívabbnak ítélt Horthy M. útra 
(a Kossuth L. u. sarkára) költöztették, hogy mindig kéznél legyen, exkluzív, rep-
rezentatív megjelenésével is növelje a maga iránti bizalmat. A GTp 1938-ban un. 
beruházási hozzájárulást is fi zetett 850 P-t.

Sternád Béla vezérigazgató (aki 1926-tól állt a pénzintézet élén) a gazdaság 
helyzetéről és a bank kilátásairól 1937 decemberében kifejtette: „A gazdasági hely-
zet feltétlenül javulást mutat. Nemcsak a középosztály, hanem a földműves osz-
tály is erősödött gazdaságilag. Tartozásait törleszti, a kamatokat pontosan fi zeti, 
és földeket vásárolt. 1936-ban 250 ezer, 1937 első 10 hónapjában 233 ezer P-t tel-
jesítettek az adósok. A hitelt nem megélhetésre veszik fel”19. Azoknak, akiknek a 

17 GH 1938. 02. 06., 02. 27.
18 GH 1938. 03. 06.
19 GH 1937. 12. 25.
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amely nagy empátiával, elismeréssel írt róla, (ti. a GTp-ről), és rendszeresen hozta 
annak mérlegeredményeit.14

A GTp meglehetősen sokféle banki műveletet, szolgáltatást végzett. Két oldal-
ról is ostromolták: betéteseik a magasabb kamatért, a hitelezettek pedig a kedve-
zőbb törlesztési feltételekért zaklatták. A GTp vezetői gyakorta és meggyőző erővel 
hangsúlyozták, s ennyiben nyilatkozataikat akár a GTp üzleti fi lozófi ájának is te-
kinthetjük, hogy a bank üzletpolitikája „konzervatív, de nem maradi”. A GTp-t a 

„gazdaságépítés” célja inspirálta kihelyezéseiben, legfőbb partnerei a gazdák és az 
építési vállalkozók voltak. A  bank szolid, óvatos, csendes ügyvitele „szép mérle-
geket” produkált.15 Kedvező megítélése alighanem konjunktúra-megalapozó szán-
dékának, illetve tevékenységének pozitív visszaigazolását jelentette. Kölcsönöket 
nyújtott templomépítésekhez, a Kertváros, az Ipartestületi székház felépítéséhez 
stb. Közben, alkalomadtán – önérzetesen szóvá is tette – jótékony célra is adomá-
nyozott. Például az 1. világháború alatt 425 e K-val hadikölcsönt jegyzett, azután 
200 P-vel segítette a református egyházat. A bank vezetői, az uralkodó ideológiák 
jegyében elítélték, hangosan kárhoztatták a „spekulációs tőkét”, az uzsorát, min-
denféle pénzügyi „szélhámosságot”, anélkül, hogy a nevükön nevezték volna a tet-
teseket, akiket pedig – „nyilvánvaló volt” a sugallat, hogy – a nagy kereskedelmi 
bankok háza táján illett keresni.

A GTp kitartóan hirdette: benne a lakosság megbízik, „másutt” az emberek kri-
tikus időkben kivették pénzüket a bankokból, és otthon tartották, vagy fogyasztás-
ra költötték, legfeljebb még ingatlanba fektették. 

A GTp büszke volt rá, hogy betétesei az 1929–33-as világgazdasági válság kirob-
banásakor nem rohanták meg a bankot, hogy kivegyék a pénzüket; a kifi zetések, 
a kivétek sem tételszámban, sem összegben nem nőttek. Az adósok törlesztettek, 
befi zetéseik 190 ezer pengőt tettek ki; az új betétek nagysága meg elérte a 110 ezer 
P-t – szóltak az értékelő jelentések. A „perelt váltók” értékösszege az adósságok 
1 %-ára rúgott.16

A GTp a gazdasági világválságot viszonylag jó kondíciókkal vészelte át. Új part-
nereket toborzott, új üzleti megbízásokhoz jutott, megtartotta befektetői bizalmát, 
veszteségeit minimalizálta, működésének, adminisztrációjának költségeit csök-
kentette/továbbhárította. A GTp presztízsét is növelte, hogy az MNB a bankot bízta 
meg a Kertváros kölcsön- és a Jamboree devizaügyeinek intézésével. Egyértelmű 

14 A Gödöllői Takarékpénztár nagy forrásértékű „Részvény Könyv”–e 1977-ben került a Gödöllői Városi Mú-
zeum gyűjteményébe. Egy kb. 60 x 40 cm-es, téglalap alakú, sarkainál vaslemezpánttal vasalt kötetről van 
szó, amelynek címoldalán vörös mezőben arany betűkkel áll a felirat „Részvény Könyv”. Az adományo-
zó, Hegedüs László „Megjegyzések”-et fűzött a kötethez. GVM TD 2008.25.1. – Nagy Magyar Compass 
1922–1944. kötetei. – GH 1929. 03. 24, 12. 31., 1930. 03. 10., 1931. 02. 15., 03. 01., 05. 31., 05. 17., 1932. 08. 27., 
02. 20., 1933. 02. 16., 1934. 04. 05., 02. 24., 1935. 02. 24., 02. 03., 1936. 02. 16., 23., 03. 08., 05. 17., 12. 31., 
1937. 01. 17., 01. 24., 02. 21., 02. 28., 03. 07., 12. 25., 1938. 02. 06., 02. 22., 02. 27., 03. 06., 1940. 06. 22., 12. 21.

15 Lásd: 3. számú táblázat Mérlegadatok: Nagy Magyar Compass. Ld. 1. jegyzet – GH. 1929. 03. 24., 1930. 03. 10., 
1934. 03. 25.,: a GTp hitelkihelyezésének 80 %-a jelzáloggal biztosított, 1939. 01. 22., 1939. 02. 12., 1940. 03. 03., 
1941. 12. 21., 1941. 06. 23., 1942. 03. 15., 04. 05., 1943. 03. 08., 1944. 04. 16.

16 GH 1931. 07. 26.; 1936. 02. 16.;1937. 02. 28.
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évben volt 7048 P-ről 8634 P-re nőtt. Még szociális célra is jutott 386 P.23 A GTp és 
a kormányzat tudatos partnerek voltak a gazdasági folyamatok kézbentartásában. 
Monetáris eszközöket is használtak a káros folyamatok, így például az infl áció vagy 
az áruhiány stb. elindulásának meggátlására.

A BANKÜZEM

A bankok tisztikara, a választott tisztségviselők rendszerint 9-11 fős grémiumot 
alkottak: elnök, vezérigazgató, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok voltak. 
A főkönyvelő, a jogtanácsos, a pénztárnok képviselték az adminisztrációt, a jog- és 
szakszerűséget, s gyakran az ügyviteli folytonosságot. A  testületek ülésnapokon 
jöttek össze, tagjainak nem a bankok voltak a kenyéradói. A bankok tisztikarában 
igazán országos nevezetesség nem volt. Tisztségviselő-képesek – banki posztokra 

– csak kevesen voltak. Ezért is lényegében ugyanabból a garnitúrából „merítettek”. 
A helyileg is ismeretleneknek – tapasztalatok szerint – a nagyobb politikai fordu-
latokkor jött el az idejük, ilyenkor jelentek meg az igazgatóságokban és a felügye-
lő-bizottságokban. A  tisztségviselők között meglehetősen nagy volt a fl uktuáció. 
Többen „lift eztek” is, lentebbre vagy fentebbre kerültek a hierarchiában az alapsza-
bályzat előírásai, vagy a bizalmi elv szerint.

A bankok magas státuszértékű, nagy presztízsű álláshelyek, egzisztenciabiz-
tosítók voltak. A  helyi ügyvédek például törekedtek is a náluk kitűnő szakmai 
referenciát jelentő jogtanácsosi státuszt szerezni maguknak. Alighanem a GTp 
tisztikara volt a legtekintélyesebb. Blumenthal Manó kereskedő, Szentgáli Dáni-
el gyógyszerész, dr. Romanecz (később Romy) Arisztid vezető ügyvéd és lapszer-
kesztő, Neszveda Antal nagyhírű gyertyaöntő, dr. Bezsilla István ügyvéd, Berente 
István orvos, Kilián Frigyes kereskedő, a helyi gazdaság és társadalom „arisztokra-
tái” voltak.24 A GJHB /Gödöllői Járási Hitelbank/ fényét erősítette dr. Horthy Gyu-
la, Diamant László és Wirnhardt Nándor neve. A Gödöllői Polgári Takarékbank 
vezérkara volt a legkevésbé ismert. Annál szembeötlőbb, hogy 1927-ben az igaz-
gatóság tagjai között feltűnt dr. Hajlamász János községi főjegyző neve; ismerete-
ink szerint az egyetlen, aki az állami adminisztrációban is magas tisztséget viselt. 
Wirnhardt Nándor 1937/38-ban lett a Polgári Bank felügyelő-bizottságának a tag-
ja, mintegy manifesztálva a helyi gazdasági élvonal érdekegységét.25 Mindhárom 
intézet vezérkarában a személyi fl uktuáció (a 40-es években) még fel is gyorsult, 
a GTp-nél hét, a PB-nél hat, a GJHB-nál pedig egyenesen tíz fő került újonnan 
vezető posztra. A GJHB új, addig ismeretlen vezetői között 1943–1944-ben tűnik 

23 GH 1940. 03. 17.
24 GH 1932. 07. 31.; 1933. 11. 01.; 1934. 12. 31.; 1935. 02. 24.; 1937. 02. 13.; 03. 07.; 02. 28. 
25 Ld. 3. sz. melléklet
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hiteligényét a bank jogosnak ismerte el, összesen, évi átlagban 300-400 ezer P-t 
folyósított. A GTp évről-évre erősödött, betétállománya és kihelyezései – mintegy 
80 %-ban ingatlan – lefedettek voltak. 

A Pénzintézeti Központ (ahol a bank a saját tartalékainak egy részét kamatoz-
tatta) ugyancsak támogatta a GTp-nek a pénzt „előcsalogató” üzleti fi lozófi áját, mi-
szerint: „a pénz ne lapuljon a zsebben, a ládafi ában, a fehérneműs szekrényekben, 
és más eff éle búvóhelyeken, hanem a helyett forogjon”.20

A GTp ezt sokféle „ötlettel” igyekezett elérni. Pl. a „töredéktőkék összesöp-
résére” a kisbetéteseket külön csoportba szervezte. Aki közülük vállalta, hogy 4 
évenként havi 4 P-vel növeli betétjét, annak akár 200 P kölcsönt (hitelt) is ígért a 
bank. (Éppen annyit, mint a kétéves betét összege.) Becsületes, keresztény, fele-
baráti, segítő, szolidáris stb. arculatát erősítendő a bank a „Lajbi” spóregyletet is 
ügyfelei közé toborozta. 1931-ben pl. nem is lebecsülhető, 24 ezer P volt ennek a 
számlának a forgalma, a befi zetések pedig 15 ezer P-re rúgtak. Szakmai jó hírének, 
s persze a Gödöllőn élvezett megbecsülésének köszönhetően (mint azt a Budapesti 
Közlönyben hirdették), a GTp-t az MNB – rezerváinak a másik kezelője – már a 
helyi pénz- és devizaforgalma lebonyolításával bízta meg.21

Németország Lengyelország elleni támadásának, a 2. világháború kitörésének 
hírére Sternád Béla vezérigazgató 1939. október végi beszámolója szerint: „A GTp-
nél semmiféle betételvonást nem észleltem, habár kellő előrelátással intézetem erre 
is felkészül. Mindössze néhányan vették ki a betéteiket, de azok is 1-2 hét múl-
va újból nálunk helyezték el. Sőt, új betétesek is jelentkeztek, és a tőkeképződés 
folyamata nem állt le. Bevallom, a közönség rendkívüli nyugalma, amit az ese-
ményekkel szemben tanúsított, feltűnt és imponáló volt. A kölcsönfolyósításokat 
meglehetősen megszorítottuk, mert igen sokan különösebb szükség nélkül akartak 
kölcsönt felvenni, a felveendő kölcsönt nem feltétlenül szükséges bevásárlásra for-
dítani, azaz az árugyűjtésre felhasználni, ami viszont indokolatlan áremelkedésre 
vezetne. Miután a gazdasági életnek ily irányban történő mozgása nem kívánatos, 
a közérdek szempontjából, kölcsönöket csak szigorú körültekintéssel és csak pro-
duktív célra folyósítunk”22 

1940 elején a források már arról szólnak, hogy „a gazdasági élet lelassult, de 
működik”. A potenciális betétesek egy része élelmiszert, más része ingatlant vásá-
rolt, és „mindenkit idegesítettek a hadiesemények”. Az üzleti forgalom visszaesett, 
lebonyolításához kevesebb pénz kellett, a kintlévőségek összege csökkent, a visz-
szafi zetések rendben haladtak. 1939-ben 386 ezer P-t fi zettek vissza, és 350 ezer P 
új hitelt folyósítottak. A viszonyok egészében és átmenetileg, a hadikonjunktúra 
hatására akár még javultak is. Mert például a mezőgazdasági termés bőséges volt, 
a gazdák fi zetőképessége javult. A GTp bank tiszta nyeresége 1940-ben az előző 

20 GH 1937. 01. 17.
21 GH 1931. 12. 29., 1937. 01. 17., 02. 27. 
22 GH 1939. 02. 12., 10. 29., 1940. 03. 31. 
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dési, modernizációs pályára állítani, a TÉBE-nek is csak a GTp volt tagja. Nehezen 
viselték a banküzemi költségeket, lassan fejlődtek, szűk piacon riválisokként verse-
nyeztek, s csak szerény megtakarítási potenciállal számolhattak. 

A községi tisztikarban az esküdtek és a képviselő-testületi tagok közé választott 
banki tisztségviselők személye volt az a kapocs, amely a helyi pénzügyi szférát, az 
iparos- és kereskedő társadalmat összekötötte a hivatali-hivatalnoki világgal. Az 
1937. áprilisi helyhatósági választásokon pl., amikor az új tisztikart, azon kívül 16 
esküdtet, a képviselő-testületből kimaradók helyébe 10 új képviselőt választottak, a 
Nemzeti Egység Gödöllői Szervezete bírónak Lizits Jenőt, törvénybírónak Moór Mi-
hályt, közgyámnak Persler Pált, esküdteknek, Gáspár Sándort, Stógl Bélát, Kalántai 
Gézát, Stógl Józsefet ajánlotta. Képviselő-testületi bizottságba Schläger Árpádot, Ki-
lián Frigyest, Székely Józsefet, Som Lajost jelölték. Az „elöljárók” így valamennyien 
iparosok, helyi értelemben vett „nagygazdák”, kereskedők voltak, s közülük Schläger, 
Kilián és Székely banki tisztséget is betöltöttek. (Ld. 5. számú melléklet)

A bankok a pénzügyi, a fi nanciális kultúra megjelenítői voltak, felvértezve az 
iderendelt praxis és módszerismerettel. A  gödöllői „bankosok” nyilvánosságnak 
szánt attitűdje értelmezésünkben amolyan patrícius-polgári típusú erényekre 
emlékeztetett, melyeket üzleti magatartásukban, mindenekelőtt retorikájukban 
hangsúlyoztak is. (Szerénység, keresztényi mértéktartás, megtakarítási hajlam, szo-
ciális érzékenység, felelősségtudat stb. voltak a leggyakrabban emlegetett normák). 
A  szakmai teljesítményeket végül is az éves mérlegek (és részvényesek) minősí-
tették. A bankvezetők, a közélet diszkrét szereplői, a harsány szólamokat valóban 
kerülték, lojálisak voltak a mindenkori kormányokhoz. 

A zsidók deportálása, a banküzemi működésben nem okozott „különösebb za-
varokat”. Az elhurcoltak között volt Diamant László, a GJHB FB tagja, agyvérzéssel 
szállították hordágyon a hatvani vasútállomásra. Őrzői, rabtartói „rövid tanácsko-
zás után főbe lőtték.”27

27 Ld. 1. sz. jegyzet. Forgács Jánossal beszélgetés. i. h. 
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fel az első vitéz, a volt községi bíró, Stróbel János fi a, aki apja helyét megörökölve 
igazgatósági taggá is avanzsált. 

(A különben majd mindenre kiterjedő fi gyelemmel szerkesztett „Adattár”, 
amelyik amúgy meglehetősen nagyvonalúan bánt (kivált) a keresztnevekkel, 
a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. Város adattára c. munka cím-
listája – becslésünk szerint – kb. az egyharmadát említi név szerint azoknak, akiket 
a gödöllői bank-grémiumokba választottak.)26

A döntéseket a részvényesek választotta elnök, vezérigazgató stb. hozták, az 
adminisztrációban foglalkoztatott szakemberek előterjesztésére. (A struktúrák, el-
nevezések az adott bank szervezeti felépítéséhez igazodtak.) A mérleget az igazga-
tóság elnöke vitte a tulajdonosok fóruma, a közgyűlés elé, amely lehetett „rendes 
évi” és úgynevezett „rendkívüli”. Előbbiből általában négy, utóbbiból a szükséglet 
szerinti számút tartottak. A közgyűlés az igazgatóság előterjesztésére, a felügyelő-
bizottság jelentésére, értékelésére alapozta döntését, mely szerint elfogadta, vagy 
sem a mérleget. A banki üzletév megfelelt a naptári évnek, január 1-jétől december 
31-ig tartott. Az éves mérleg mindenkor az eltelt esztendő eredményeit tükrözte, 
és a balance-t általában egy márciusi rendes évi közgyűlés szankcionálta. Az ese-
ményt előbb, kb. 2-3 héttel korábban nyilvánosan meghirdették pl. a helyi újságban.

Az elfogadott, nyilvános mérlegek a Nagy Magyar Compassban is megjelentek, 
amennyiben az érdekelt cég kérte, s fi zetett ezért a szolgáltatásért. (Ezt a gyakorla-
tot követte a „Gazdasági Élet” c. kéthetente megjelenő szakmai orgánum is; 1937–
1944 közötti évfolyamai egyetlen számában sincs gödöllői hír, jóllehet hasábjain 
találkozunk vidéki bankok mérlegével.)

A vizsgált negyed század a helyi gazdaságfejlődés szempontjából, az idők „met-
széspontjai”-t (1919, 1924, 1929–1933, 1938–1944), s a különböző kríziseket nézve, 
nem volt a legalkalmasabb korszak a tőkefelhalmozásra. A növekedést alapvetően 
korlátozta, hogy a pénzintézetek mindegyike érthetően csak a különben nehezen 
boldoguló gazda- és vállalkozói réteget tekinthette üzletképes partnernek, s hogy 
az adott viszonyok között az ökonómiai szempontokat sem érvényesíthették kellő 
következetességgel. 

A gödöllői bankok nem a nagy budapesti kereskedelmi bankok fi liáléiként vagy 
fi ókjaiként működtek. Nem organizálták, hanem üzleti gyakorlatukkal orientálták, 

„terelgették” a helyi gazdaság bizonyos, főként rekonstrukciós, vagy új munkálatait 
a náluk összegyűjtött pénzből. A gödöllői bankok javarészt kereskedők, iparosok, 
szabadfoglalkozású értelmiségiek, lapszerkesztők, gyógyszerészek, ügyvédek, or-
vosok, parasztpolgárok stb. által fenntartott helyi pénzintézetek, a kispolgárság 
felső és középső csoportjainak – miként a Polgári Bank sorsa mutatta – sikeres, 
vagy éppen sikertelen vállalkozásai voltak. Mögöttük nem állt jelentősebb tőkeerő; 
csupán valamelyest járultak hozzá a tőkehiány enyhítéséhez. Legtöbbször kis üzle-
teket kötöttek kispénzű ügyfelekkel. Nem tud/hat/ták a helyi gazdaságot növeke-

26 Ld. 1–3. sz. melléklet.
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3. táblázat:
A GTp vagyonszámlájának (mérlegfőösszegének) és betétállományának alakulása
(1924–1943)

Év
Mérleg-

főösszeg Betétösszeg
Év

Mérleg-
főösszeg Betétösszeg

pengőben pengőben
1924 73 000 64 000 1935 751 000 433 000
1925 208 000 136 000 1936 972 000 541 000
1926 374 000 301 000 1937 1 200 000 577 000
1927 535 000 412 000 1938 1 200 000 719 000
1928 681 000 477 000 1939 1 300 000 748 000
1930 824 000 497 000 1940 1 200 000 840 000
1931 918 000 597 000 1941 1 500 000 883 000
1932 824 000 504 000 1942 1 500 000 1 200 000
1933 760 000 437 000 1943 1 600 000 1 300 000
1934 751 000 411 000

Forrás: Nagy Magyar Compass vonatkozó éves kötetei. Ld. 1. sz. jegyzet. – GH, 1941. 09. 12.

4. táblázat:
A gödöllői pénzintézetek főbb (összehasonlító) mérlegadatai (pengőben)
(1931)

Mérlegtételek GTp GJHB PBT
Alaptőke 100 000 50 000 20 000

Tartaléktőke 22 000 11 700 6300
Ingatlan vagyon 45 191    
Kihelyezett tőke 837 455 217 708 106 603

Takarék és folyószámla 
betétek

504 233 148 433 83 680

Összes jövedelmek 
(1931. 12. 31.)

108 243 30 016 16 703

1931. évi nyereség 11 697 31 016 1501

Forrás: Nagy Magyar Compass vonatkozó éves kötetei. Ld. 1. sz. jegyzet. 
– GH, 1932. 08. 28., 1937. 10. 08., 1938. 02. 27., 1941. 06. 22., 1941. 12. 21. 
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TÁBLÁZATOK

1. táblázat:
A Gödöllői Polgári Takarékszövetkezet főbb mérlegtételei (pengőben) 
(1933, 1935, 1936)

Üzleti évek
Mérlegszámlák megnevezése 1933 1935 1936
Vagyon 86 794 100 327 98 000
Készpénz 4384 4124 5400
Értékpapírok 2003 561 561
Hitelek 63 632 83 779 79 551
Jelzálogos kölcsönök 1366 1156 973
Vagyon összesen: 86 794 86 794 86 794
RT-tőke 20 000 20 000 20 000
Tőketartalék 2400 2700 2400
Takarékbetétek 48 758 200 2400
Folyó évi nyereség 15,62 500 77
Betétek   61 983 58 869

Forrás: A táblázatokat a Nagy Magyar Compass vonatkozó éves kötetei. – Ld 1. számú jegyzet. – alapján a szerző 
készítette. – GH, 1935. 03. 03., 1937. 03. 07.

2. táblázat:
A Gödöllői Járási Hitelbank RT főbb mérlegadatai (pengőben)
(1933–1937)

  Mérlegszámla 1933 1934 1935 1936 1937

V
A

G
Y

O
N

Vagyon 170 670 161 263 187 000 184 500 203 000
Készpénz 2011 3022 7371 5442 10 415
GIRO számlán 1935 1357 2829 2440 1669
Pénzintézeteknél 519   713 371 6963
Értékpapírok 138 576 130 898 826 826 867
Folyószámla adósok 2275 21 477 13 548 1173  
Jelzálogos kölcsönök 8750 2251      

T
E

H
E

R Részvénytőke 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Tartaléktőke 11 700 11 700 11 700 12 000 12 000
Betétek 68 769 64 976 69 000 72 100 96 000
Nyereség 468 532 949 428 1109

Forrás: Nagy Magyar Compass vonatkozó éves kötetei. Ld. 1. sz. jegyzet. – GH, 1934. 03. 18., 1935. 03. 03., 
1936. 03. 01.; 1937. 02. 28., 1938. 02. 27., 1939. 03. 12., 1940. 03. 17., 1941. 06. 22., 1941. 12. 21.
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Iparcsoportok,
szakmák

Létszámadatok
1925 1933 1941

BŐR- ÉS SZŐRIPAR
Bőrkereskedő – – 1
Cipész 44 48 38
Szíjgyártó 4 1 2
Tímár 1 1 1
Összesen: 49 50 42
ÉLELMISZER, VENDÉGLÁTÁS IPAR
Cukrász 1 3 2
Mézesbábos 3 2 3
Molnár, daráló 3 3 4
Sütő 10 10 9
Kocsmáros – 2 2
Vendéglős – 8 9
Béltisztító 1 – –
Szikvizes – 1 –
Összesen: 18 29 29
RUHÁZATI IPAR
Férfi szabó 15 23 21
Női szabó 9 10 4
Kalapos – 1 3
Szűcs 1 1 2
Kötélgyártó 1 – –
Összesen: 26 35 30
KÖNYV- ÉS NYOMDAIPAR
Könyvkötő 1 1 1
Nyomdász 2 1 –
Összesen: 3 2 1
GÉP- ÉS MŰSZERIPAR
Látszerész – – 1
Műszerész – – 1
Villanyszerelő – 1 15
Órás 3 8 –
Összesen: 3 9 17
EGYÉB IPAROK
Fényképész 3 2 3
Fodrász – 3 3
Fogtechnikus 1 – 1
Kéményseprő 1 1 1
Borbély 7 10 –
Szilázs 1 – –
Temetkezés 2 2 –
Összesen: 15 17 8
Együtt: 247 299 246

Az összeállítás a szerző munkája
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5. táblázat:
A Gödöl1ő és Vidéke) Ipartestület létszámadatai 

iparcsoportok és szakmák szerint
(1925, 1933, 1941)

IPARCSOPORTOK,
Szakmák

Létszámadatok
1925 1933 1941

FA- ÉS BÚTORIPAR
Asztalos 16 23 20
Ács (iparos) 22 24 11
Ács (mester) – – 4
Bognár 5 6 6
Kádár 2 2 1
Kosárfonó – 1 1
Kárpitos 1 4 1
Kaptafás 1 – –
Összesen: 47 60 44
VAS- ÉS FÉMIPAR
Bádogos 6 8 4
Géplakatos – 3 2
Kovács 5 8 10
Keses, köszörűs – 1 1
Lakatos 11 13 2
Mérlegkészitő – – 1
Összesen: 22 33 20
KŐ-, FÖLD IPAR
Betonos 1 1 1
Epítőmester 2 2 2
Festő, mázoló – – 13
Kályhás 1 1 1
Kútfúró 1 3 2
Kőműves (mester) – 2 13
Kőműves (iparos) 40 37 14
Szobrász 2 1
Tetőfedő 2 1 3
Üveges – 2 1
Fazekas 2 – –
Kertész 1 – –
Kőfaragó 2 1 –
Szobafestő 11 9 –
Sírköves – 1 –
Összesen: 63 62 51
VEGYIPAR
Gyertyaöntő – 1 1
Illatszerkereskedő 1 1 3
Összesen: 1 2 4
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1928–1929  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vezérigazgató lett: Esztergály Dezső
Felügyelő Bizottság elnöke: Aszmann Béla

1929–1930  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vezérigazgató lett: Sternád Béla (1943-ig volt ebben a hivatalban) 

Igazgatósági tag lett: Esztergály Dezső

Felügyelő Bizottság elnöke: Kallina Oszkár

1932–1933  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Felügyelő Bizottság elnöke: Závodszky István

Főkönyvelő: Czitronyi Árpád

1937–1938  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igazgatósági tag lett: Neszveda Antal
 Dr. Romy Arisztid
Felügyelő Bizottság elnöke: Mikolay Oszkár
Felügyelő Bizottság tag lett: Gáll Imre
 Simon Vince

1943–1944  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igazgatósági tag lett: Sternád Miklós
 Sternád Béla
 Th omandl Ernő

Felügyelő Bizottság elnöke lett: Odorfer Károly

Felügyelő Bizottsági tag lett: Csorna Lajos

Főkönyvelő lett: Szabó Pál

Pénztárnok lett: Kirschner Ede 

Megjegyzés: Az 1944/1945-ös, 1945 márciusában zárt tiszti névsor a GTp-nél vál-
tozatlan, azonos az előző évivel. 

Forrás: A Gödöllői Takarékpénztár, a Gödöllői Polgári Takarékpénztár és a Gödöllői Járási Hitelbank tisztikarát, vala-
mint az abban beállt változásokat szemléltető 1–3. számú mellékleteket a szerző állította össze a Nagy Magyar Compass 
éves kötetei 1922–1929 II. évf. 2. r., 1929–1930. III. évf. 2. r. 1933–1934. IV. évf. 2. r., 1942–1943 LXVI. évf. 2. r., 1943–
1944. LIVI évf. 2. r. ; a „Pest-Pilis – Solt – Kiskun vármegye és Kecskemét th. Város adatára. Bpest, 1939.” c. kiadvány, 
továbbá Hovhennesian E.: Szeressük jobban Gödöllőt., Gödöllő, 1937, illetve Hovhannesian E.: Gödöllő a múltban és 
most c. munkái alapján. Ide vonatkozó adatokat közöl a GH 1935. 03. 10. és a 1937. 09. 19. száma is. 
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MELLÉKLETEK

1. számú melléklet:
A Gödöllői Takarékpénztár Rt. tisztikara a változásokkal (1920–1944)

1920–1921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elnök: Polner Lajos

Vezérigazgató: Szegedi Albert

Igazgatósági tagok: Blumenthall Manó
 Schläger Árpád
 Szentgáli Dániel (Polner Lajost követte az elnöki székben)
 Szegedi Albert 
 Zierer Béla 

Felügyelő Bizottság tagjai: Kiss Ferenc elnök
 Dr. Romanecz Arisztid 
 Neszveda Antal 

Jogtanácsos: Dr. Bezsilla István 

Főkönyvelő: Mayer Lajos 

Pénztárnok: Závodszky István (42 évig töltötte be ezt a tisztséget)

1922–1924  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igazgatósági tag lett: Polner Lajos

1925–1926  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vezérigazgató lett: Kiss Ferenc 
Igazgatósági tag lett: Dr. Berenthe István 
 Dr. Th egze Lajos
 Dr. Bezsilla István 
 Francsik Géza 
 (MÁV-állomásfőnök, 1919-ben szerzett nemzeti érdemeket) 

Felügyelő Bizottság elnöke: Kilián Frigyes
Főkönyvelő: ifj . Raisz Ferenc

1927  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elnök lett: Szentgáli Dániel 
Igazgatósági tag lett: Kilián Frigyes 
Felügyelő Bizottság elnöke: Esztergály Dezső
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1932–1933 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elnök lett: Dénes Márton 

Vezérigazgató lett: Dénes Márton 

Igazgatósági tag lett: Végh László
 Gosztonyi János 
 Dr. Polgár Károly 
 Stróbel János 

Felügyelő Bizottsági tag lett: Domonyi Andor 
 Purth Gyula 

Főkönyvelő: Szőke József

Pénztárnok: Schrankó Alexandra

1937–1938 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elnök lett: Gosztonyi János 

Vezérigazgató lett: Bottlik István 

Igazgatósági tag lett: Dénes Mátyás

Főkönyvelő lett: Masszaner Jenőné
 

1943–1944 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elnök lett: Masszaner Gyula 

Vezérigazgató lett: Duha Vilmos 

Igazgatósági tag lett: Erdélyi György 
 Masszaner Gyula 
 vitéz Székely János

Felügyelő Bizottság elnöke lett: Barsi Ferenc 

Felügyelő Bizottság tagja lett: Csala Sámuel
 Wirnhardt Nándor
 Dr. Zachár Miklós

Jogtanácsos lett: Dr. Zachár Miklós 

Forrás: Nagy Magyar Compass 1919/1920–1944–1945. 
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2. számú melléklet:
Gödöllői Járási Hitelbank tisztikara a változásokkal (1920–1944)

1920–1921 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elnök: báró Schell Ferenc

Vezérigazgató: Dr. Horthy Gyula

Igazgatósági tagok: Decsy József
 Czukor Ferenc
 Györe Mózes 
 Fischer Ede
 Kiss E. János

Felügyelő Bizottság tagjai: Auguszt Béla elnök
 ifj . Szabó Aladár 
 Greszler Vilmos
 Diamant László
 Lippe Ödön

Jogtanácsos: Dr. Zachár Kálmán 

Főkönyvelő: Sebestyén Mór

Pénztárnok: Vitay József 

1922–1924 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Igazgatósági tag lett: Auguszt Béla 

Felügyelő Bizottság elnöke lett: Pintér Gyula

1925–1926 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elnök lett: Fley Ede

Igazgatósági tag lett: Horthy Gyula 
 Diamant László
 Sebestyén Imre

Felügyelő Bizottsági tag lett: Tóth József
 Somló Adolf 
 Varasdy Albert 

1928–1929 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felügyelő Bizottsági tag lett: Szabó Artúr 
 Duha Vilmos 
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1928–1929  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igazgatósági tag lett: Kelemen Miksa 

1932–1933  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vezérigazgató lett: Rosenfeld Pál 

Igazgatósági tag lett: Rosenfeld Pál 
 Streuler Lajos 
 Juhász Viktor 
 Dr. Pál Ferenc

1937–1938  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elnök lett: Ádám Ferenc 

Igazgatósági tag lett: Póra János 
 Pollák Lipót
 Stverteczky Lajos

Felügyelő Bizottság tagja lett: Somló Gyula 
 Wirnhardt Nándor

Névsorok
Meghívó: Felhívatnak alulírott kézműiparosok, mint az 1930. évi március hó 9-én az évi 
rendes közgyűlés által megválasztott tanoncvizsgáló elnökök, alelnökök és biztosok, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter úrnak rendelete alapján, eskütétel céljából 1930. március hó 24-
én azaz hétfő este ½ 8 órakor az Ipartestület helyiségében okvetlen megjelenni szíveskedjenek.

Gödöllő, 1930. március hó 17.    elnök és jegyző

 1. Kralovits Nándor, asztalos, Szilhát u.
 2. Greiser Sándor, bádogos, Horthy M. út
 3. Szandt Boldizsár, borbély és fodrász, Horthy M. út 2.
 4. Kamarás Mihály, borbély és fodrász, Petőfi  tér 12.
 5. vitéz Pokorádi János, ács, Erdő u. 38.
 6. ifj . Szabadi István, ácsmester, Grassalkovich út
 7. Duha Vilmos, kőműves mester, Rákos út 21.
 8. Maszlagi Sándor, kőműves mester, Hunyadi út 1.
 9. Koltai János, kőműves mester, Petőfi  tér 13.
 10. Sorger Árpád, szabó, Vilmos út 6.
 11. Soler Károly, szabó, Petőfi  tér 1.
 12. Bársony Béla, szabó
 13. Turnesky Józsefné, női szabó, Kossuth L. út
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3. számú melléklet
A Gödöllői Polgári Takarékpénztár tisztikara a változásokkal 
(1920–1944)

1920–1921 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elnök: Paul Mór

Vezérigazgató: Dr. Rosenfeld Sándor

Igazgatósági tagok: Ádám Ferencz
 Brüll Lajos
 Schiff er Samu

Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Klein József
 Haas Gyula
 Dr. Dévai Mór
 Somló Dezső

Könyvelő: Winkler Emma

Pénztárnok: Fenyő Mayer

1922–1924  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igazgatósági tag lett: Strönsler Frigyes
 Nagy Imre

Felügyelő Bizottsági tag lett: Dénes Márton
Könyvelő lett: Horváth Károlyné 

1925–1926  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igazgatósági tag lett: Paul Mór
 Dr. Rosenfeld Sándor

Felügyelő Bizottság tagja lett: Vágó Sándor
 Mezei Manó
 Deák Károly
 Stverteczky Lajos 

Könyvelő lett: Szentesi Ferenc

1927  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elnök lett: Micsinay Ernő 

Igazgatósági tag lett: Hajlamász János 
 Sárkány Ernő 

Felügyelő Bizottság tagja lett: Deák Károly 

Főkönyvelő lett: Kézy László 
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 19. Kuthin Ferencz, borbély, Horthy M. út
 20. Halász László, Horthy M. út
 21. Staller István, Horthy M. út
 22. Várfoki István, cukrász, Horthy M. út
 23. Sebestyén Márta, kalapos, Horthy M. út
 24. Halász József, mészáros és hentes, Horthy M. út
 25. Firtkó József, temetési vállalkozó, Horthy M. út
 26. Kövesi Rezső, sütő, Horthy M. út
 27. Filipovics utóda, temetési vállalkozó, Horthy M. út
 28. Greiser Sándor, bádogos, Horthy M. út
 29. Blau Ignácz, szabó, Szt. Imre u.
 30. Moór István, géplakatos, Kossuth L. u.
 31. Szloboda Lajos, cipész, Kossuth L. u.
 32. Stverteczky Lajos, kőműves mester, Kossuth L. u.
 33. Botya Lajos, cipész, Kossuth L. u.
 34. Placky István, cipész, Kossuth L. u.
 35. Tóth Lajos, cipész, Kossuth L. u.
 36. Sasvári Antal, kéményseprő mester, Kossuth L. u.
 37. Papp László, szobafestő, Kossuth L. u.
 38. Rézman István, sütő, Kossuth L. u.
 39. Gyulai József, bognár, Kossuth L. u.
 40. Folder István, vendéglős, Kossuth L. u.
 41. Moór János, lakatos, Kossuth L. u.
 42. Kövesi István, szabó, Kossuth L. u.
 43. Mukk Sándor, borbély, Kossuth L. u.
 44. ifj . Miró József, sütő, Petőfi  tér
 45. Kovács Lajos, cipész, Petőfi  tér
 46. özv. Herterkáné, női szabó, Petőfi  tér
 47. Rabb Károly, bádogos
 48. Dinnyés István, bádogos
 49. Peér Kálmán, lakatos, Petőfi  tér
 50. Koltai János, kőműves, Petőfi  tér
 51. Dömsödi Pál, lakatos, Petőfi  tér
 52. Turnesky Józsefné, női szabó, Petőfi  tér
 53. Turnesky József, órás, Petőfi  tér
 54. Mandl Antal, asztalos, Darányi u.
 55. Jánoska Ferenc, cipész, Darányi u.
 56. Lovas János, bognár, Darányi u.
 57. özv. Gold Benőné, Darányi u.
 58. Gódor Miklós, kárpitos, Darányi u.
 59. Zvornyik András, szobafestő, Darányi u.
 60. Greiser Dezső, lakatos, Horthy M. út (eltávozott)
 61. Virnhardt Vincze, cipész, Horthy M. út
 62. Balázsovics Lajos, cipész, Horthy M. út
 63. Hamerstuck Mór, órás, Horthy M. út
 64. Steigler Béla, szabó, Horthy M. út
 65. Kozár Béla, órás, Horthy M. út
 66. Károlyi András, fodrász, Horthy M. út
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 14. özv. Hertzkáné, női szabó
 15. Zatzki Béláné, női szabó, Állomás út
 16. Jelenik András, Királytelep
 17. Stockinger Ödön, vendéglős, Alvég
 18. Pete István, vendéglős, Állomás út
 19. Katina F. Károly, vendéglős, Máriabesnyő
 20. Lovas János, bognár, Szilhát u. 41.
 21. Dömsödi Pál, lakatos, Petőfi  tér
 22. Virnhardt Oszkár, mészáros és hentes
 23. Szloboda Péter, sütő, Szőlő út 4.
 24. Rézman Imre, sütő, Kossuth L. út
 
14 tag a fogadalmat 1930. március 24-én letette.

Meghívó: A Gödöllő és Vidéke Általános Ipartestület folyó évi május hó 28-án azaz vasárnap 
du. 3 órakor, határozatképtelenség esetén f. évi június 4-én ugyancsak a fenti időben rendkí-
vüli közgyűlést tart, melyre alulírott tagok ezennel meghívatnak.
Tárgy: a Járási főszolgabíró úrnak 4101./1933. sz. rendelete alapján, a tisztújítás újbóli meg-
ejtése. Elnök-alelnök és az elöljárósági tagok kiegészítő megválasztása.
Figyelmeztetjük tagjainkat, hogy az 1932. évi VIII. tc. 11. szakasza értelmében szavazati és 
tanácskozási joga csak azoknak a tagoknak van, akik két évi tagsági díjjal hátralékban nin-
csenek. Amennyiben ezen tagok a tagdíjat f. évi május hó 27-ig kifi zetik, vagy ennek megtör-
téntét nyugtával igazolják, a tanácskozásban és a szavazásban részt vehetnek.

Gödöllő, 1933. május hó 21-én  Deim Frigyes jegyző és az alelnök

 1. Maczkó István, hentes, Horthy M. út
 2. Romer Ferencz, cipész, Horthy M. út
 3. Pécsy János, hentes, Horthy M. út
 4. Standt Boldizsár, borbély, Horthy M. út
 5. Polcz János, cipész, Petőfi  tér
 6. Gyarmathy Gusztáv, mészáros, Horthy M. út 7.
 7. Szauer Géza, borbély, Horthy M. út
 8. Tamás Lajosné, női szabó, Községháza
 9. Bársony Béla, férfi  szabó, Községháza
 10. Sólya János, kosárfonó, Ferenc József tér
 11. Virnhardt Oszkár, mészáros és hentes, Ferenc József tér
 12. Nyíry Lajos, Ferenc József tér
 13. Bruner József, kárpitos, Horthy M. út 5.
 14. Halász Jenő, cipész, Horthy M. út 5.
 15. Botlik István, mészáros és hentes, Horthy M. út 5.
 16. Puli Ferenc, könyvkötő, Árpád út
 17. Valkó Gyula, korcsmáros, Horthy M. út 
 18. Goldstein Jenő, asztalos, Horthy M. út
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 115. Horváth Péter, bádogos, Szilhát u.
 116. Kánai József, cipész
 117. Suráki János
 118. Narkai Kornél, asztalos
 119. Wella István, cipész
 120. Szira András, asztalos
 121. Brenner Kálmán, bádogos
 122. Elter Gusztáv, szobafestő, Röges u.
 123. Berze Vilmos, korcsmáros, Ádám u.
 124. Komlódi István, ács, Hold u. 2.
 125. Horváth Anna, női szabó, Csillag u.
 126. Kurcsik József, sütő, parcella
 127. Kodó János, ács, Blaháné út
 128. Jánoska István, ács, Blaháné út
 129. Varga Mihály, kútásó, Blaháné út
 130. Tóth János, kőműves, Blaháné út 150.
 131. Szántai István, ács, Nap u.
 132. Szabadi Sándor, kőműves, Nap u.
 133. Vilmek Rezső, asztalos, Rózsa u.
 134. Kaiser János, szobafestő, Mátyás király út 6.
 135. Dregonya József, cipész, Mátyás király út 6.
 136. Lizits Jenő, építész, Mátyás király út 6.
 137. Nagy Mihály, kútásó, Festetich út
 138. Illés Mátyás, ácsmester, Árpád u. 7.
 139. Matuz Sándor, késes, Árpád u. 7.
 140. Salkovszky Lajos, kőműves, Árpád u. 7.
 141. Ocsenás István, cipész, Árpád u. 7.
 142. ifj . Koltai János, borbély, Árpád u. 7.
 143. Melhoff er József, sütő, Grassalkovich u.
 144. Aszódi Sándor, borbély, Grassalkovich u.
 145. Rucska Alajos, cipész, kistarcsai lakos
 146. id. Szabadi István, ács, Báthori u.
 147. Kaiser Ferenc, bádogos, Báthori u.
 148. Horváth Ferenc, szabó, Zrínyi u.
 149. Klotz Antal, asztalos, Bezerédi u.
 150. Berghamer Károly, asztalos, Tópart
 151. Király Ferenc, kőműves, Tópart
 152. Szabadi Benő, ács, Tópart
 153. Zsigri Sándor, kútásó, Tópart
 154. Jámbor Lajos, kőműves, Tópart
 155. Laukó János, ács, Tópart
 156. Király János, ács, Tópart
 157. Kökény Bertalan, korcsmáros, Szőlő u.
 158. Nagy Imre, tímár, Szőlő u.
 159. Bárdi Ferencz, hentes, Szőlő u.
 160. Persler István, lakatos, Szőlő u.
 161. Berecz Ferencz, ács, Szőlő u.
 162. Szloboda Péter, sütő, Szőlő u.
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 67. Cserenyecz György, cipész, Horthy M. út
 68. Malon Sándor, üveges, Horthy M. út
 69. Szabó László, szobrász, Horthy M. út
 70. Kohn József, bádogos, Horthy M. út
 71. Dinnyés László, kőműves mester, Városmajor
 72. Kovács Lajosné, női szabó, Városmajor
 73. Testnevelési Tanács – Tóth János, vendéglős, Községháza
 74. Hejn János, férfi  szabó, Erdő u.
 75. Balázsy Ferencné, női szabó, Szt. Imre u.
 76. Hirnsik József, kőfaragó, Erdő u.
 77. Sagáth Jenő, borbély, Erdő u.
 78. Pokorádi János, ács és építőmester, Erdő u.
 79. Stógl János, kőműves, Erdő u.
 80. Szabó József, cipész, Erdő u.
 81. Obermann Ferencz, kőműves, Mária Valéria út
 82. Pozsár Sándor, ács és építőmester, Mária Valéria út 6.
 83. Farkas Lajos, cipész, Mária Valéria út 6.
 84. Moór János, bognár, Kossuth L. u. 56.
 85. Pintér Endre, szabó, Kossuth L. u. 2.
 86. Sztregovai Károly, kőműves, Szent Imre u.
 87. ifj . Rásmer Lajos, órás, Horthy M. út
 88. Fischer Gáspár, mészáros, Horthy M. út
 89. Glausius Dezső, mészáros, Horthy M. út
 90. Schindler Nándor, órás, Darányi u.
 91. Pompos Béla, szabó, Darányi u.
 92. Németh József, Darányi u.
 93. Nagy Béla, cipész, Rákos u.
 94. Schindler Károly, kőműves, Rákos u.
 95. Paulovics Antal, ács, Rákos u.
 96. Szloboda Matild, női szabó, Kossuth L. u.
 97. Csala András, szabó, Rákos u.
 98. Illés István, kőműves, Rákos u.
 99. Duha Vilmos, kőműves, Rákos u.
 100. Mozsár Pál, kovács, Rákos u.
 101. Mayer József, molnár, Rákos u.
 102. Kovács János, sütő, Rákos u. 3.
 103. Kovács József, sütő, Rákos u. 3.
 104. Horváth István, Szilhát u.
 105. Keresztesi Jenő, asztalos, Szilhát u.
 106. Menyhárt Mihály, bognár, Szilhát u.
 107. Rosenberg József, cipész, Szilhát u.
 108. Dinnyés Béla, szobafestő, Szilhát u.
 109. Valasin Rezső, szobafestő, Szilhát u.
 110. Holecz Imre, férfi  szabó, Szilhát u.
 111. Szántai Kálmán, kádár mester, Szilhát u.
 112. Túrczy Sándor, cipész, Szilhát u.
 113. Virnhardt Béla, szabó, Szilhát u.
 114. Bólya Mihály, Szilhát u.
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 211. Kilián Frigyes, vendéglős, Rudolf u.
 212. Gutter József, borbély, Rudolf u.
 213. Kiss Ferencné, női szabó, Rudolf u.
 214. Krummer Géza, fényképész, Rudolf u.
 215. Weisz Sándor, nyomdász, Rudolf u.
 216. Persler Pál, vendéglős-szállodás, Ferenc József tér
 217. Toroczkay József, cukrász, Ferenc József tér
 218. Juhász Károly, vendéglős, Ferenc József tér
 219. Gráf Leontin, kozmetikus, Ferenc József tér
 220. ifj . Teér Józsefné, női fodrász, Ferenc József tér
 221. Duha Ferencz, asztalos, Ferenc József tér
 222. Kobzi Sándor, lakatos, Erzsébet királyné út
 223. Lázár Jenő, szűcs, Kossuth L. út
 224. Piacsek Nándor, molnár, Gizella u.
 225. Tóth Mátyás, kőműves, Tégla u.
 226. Trenovszky József, molnár, Gizella út
 227. Stanzel József, sütő, Gizella út
 228. Prünl Leó, szobafestő, Lovarda u.
 229. Édelmajer Antal, ácsmester, Lovarda u.
 230. Csáder Nándor, szobafestő, Veresegyház
 231. Koncz György, kőművesmester, Pacsirta u.
 232. Györe Miklós, kőművesmester, Faiskola u.
 233. Kodó Lajos, kőművesmester, Faiskola u.
 234. Németh Sándor, ács, Faiskola u.
 235. Herczog Lajos, kőműves, Lovarda u.
 236. özv. Szatmári Zoltánné, Vágóhíd
 237. Csongorádi József, cipész, Gizella u.
 238. vitéz Dinnyés Gyula, lakatos, Gizella u.
 239. Stoigl József, hentes, Gizella u.
 240. Fehér Sándor, cipész, Gizella u.
 241. Tóth János, cipész, Gizella u.
 242. Szekeres Antal, cipész, Gizella u.
 243. Janich Sándor, szabó, Gizella u.
 244. Kovács Lajos, asztalos, Gizella u.
 245. özv. Kovács Károlyné, borbély, Gizella u.
 246. Gyurcsán György, Gizella u.
 247. Onyestyák András, ács, Gizella u. 61.
 248. Oberna Ferenc, lakatos, Gizella u.
 249. Krámer János, asztalos, Gizella u.
 250. Lajos Béla, cipész, Gizella u. 31.
 251. Kovács Erzsébet úrhölgy, női szabó, Gizella u.
 252. Kovács Kocsárdné úrhölgy, építőmester, Gizella u.
 253. Sorger Árpád, szabó, Állomás út
 254. Som Lajos, kőműves, Csipke u.
 255. Zatskó Béláné, női szabó, Csipke u.
 256. Zakar Pál, korcsmáros, Állomás u.
 257. Kövesi Rezső, borbély, Állomás u.
 258. Pete István, vendéglős, Állomás u.
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 163. Földi János, cipész, Szőlő u.
 164. Gruber Miklós, cipész, Szőlő u.
 165. Teller József, szabó, Szőlő u.
 166. Bújtás Sándor, mészáros és hentes, Szőlő u.
 167. Tóth Jenőné, borbély
 168. ifj . Such Ignácz, sütő
 169. Czeczulics János, asztalos
 170. Muntyán Izidor, kárpitos
 171. Petró Lajos, asztalos
 172. Hajdu István, cipész
 173. Körösi István, kovács
 174. Sándor Istvánné, korcsmáros
 175. Barsi Ferencz, kőműves, Királytelep
 176. Szabó László, bognár, Kör u.
 177. Nagy Mihály, asztalos, Szent János u.
 178. Eck Flóris, szabó, Szent János u.
 179. Krenovszki Károly, kőműves, Szent János u.
 180. Hann János, cipész, Szent János u.
 181. Szanter Endre, szobafestő, Kertváros
 182. Staller …, ácsmester, Kertváros
 183. Krekács János, asztalos, Kertváros
 184. Baray Leó, szabó mester, Kertváros
 185. Stadler János, Kertváros
 186. Stadler Imre, ács, Kertváros
 187. Puli Lajos, kőműves, Kertváros
 188. Óhidi Lajos, kőműves, Kertváros
 189. Tusán János, cipész, Kertváros
 190. Czirák György, asztalos, Kertváros
 191. Kralovits Nándor, asztalos, Kertváros
 192. Jurd Rudolf, cipész, Kertváros
 193. Menyó János, asztalos, Kertváros
 194. Gattyán István, ács-iparos, Kertváros
 195. Dinnyés János, kőműves mester, Vásár u.
 196. Szimics Géza, szabó, Vásár u.
 197. Racskai Kálmán, cipész, Vásár u.
 198. Klement Sándor, asztalos, Vásár u.
 199. Molnár József, kályhás, Vásár u.
 200. ifj . Molnár József, kőműves, Vásár u.
 201. Mischler Kornél, kályhás, Vásár u.
 202. Som Sándor, asztalos, Rudolf u.
 203. Mágócsi József, borbély, Rudolf u.
 204. Mazsár János, Rudolf u.
 205. Riedl József, Rudolf u.
 206. Betonárugyár
 207. Míró József, szíjgyártó
 208. Horváth Ferenc, cipész, Rudolf u.
 209. Hirling Rezső, Rudolf u.
 210. Lelovics János, szabó, Rudolf u.
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Gödöllő és Vidéke Ipartestület vezetőségének névsora az 1939. évben
 1. elnök: Kilián Frigyes, vendéglős
 2. alelnök: Stégl János, kőműves mester
 3. alelnök: Kalántai Géza, nyomdász (elköltözött Gödöllőről)
 4. jegyző: Deim Frigyes, ipt. jegyző
 5. számvizsgáló: Bárdi Leó, férfi szabó
 6. számvizsgáló: Bárdi Jenő, hentes és mészáros
 7. számvizsgáló: ifj . Meleghegyi S., hentes és mészáros, isaszegi lakos
 8. pénztáros: Stigler Béla, f. szabó (meghalt)
 9. elöljárósági tag: Kovács Lajos, cipész
 10. elöljárósági tag: Wirnhardt Oszkár, hentes és mészáros
 11. elöljárósági tag: Szabó János, szobafestő és mázoló
 12. elöljárósági tag: Toroczkay József, cukrász (elköltözött)
 13. elöljárósági tag: Fischer Gáspár, hentes és mészáros (meghalt)
 14. elöljárósági tag: Borbély Mihály, asztalos
 15. elöljárósági tag: Koncz György, kőműves mester meghalt 1948-ban
 16. elöljárósági tag: Horváth Ferenc, cipész
 17. elöljárósági tag: Mazsár János, kovács
 18. elöljárósági tag: Győre Miklós, kőműves mester
 19. elöljárósági tag: Bársony Béla, férfi szabó
 20. elöljárósági tag: Moór István, géplakatos
 21. elöljárósági tag: Staller János, lakatos
 22. elöljárósági tag: Sándor Ferenc, építőmester
 23. elöljárósági tag: id. Szántai Kálmán, kádár
 24. elöljárósági tag: Kaiser Albert, villanyszerelő (elköltözött)
 

Gödöllő és Vidéke Ipartestület vezetőségének névsora az 1943. évben
 1. elnök: Stégl János, kőműves mester
 2. alelnök: Besse Aladár, szobafestő és mázoló
 3. alelnök: ifj . Szabadi István, ácsmester
 4. jegyző: Deim Frigyes, ipt. jegyző
 5. számvizsgáló: Misnyovszki István, cipész
 6. számvizsgáló: Vajda István, cipész
 7. számvizsgáló: Bárdi Leó, férfi szabó
 8. pénztáros: Kovács Lajos, cipész
 9. elöljárósági tag: Szabó János, szobafestő és mázoló
 10. elöljárósági tag: Wirnhardt Oszkár, hentes és mészáros
 11. elöljárósági tag: Kövesi Rezső, fodrász
 12. elöljárósági tag: Botlik István, hentes és mészáros
 13. elöljárósági tag: Borbély Mihály, asztalos
 14. elöljárósági tag: Horváth Ferenc, cipész
 15. elöljárósági tag: Koncz György, kőműves, meghalt 1948-ban
 16. elöljárósági tag: Bali István, tetőfedő
 17. elöljárósági tag: Moór István, géplakatos
 18. elöljárósági tag: Pesti István, ács-iparos
 19. elöljárósági tag: id. Szántai Kálmán, kádár
 20. elöljárósági tag: Moór János, géplakatos
 21. elöljárósági tag: Kralovits Nándor, asztalos
 22. elöljárósági tag: Staller János, lakatos
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 259. Szluka István, lakatos, Tavaszmező u.
 260. Bátori Károly, cipész, Gizella út
 261. Blafárd Illés, ács, Király u. 9.
 262. Bárdi Jenő, mészáros-hentes, Gizella út
 263. Reiner Gyula, mészáros-hentes, Gizella út
 264. Pesti István, ács-építőmester, Gizella út
 
Királytelep, Máriabesnyő

 265. Vágó Tódor, lakatos
 266. Sír József, cipész
 267. Bamberg Gyula, szabó
 268. Szabó János, mázoló
 269. Bakai Károly, kőműves
 270. Pintér Dezső, kőműves
 271. Borbély Mihály, asztalos
 272. Csesztven József, cipész
 273. Spendel Izidor, kőműves
 274. Szajkovics István, kőműves
 275. Balcsok János, kőműves
 276. László József, szobafestő
 277. Bali István, tetőfedő
 278. Szatmári Imre, cipész
 279. Horváth Gábor, cipész, Besnyői út
 280. Sulyán János, cipész, Peres
 281. Striczki János, ács, Peres
 282. Szatmári János, kőműves
 283. Leves András, kőműves, Fenyvesi fő út
 284. Sándor Ferenc, kőműves, Peres
 285. Márton János, ács, Peres
 286. Valentini János, kőműves, Királytelep
 287. Schlemmer László, mézesbábos
 288. Hölcer Miklós, mézesbábos
 289. Bánszki János, szabó
 290. Nalnia Károly, vendéglős
 291. Neszveda Antal, gyertyaöntő
 292. Tóth János, ács
 293. Köncz István, mészáros-hentes
 294. Szentesi Ferencz, kőműves mester
 295. Sándor Árpád, borbély
 296. Bujtás István, ács
 297. Gazsó Mihály, kőműves
 298. Wurdi Mihály, kőműves
 299. özv. Pucher Alajosné, vendéglős
 300. Rétfalvi Ernő, órás, Fő út, Máriabesnyő
 301. Mikk Sándor, cukrász, Kossuth L. út 22.
 302. Rapavi János
 303. Nováki Károly
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Nem szavazók és nem választók névsora az 1941. évi rendes közgyűlésen

Az alapszabály 5. §. értelmében a 2-ik bekezdés 4-ik pontján készült jegyzék:
Az Ipartestület azon tagjairól, akik a fenti szakasz 4-ik pontja értelmében, az 1941. évi 

május 25-én tartandó ÉVI RENDES KÖZGFYŰLÉSEN tanácskozási és szavazási jogukat 
nem gyakorolhatják, mivel 2 évi, vagy több tagsági díjjal vannak hátralékban.

Azonban, ha a tag a tartozását, ill. tagdíj hátralékát a közgyűlésig rendezi, e jegyzékből 
nyomban töröltetni fog.

Gödöllő, 1941. február 15.

Hercog Lajos, kőműves iparos
Kubicsek Vilmos, szobafestő
özv. Horváth Gáborné, cipész
Klotz István, asztalos
Schneider Károly, kőműves iparos
Firtkó József, asztalos
Lelovics János, szabó
Szabadi Sándor, kőműves iparos
Onyestyák András, ács iparos
Teller József, szabó
Malm Sándor, üveges
Lovas János, bognár
ifj . Csongorádi József, cipész
Czirák György, asztalos
Mukk Sándor, fodrász
Aszódi Sándor, fodrász
Szabadi Benő, ács iparos
Laukó János, ács iparos
Obermann Ferenc, kőműves iparos
Szauer Géza, fodrász
Bólya Mihály, kőműves iparos
Sagáth Géza, fodrász
Persler István, lakatos
Bátonyi János, férfi  szabó
Bakai Károly, kőműves iparos
Varga Mihály, kútásó
özv. Szajkovics Istvánné, kőműves iparos
Muntyán Izidor, kárpitos
Lajos Béla, cipész
Heik János, férfi  szabó
Pozsár András, ács iparos
Bamberg Gyula, férfi  szabó
Szántai István, ács iparos
ifj . Molnár József, kőműves mester
id. Molnár József, kályhás

Matuz Sándor, késes
Vágó Tódor, lakatos
Kovács Lajos, asztalos
Toroczkay József, cukrász
Édelmajer Antal, ács iparos
Krekács János, asztalos
Lizits Jenő, építő mester
Cziráki János, kőműves iparos
id. Szabadi István, ács iparos
Szabó László, bognár
Czeczulics János, asztalos
Bársony Béla, f. szabó
Nováki Károly, mézesbábos
Dinnyés János, kőműves mester
László József, szobafestő és mázoló
Király Ferenc, kőműves iparos
Szabó József, cipész
Gáspár Jenő, f. szabó
Mischler Antal, kályhás
Bárdi Vendel, molnár
Miró József, sütő
Roncsák János, fodrász
Berze János, fodrász
Fábián Imre, lakatos
Lauter Pál, kalapos
Vass István, mészáros
Balázs Gyula, bognár
Dinnyés István, bádogos
Ocsovay János, kovács
Rigó Sándor, kosárfonó
Zvornyik Béla, szobafestő és mázoló
Rózsahegyi József, ács
Szabadi Sándorné, női szabó
Ohidi Jenő, kőműves
Márta János, ács iparos
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Az Ipartestület ideiglenes vezetőségének névsora 
Megválasztatott az 1945. május 13-án megtartott taggyűlésen

 Elnök:  Keresztessy Géza, asztalos mester

 Alelnökök:  Dinnyés János, kőműves mester
  Besse Aladár, szobafestő és mázoló mester

 Jegyző gyakornok: Kaiser László, fodrász segéd

 Elöljárósági tagok: Székelyhidi Lajos, cipész mester
  Staller Miklós, ács mester
  Kaiser Ferenc, bádogos és szerelő
  Ifj . Szabadi István, ács mester
  Pesti István, ács iparos
  Kaiser János, szobafestő és mázoló
  Czecsulits István, asztalos mester
  Horváth Ferenc, cipész mester
  Botlik István, hentes és mészáros
  Szauer Géza, fodrász mester
  Staller János, lakatos mester
  Sződi Péter, sütő mester

 Póttagok: Mazsár János, kovács mester
  Illés Sándor, ács mester
  Kiszel József, asztalos mester
  Stógl József, lakatos mester
  Noszkay Kornél, asztalos mester
  Kralovits Nándor, asztalos mester

 Pénztáros: Rozemberg József Pál, cipész mester

 Számvizsgáló: Jurka Ferenc, szobafestő és mázoló mester
  Stverteczky Jenő, kőműves mester
  Salamon Sándor, szűcs mester

 Az igazoló bizottság tagjai: Óhídi Jenő, kőműves mester
  Staller Miklós, ács mester
  Illés Mátyás, ács mester
  Bali István, tetőfedő mester
  Kaiser János, szobafestő mester

 Jegyző: Jurka Ferenc, szobafestő mester
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5. Illatszertárak 
Fischer Zsigmond, Magyar Korona Drogéria (1926), bilkei Petreczky Tibor (1927)

6. Papírkereskedők
Heisler József (1914), bilkei Petreczky Tibor (1927), Nyiry Lajos (1902)

7. Úri- és női divatáru kereskedők
Gráf Éliásné, Kelemen Miksa (1905), Sebestyén Márta (1927), 
Somló Gyula (1876), Spitzer Jónásné (1886)

8. Tüzifakereskedők 
Gödöllői Fa- és Széntelep, tul. Mikszáth és Liptay (1922), Kodó Ferenc (1929), 
Pollák Lipót (1884), Szabó János

9. Vaskereskedők 
Diamant László (1907), Szeder Dezső (1922)

„Ez a névsor az Egyesület által beszolgáltatott adatokra alapszik.”

Hovhannesian Eghia: Gödöllő a múltban és most. Gödöllő, 1933. 181–182. p.

11583/1936. Gödöllő község vásári és piaci helypénz díjszabása

I. Állatok után
1.  Egy ökör, bika, tehén, bivaly vagy ló után, ha egy éven felüli P 24 f.
2.  Egy szamár vagy öszvér után, ha egy éven felüli P 14 f.
3.  Egy éves tinó vagy üsző csikó, szamár vagy öszvér után P 12 f.
4.  Egy kövér sertés után 100 kg-ig P 12 f.

 100 kg-on túl P 18 f.
5.  Szopós csikó, borjú, szamár, öszvér után egy éven alul, 

továbbá sovány sertés, juh és kecske után P 10 f. 
6.  Három hónapon aluli malac, bárány és kecske,

valamint nyúl után darabonként  P 06 f.
7.  Szárnyasok darabja után P 04 f.

ha tömött P 06 f.
ha még nem tollasok párja után P 02 f.

II. Gyalogteher után
 Ha az árut nyakban tartva, nyakba akasztva, vagy háton, 

akár helyben állva, akár mozogva árusítják, 
az áru minőségére való tekintet nélkül P 06 f.

III. Szekéren történő árusításnál
 A szekéren lévő áru minőségére és mennyiségére való tekintet nélkül, 

egy lovas szekér után P 18 f.
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A GV It. 1941-es vagyonmérlege

Vagyon:
Készpénz maradvány 1941. 12. hóban  114,12
M. K. Postatakaréknál 1941. 12. hóban 125
Székház értéke 12 000
Segély alap betét 224,60
Jakab-féle hagyaték betét 200
Tanone tanulmány betét 140
Trafi k forgó tőke 15
Berendezés értéke 700
Erdélyi nyar. kötvény 100
Hangszerek értéke 500
Könyvtár 10
Kuglipálya 620
Hátralékos tagsági díj 4171,04
Összesen: 18 919,76

Teher:
Székház tartozás 7586,35
Állami kölcsön 5000
Székház részjegyek 1365
Kuglipálya anyagtartozás 140,90
Átmeneti tartozás (pl. szén) 247,41
Kuglizó értékcsökkenés 20 % 124
Behajthatatlan tagsági díj 20 % 834,20
Egyenleg ment. tiszta vagyon  3621,90
Összesen: 18 919,76

Gödöllő kereskedőinek szaknévsora, 1932-ből

1. Borkereskedő
Kilián Frigyes (1906)

2. Bőrkereskedő 
Halász László (1928)

3. Épületfakereskedők
Blumenthal József (1899), Faksz Fatelep (1922), Feinné Polacsek Lilly (1922), 
Kaszás Ferenc (1925) – a felsoroltak mindegyike tüzifa kereskedést is folytat.

4. Fűszer-, csemege- és vegyeskereskedők
özv. Bárdy Andrásné (1911), Berey Oszkárné (1931), Deutsch Mór (1914), 
Fernenger Frigyes (1921), özv. Freiwillig Zsigmondné (1916), 
Gold Benő (1872), Gráf Aladár (1856), Kodó Ferenc (1929), Koltay Gyula (1922), 
özv. Kachnits Jánosné (1920), Kovarek Miklós, Körös Endre (1932), 
Markay Antal (1924), Nádaskay Ferenc (1930), Oroszkai Sándorné (1919), 
Pogáts József (1908), Róth Márton (1897), Spitzer Izrael és fi a (1875), 
Szépvölgyi Hugóné (1915), Trenovszky József (1922), Wirnhardt Nándor (1926).
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Telefon-előfi zetők névsora
(a Gödöllői Hírlap 1935. augusztus 11-i számából)

Adóhivatal
Baromfi telep
Berente István dr.
Bezsilla István dr. lakása
Bezsilla István dr. irodája
Béky Ferenc
Bérautó állomás
Blumenthal József
Bodó Lajos dr.
Bódy Piroska
Bottlik István
Csend. oszt. parság.
Csendőrőrs parság
Csendőr járás parság
Demeczky Miklós
Diamant László
Egészségház
vitéz dr. Endre László
Eisenberger Géza
Erdőigazgatóság
Faragó Jenő
Filipovics tem. int.
Fischer Dezső dr.
Fischer Gáspár
Fittler Dezső dr.
Forgalmi adóhivatal
Főszolgabírói hiv.
Garamszegi Pál dr.
Gáll Béla dr.
Gáll Imre
Gödöllő és vid. fogy. szöv.
Gödöllő és vid. fogy. szöv. fi ókja
Gráf Tibor dr.
Günther Frigyesné
Gyarmathy Gusztáv
Heisler Ferenc

Horváth Károly László dr.
Hovhannesian Eghia dr.
Ignáczy Ernő dr.
Irmay (Jesina) Ferenc
Járásbíróság
Járási Hitelbank
Kalántai Géza
Kaszás Ferenc
Kelemen Miksa
Kilián Frigyes
Király Péter dr.
Kontra László dr.
Korona urad. jószág igazg.
Kovács István
Kovács Kocsárd
Kovács Nagy Sándor dr.
Községi elöljáróság Gödöllő
Községi elöljáróság Szada
Krause Dezső
Lénárd Ernő Péter
Makra László dr.
Mauer Gyula
Máriabesnyői erdőhivatal
Méhészet
Moór János
Nagy Zoltán
Néphitelszövetkezet
Néphitelszövetkezet fatelepe
Nyíri Vilmos
Palugyay Ferenc dr.
Pál Ferenc dr.
Pazur Gézáné
Persler Kálmán
Petreczky Géza
Phőbus vill. váll. iroda
Phőbus vill. váll. gépház

Polacsek Lili
Polgári Takarékpénztár
Pollák A-né
Postahivatal alvégi
Postahivatal máriabesnyői
Premontrei reálgimnázium
Rakovszky Egon
Reiner Gyula
Romy Arisztid dr.
Sándor Tibor dr.
Schläger Árpád
Schöntal Dénes dr.
Sebestyénné Kriesch Margit
Simon Ernő
Soltész Lajos
Somló Gyula
Spitzer Izrael és fi a
Stanzel József
vitéz Szabadhegyi Ferenc
Szabó Zoltán
Szanathy Júlia dr.
Szeder Dezső
Szentessy Ferenc
Szentgáli Dániel
Szentiványi Géza dr.
Szülőotthon
Takarékpénztár
Táviratközvetítő
Tejszövetkezet
Török Lehel dr.
Vadászhivatal
Várady József
Várkapitányság
vitéz Veres Pál
Weisser pansió
Wirnhardt Oszkár
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IV. Ember által vagy egyes vonóállat által húzott talyiga után
 Az áru minőségére való tekintet nélkül P 10 f.

V. Sátrakban történő árusításnál
 Az elfoglalt terület minden négyzetmétere után 

az áru minőségére való tekintet nélkül P 12 f.

VI. Padokon vagy állványokon történő árusításnál
 Az elfoglalt terület minden négyzetmétere után 

az áru minőségére való tekintet nélkül P 10 f.
 Ennél az összegnél több akkor sem szedhető, ha a pad 

vagy állvány négy karóra kifeszítve eső ellen födve is van 

VII. Földön (ponyván, gyékényen) történő árusításnál
 Minden az áruval foglalt négyzetméter után 

az áru minőségére való tekintet nélkül P 06 f.

VIII. Vegyesek
1. A vásártéren állandóan felépítve tartott deszkabódé után 

(országos) vásáronként illetve árusítási naponként, tekintet nélkül arra, 
hogy árusítanak-e benne vagy sem, négyzetméterenként P 10 f.

 egész évre 10 négyszögméterig 17 P 60 f.
 minden további négyszögméter után 2 P 90 f.
2. Egy deszka vagy ponyvasátor után, melyben konyhát tartanak, 

ételt vagy italt mérnek négyzetméterenként P 12 f.
3. Műlovarda, panoráma, körhinta stb. által elfoglalt tér után 

naponta 10 négyzetméterig 1 P 40 f.
 minden további négyzetméter után P 14 f.
4. Két négyzetméternél nem nagyobb asztalon vagy területen üzérkedő 

kockajátékos, birbicselő, karikadobó komédiások stb. fi zetnek  P 70 f.
 minden további négyzetméter után P 14 f.
5. Köszörülő és patkolókovácsok minden elfoglalt négyzetméter után P 06 f.

 Gödöllő, 1927. január 26.

 Hajlamász s. k. Révész s. k.
 főjegyző h. bíró
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44. Gráf Aladár szatócs Ferencz J. tér
45. Oderwald István vaskereskedő Horthy M. út
46. Fischer Zsigmond drogéria Ferencz J. tér
47. Diamant László vaskereskedő Ferencz J. tér
48. Szabó Artúr vegyeskereskedő Ferencz J. tér
49. Spitzer Jónás rőfös Ferencz J. tér
50. Somló Gyula rőfös Ferencz J. tér
51. Halász László rádiókereskedő Horthy M. út
52. Géczy nővérek papírkereskedők Horthy M. út

Zsidófajú iparjogosítványosok névsora 1944-ből
(PML V. 1044. C/b. 4129/1944.)

Név  lakás az iparjogosítvány minősége
1. Schwarcz Sámuelné Kazinczy 41. rőfös
2. Gráf Leontin Ferencz J. tér kozmetikai cikkek árusítása
3. Ferschner Aranka Blaha-strand fűszerkereskedés
4. özv. Gold Benőné Darányi u. 122. szikvizüzem
5. Rosenbaum Jenő Vásár u. 9. élelmiszer, cukorka, vegyesáruk
6. Fischer Zsigmond Apponyi u. 3. illatszer és háztartási cikkek
7. Weisz Sándorné, 
 szül. Groszmann Erzsébet Lovarda u. szövött, kötött áruk, esernyő
8. Lazarovits Imre Horthy M. út élelmezési, gazdasági cikkek árusítása
9. Klein Henrikné (meghalt) Vásár u. szatócs, korcsma (szünetel)
10. Róth Miklós Gizella u. 36. vegyeskereskedés
11. Reiner Gyula Gizella u. 36. mészáros, hentes
12. Spitzer Jónásné Ferenz J. tér rőfös, rövidáru, férfi , női divat
13. Gráf Aladár Ferencz J. 2. szatócs
14. Diamant László Ferencz J. tér vaskereskedés
15. Szabó Artúr Ferencz J. tér szatócs
16. Somló Gyula Horthy M. út 11. rőfös
17. Deutsch Mór Szőlő u. 41. szatócs
18. Groszberger Sándor Ferencz J. 15. rőfös
19. Pollák Lipót Horthy M. út 188. tüzifa, szén, építőanyagok
20. Bencze József Rudolf út 11. épület-, tűzifa, betonáruk
21. Kelemen Miksa Kossuth L. u. 5. rőfös
22. Kovács Lipótné Retek u. 2. baromfi , tojás, élelmiszer
23. Goldberger Adolf Faiskola u. (bevonva)
24. Blau Ignác Erdő u. 14. szabó
25. Berliner Dezső Kerektó u. 21. pék
26. Galster Istvánné Fenyvesi főút 18. panzió
27. Sorger Árpád Állomás u. szabó

Zsidó házastárssal bíró iparjogosítványosok kimutatása

 Neve Házastársa neve  Lakásuk Az iparjogosítvány minősége
1. Galster István Weiser Aranka Fenyvesi főút 18. kifőzés, korcsma
2. Szauer Géza Zinnern Olga Mária Horthy M. út 7. fodrász, borbély
3. Jenovay Ilona Scheyn Frigyes Kossuth u. 32. gyümölcs, péksütemény,
    cukorka, cukrászsütemény,
    tojás és egyéb élelmiszerek, 
    kávémérés és kifőző
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Gödöllői kereskedők névsora 1944-ből 
(Forrás: PML. V. 10440) 

FELHÍVÁS

Felhívom az alább megnevezett kereskedőket, hogy a 168. 500/1943 K.K.M.i. számú kor-
mányrendeletben meghatározott zárórákat, illetve üzletnyitvatartási és csukási időket 
a legpontosabban tartsák be, mert az ellene vétőkkel szemben az illetékes rendőrhatóság 
a legszigorúbb megtorló eljárást teszi folyamatba.

 Gödöllő, 1944. III. 29.   Hajlamász János, főjegyző

1. Aszódi Hangya  fogy. ért. szöv. Besnyői főút
2. Barsy Ferencné szatócs Mohács u. 40.
3. Berkes Ferencné szatócs Grassalkovich u. 1.
4. Bujtás Istvánné szatócs Királytelep
5. Buzdra Györgyné  bazárárus Besnyői főút
6. Dénes Margit vegyeskereskedő Állomás út
7. Storcz Béla Mátyás  vegyeskereskedő Állomás út
8. Déri Károly  festékkereskedő Horthy M. út
9. Devecseri Istvánné  virágkereskedő Horthy M. út
10. Duha Vilmos vegyeskereskedő Szőlő u.
11. Drobny Nándor vegyeskereskedő Gizella út
12. Drobny Erzsébet vegyeskereskedő Faiskola u.
13. Fernenger Frigyes  vegyeskereskedő Községháza
14. Földes Istvánné vegyeskereskedő Petőfi  tér 10.
15. Fuksz Ernőné vegyeskereskedő Máriabesnyő, Királytelep
16. Gödöllő és Vidéke  fogy. ért. szöv. Községháza
17. Gödöllő és Vidéke  fogy. ért. szöv. 2. sz. fi ók Lőcse u.
18. Gödöllő és Vidéke f ogy. ért. szöv. ruházati fi ók Horthy M. út
19. Halász László  bőrkereskedő Horthy M. út
20. Horváth János  vegyeskereskedő Grassalkovich út
21. özv. dr. Kachnits Jánosné vegyeskereskedő Városmajor u.
22. Keresztesi Jolán  kézimunkaüzlet Horthy M. út
23. özv. Kodó Ferencné  vegyeskereskedő Erdő u.
24. Kolozs István vegyeskereskedő Marosvásárhelyi u.
25. Koncz Ferenc cipőkereskedő Községháza
26. Lányi Károlyné vaskereskedés Községháza
27. Légrády László vegyeskereskedő Gizella út
28. Oderwald Margit papírkereskedő Horthy M. út
29. Ó-Nagy Frigyes vegyeskereskedő Homonna u.
30. Perus Gyula bőrkereskedő Petőfi  tér
31. özv. Rapavi Jánosné  vegyeskereskedő Besnyői főút
32. ifj . Pogáts József virágüzlet Horthy M. út
33. Rácz József  vegyeskereskedő Blaháné út
34. Rétháti János vegyeskereskedő Öreghegyi út
35. Rogovszky József  papírkereskedő Horthy M. út
36. Soltész Lajos  csemegekereskedő Horthy M. út
37. Sohr Ferencné dohánykisáruda Ferencz J. tér
38. Szilágyi Dániel cukorkaárus Ferencz J. tér
39. Sződi Péter szatócs Szőlő u.
40. Ternei Józsefné szatócs Blaháné út 
41. Vidák Miklósné szatócs Mátyás király út
42. Wirnhardt Nándor  fűszerkereskedő Horthy M. út 12.
43. Dudás Lajos rőfös Községháza
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A NAGYKÖZSÉG ÉLETE

 Gödöllő története II/2. [222]



TÁRSADALMI VISZONYOK 

A világháború 4 éve, a tanácskormány időszaka, a spanyolnátha járvány az egész 
országot megviselte. Az első békeévek nem konjunktúrát hoztak, mint ahogy ez 
várható lett volna, hanem újabb megpróbáltatásokat. Az előző éveknek köszön-
hetően, az egész országban közellátási gondok jelentkeztek, ezért 1920-ban foly-
tatódtak az előző években megszokott rekvirálások. A mezőgazdasági termelést a 
rekvirálások mellett fékezte az igavonó állatok létszámának lecsökkenése. A hábo-
rú idején az életképes lovak zömét besorozták, a szarvasmarha és sertés állomány 
is jelentős veszteségeket szenvedett az élelmiszerhiány miatt. A tartalékok kimerü-
lésével, 1920-ban vetőmag hiány is akadályozta a termelést Gödöllőn is.1

Az általános élelmiszerhiány miatt továbbra is érvényben maradt a jegyrendszer. 
1920-ban, az akkor még alapvető élelmiszernek számító, liszt családi, havi adagját 
felére, 3,6 kg-ra csökkentették. Cukorból 20 dkg-ot, sóból 40 dkg-ot válthattak be 
szelvényekre a rászorulók.2 Országosan hiány volt burgonyából, cukorból, zsírból. 
A  főszolgabíró községünkben is állandó cukorhiányról tett említést. A  jegyrend-
szer mellett megmaradt a szabad piaci forgalom is. Ez azt jelentette, hogy a me-
zőgazdasági termelők mellett a középosztálybeliek, hivatalnokok, szabad pályás 
értelmiségiek, stb., sem tarthattak igényt a kedvezményes árú termékekre.3 Elsza-
badult a spekuláció, amelyet nem tudott megfékezni a kormányzat, azzal sem, hogy 
rendre maximálta az árakat, beleértve az ipari termékeket és a tűzifát is. Elszaba-
dult az infl áció is. A háború utolsó napjaiban 12,1 milliárd korona papírpénz volt 
forgalomban, 1924 tavaszára már 2486,3 milliárd. Ekkor már 16 300 korona felelt 
meg 1 arany koronának.

A munkavállalók egy harmada munka nélkül maradt. A reálbérek értéke az inf-
lációval lezuhant. Ilyenkor a bérek csak késve követik az infl ációt. Mindez fokozódó 
elszegényedéshez vezetett. Az elszegényedést fokozta, hogy 1921-ben feloldották a 
korlátozást és a lisztet a szabad forgalomból lehetett csak beszerezni. Természetsze-
rűen, a válságos időkben, elhatalmasodik a bűnözés. Gödöllőn Decsy főszolgabíró 
ezért rendre kérte a rendőrség hatáskörének kiterjesztését Gödöllőre és Isaszegre. 
A zavaros időknek voltak nyerészkedői is, néhány ügyeskedő parasztgazda és ke-
reskedő tudott hasznot húzni mások nyomorúságából. Jól jött az infl áció azoknak, 

1 PML IV:408/u. 1920.
2 GV 1920. aug. 1.
3 Uo.
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vagy csak áron alul tud, venni mindent méreg drágán kell, az adók magasak, a 
végrehajtó szorítja őket, pénz nincs, amit összegyűjtött, elfogyott, adósságból fi zet”- 
írta a főszolgabíró az 1926-os első negyedévi jelentésében.6 

A gazdasági élet valódi fellendülésére nem is került sor, mivel az infl áció meg-
fékezését követő, két évre kitört az 1929–1933-as világgazdasági válság. A község, 
amelyik igen sokat profi tált a dualizmus idején a királyi család jelenlétéből, 1920-
ban visszakapta lehetőségeit. A királyi udvart Horthy kormányzó és kísérete váltot-
ta fel. Gyakori látogatásaikkal ismét megnőtt az idegenforgalom. Ebből elsősorban 
az iparos és kereskedő réteg tudott hasznot húzni. Mindez az iparos és kereskedő 
réteg általános helyzetén azonban nem javított. Pangott az építőipar, amely a leg-
jelentősebb iparág volt. Az építkezések lelassulása érintette a tégla, cement és más 
építőipari termékekkel kereskedő réteget is. A  főszolgabíró 1932-es jelentésében 
a kézműipar helyzetét változatlanul súlyosnak értékeli.7 A kereskedelmi forgalom 
meglehetősen ingadozott. A  legrosszabb helyzetbe kerültek a szatócsok. A válsá-
gos években a helyi társadalom már nem tudott annyi kis üzletet eltartani, mint ko-
rábban. „Negyven-ötvenéves, vagy régebbi kereskedő cég, nem is egy, nem is kettő 
örül, ha a mindennapit megkeresi; nem tud félretenni semmit”8 –írta Nyiry Lajos 
a szorgalmas zsidó kereskedők helyzetét jellemezve. Leírja, hogy korábban 5 napot 
dolgoztak, szombaton nem nyitottak ki, vasárnap pedig 10 óráig tartottak nyit-
va, tiszteletben tartva a keresztények ünnepnapját. Naponta este 6-7 órakor zártak. 
Most az erős konkurencia miatt reggel 6 órától este 9-10 óráig is nyitva tartanak.

A mezőgazdaságból élők számára megmaradt a koronauradalom csápjai köz-
ti vergődés. Az 1918-ban feléledt remények, hogy földosztás révén a földművesek 
földjeiket gyarapíthatják, köddé vált. A Nagyatádi-féle földreform egyáltalán nem 
érintette Gödöllőt, nem is érinthette, hiszen a koronauradalom a magyar állam örök 
időkre elidegeníthetetlen tulajdona volt. Más földbirtokosa nem volt a községnek, 
aki birtokát felajánlhatta volna. A földéhség tovább növelte a község és az uradalom 
közti hagyományos ellentéteket. Az uradalom, régi szokásához híven, a szomszédos 
községekből toborozta a cselédséget és a napszámosokat. A háború előttihez képest 
a helyzet tovább romlott. A besnyői állattartók ugyanis 1874-től kedve rendszeresen 
kaptak az uradalomtól legelő bérletet. Ezt a tanácskormány idején megvonták tőlük 
Az uradalom pedig ezt az intézkedést jogfolytonosan betartotta.

A község parasztságának elkeseredését a körzet országgyűlési képviselője, 
Kalmár István interpellációjában is szóvá tette a parlamentben 1920. május 7-én. 
A képviselő előzőleg felkereste az uradalom vezetését, hogy a besnyőiek a 116 db-
ból álló csordájukat nem tudják hol legeltetni. Erre azt a választ kapta, hogy „aki-
nek nincsen legelője, az ne tartson tehenet.”9 Az interpellációban a képviselő azt 
is nehezményezte, hogy a jövedelmet nem termelő uradalom elzárkózik a földek 

6 PML IV. 408/u. 3/d/150.
7 PML IV. 408/u. 5/d/1932. 
8 GV 1926. júl. 27.
9 GV 1920. máj. 10.
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akik jelentős jelzáloghitellel tartoztak, elsősorban a földbirtokosoknak. A korona 
elértéktelenedésének köszönhette Gödöllő község is, hogy könnyedén fi zethette ki 
azt a tartozását, ami még hátra volt a községháza építésére felvett hitelből. 

Az infl ációs idők kizárták a megtakarítást. A  lakosság jelentős része, a koráb-
bi megtakarításait, a csábító hadi kötvényekbe fektette. A pénz elveszett. Akinek 
még volt tartaléka, az kénytelen volt azt felélni a háborús időkben. El kell hinnünk 
Nyiry Lajos 1920-ban írt sorait: „Gödöllő népe szegény, nagyon szegény… Szegény 
a kereskedő, szegény az iparos, szegény a honorácior osztály. Éppen ezért: nagy 
aggodalommal nézünk a közelgő tél elé, amikor az üres kamrák, üres ólak nem 
fogják enyhíteni a drágaság okozta szükséget.”4 A  szegényebb családok számára 
az igazi megpróbáltatást a tél jelentette. Drága volt a tüzelő. Még 1924-ben is azt 
jelenti a főszolgabíró, hogy télen még a HÉV szerelvényeken sincs fűtés. A gyere-
kek tömegesen hiányoznak az iskolákból, mert nem volt téli ruhájuk. A tantermek 
fűtése is szegényes volt.5

A  Bethlen-kormány 1924-re, a népszövetségi hitel felvételével stabilizálta az 
ország helyzetét. Ezzel még a lakosság helyzete nem javult, mivel az infl áció csak 
1927. január elsejével, az értékálló pénz, a Pengő bevezetésével szűnt meg. Hátrányt 
jelentett, hogy a lakosságnak kevés beváltani való régi pénze volt. Legelőnyöseb-
ben érintette ez a bérből és fi zetésből élőket, hiszen a következő fi zetésüket már 
értékálló pénzben kapták. Az iparosok azután juthattak pénzhez, miután a fi ze-
tést kapók vásárolhattak. Legrosszabb helyzetbe került a parasztság a január elsejei 
bevezetéssel, mivel hosszú hónapokat kellet várnia az új termés értékesítéséig. „A 
legszomorúbb, de egyben legérthetőbb a kisgazda osztály elkeseredése. Eladni alig, 

4 Uo.
5 PML IV. 408/u. 1924. 

A Szent János utca 
látképe 1928-ban
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ból kiszorulók ipari munkássá váltak. A mezőgazdasági keresők és napszámosok 
száma 1920-tól 1930-ig 230 fővel csökkent, míg az iparban foglalkoztatottak száma 
ezen időszakban 223 fővel növekedett. A két adat közötti összefüggés nyilvánvaló. 
A birtokos paraszti családok fi atal elemei kényszerültek az iparba. Erre utal, hogy 
1937-ben, a 171 újszülöttből 63 esett az iparból élőkre, 47 fő a napszámos családok-
ra. A  cseléd családoknál 19 szülést anyakönyveztek, míg a kisbirtokos családok-
ra csupán 8 szülés esett.12 A proletarizálódást elősegítették a súlyos adóterhek, az 
állandóan növekvő pótadókkal. Az elmaradt tartozásokat végrehajtások követték. 
1932-ben a bíróság által hozott végrehajtási végzések száma 4060 volt, ez azt jelenti, 
hogy szinte minden keresőre esett évente átlag egy végrehajtás.13

A  helyi társadalom a tárgyalt időszakban három jelentős társadalmi rétegre 
tagozódott. Az alsó réteghez tartoztak a törpebirtokosok, napszámosok, cselédek 
és az iparban, kereskedelemben dolgozó segédek, ipari munkások. Jelentős lét-
számban dolgoztak a közlekedésben a gödöllőiek, legelérhetőbb foglalkozás volt 
a MÁV-nál a vonatkísérői állás. A  kereső lakosságnak is egynegyede kimondot-
tan szegénynek volt mondható, ezt bizonyítja, hogy 1930-ban 4780 volt a keresők 
száma, viszont egy 1932-es adat szerint 3750-en fi zettek adót.14 A  gazdasági vi-
lágválság elsősorban ezt a legszegényebb réteget érintette, mivel a válság, jelentős 
munkanélküliséggel járt. 1929 és 1933 között rendszeressé váltak az ínségenyhítő 
akciók. Az akció motorja Endre László főszolgabíró volt. Hirdetések jelentek meg 
a lapokban, felhívást intézett az elöljáróságokhoz, egyházakhoz, intézményekhez 
pénz és adományok gyűjtésére. Gödöllőn 1930-ban 75 ínségmunkára alkalmaz-
ható, családos munkanélkülit írtak össze 196 családtaggal. A  közadakozásokból 
1551 pengő jött össze. A kivetett ínségadókból 1318 pengő folyt be. A legnagyobb 
összeget, 200 pengőt, a premontrei rend gyűjtötte. 100 pengőt adott Endre Zsig-
mond, országgyűlési képviselő és Szentiványi Géza közjegyző 120-120 pengőt ad-
tak a gazdatisztek. Ellenpéldaként említhető, hogy Persler Pál szállodatulajdonos 
és Wirnhardt Oszkár iparos mindössze 1-1 pengőt adott. A kereskedők adománya-
iból összegyűlt 1600 kg liszt, 10 kg rizs, 30 q szén és 8 q fa.

A helyi társadalom legszegényebb rétegéhez tartozott az itt élő cigány lakos-
ság. Létszámuk egy 1942-es összeírás szerint kb. 27 család, összesen 100 fővel.15 
Az összeírt családnevek közül egy sem szerepelt az 1930-as ínségesek listáján. Ez 
azt jelenti, hogy nem voltak a helyi társadalom integrált részei. Az összeírásnak 
köszönhetően tudjuk, hogy zömük a község peremén, a besnyői agyagbányákban 
és a Babati úton lakott, valószínűleg putrikban. Több család lakott a Rózsa és az 
Ádám utcákban. A legnépesebb családok közül Radics Mihály családja (12 fő) a 

12 GH 1938. jan. 30.
13 PML V. 1044C/G / 1943.
14 PML V. 1044 c/b/ 1300/1944.
15 PML V. 1044.c/b. 5987/1942. Az összeírásnak az volt az oka, hogy a megyében több helyen tífuszjárvány 

ütött ki a fejtetű miatt. Az alispán tetvetlenítést rendelt el. Ez érintette az átutazókat, vándorköszörűsöket és 
a cigány családokat. Tetű vagy serke esetén teljes szőrtelenítést kellett végrehajtani, beleértve a nemi szerve-
ket is. Ezt mindössze 16 cigányon és két átutazón kellett végrehajtani. 
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bérbeadásától. A  közvetlen a község határát képező 2400 kh-ból, a törvény sze-
rint engedélyezhető 240 holdból csak 101-et ad bérbe. Ebből is olyan termények 
termesztésére, mint a takarmányrépa, amiből a bérlőnek nem igen lehet hasz-
na. A besnyői állattartók legelő iránti kérelme rendre visszautasításban részesült. 
Nagyatádi Szabó István minisztersége idején, két évre megkapták a legelőt, ám a 
miniszter távozásával azt ismét megvonták.

A Nagyatádi-féle földreform egyik része volt a házhelyek osztása. Ez a községet 
is érintette. A  helyi igények bejelentése után az Országos Földbirtokrendező Bí-
róság 1925 júniusában szállt ki Gödöllőre és tárgyalásokat folytatott Czitó Győző 
uradalmi főigazgatóval. Megállapodtak abban, hogy az uradalom birtokában lévő, 
Királytelep és Gödöllő közti, ún. babati tábla kerül parcellázásra. 300 db, 200-300 
négyszögöles parcellát adott át az uradalom, amivel jól járt.10 Az ügy 1927-re zárult 
le. Az igénybe vett terület, átlag 250 négyszögöles telkekkel számolva, 47 kh-t tett 
ki. Ezzel szemben az állam 177,5 kh föld megvásárlásával kárpótolta az uradalmat. 
Fizetett érte 177 797 pengőt.11 Ez 1007 pengős holdankénti árat jelentett. Így az 
igénylőknek ezzel szemben 2783 pengőbe került 1 kh telek, vagyis az uradalom 
hatalmas nyereségét az igénylők fi zették meg. Átlag 594 P esett egy telekre, erre az 
igénylők 10 éves részletfi zetési kedvezményt kaptak. Az összeg negyed részét, kb. 
150 pengőt kellett azonnal befi zetni, ez is hatalmas összeg volt. Ha ehhez hozzá 
vesszük az építési költséget, akkor kijelenthetjük, hogy az igénylők nem szegény 
emberek voltak. Az induláshoz korábbi házat vagy földet kellett eladni. Az igény-
lők között hadirokkantak, nyugdíjasok és tisztviselők is szerepeltek, de a végleges 
házhelyhez jutottak listája nem maradt fenn.

Források hiányában az sem állapítható meg, hogy a parcellák és új házak mely 
hányada maradt meg az eredeti igénylők kezén. Ugyanis országosan ismert, hogy 
építési vállalkozók hosszú lejáratú hitelre az építést felvállalták, így a tartozások 
halmozódtak. A gazdasági válság idején sokak váltak fi zetésképtelenné, így bekö-
vetkeztek a kimozdítások. A község számára viszont mindenképpen hasznos volt 
a terület beépítése, mert így Máriabesnyő egybeépült Gödöllővel. A  földreform 
termőföldet nem juttatott a helyi parasztság birtokába, így birtokaikat csak egy-
más rovására gyarapíthatták. A  statisztikai adatok szerint jelentős számú birtok 
cserélt gazdát. Országosan a birtokaprózódás, a törpebirtokosok számának állandó 
növekedése volt a szembetűnő jelenség. Ezzel szemben Gödöllőn egy ellentétes 
folyamatnak lehetünk tanúi. 1930-ban, az 0-10 kh-as birtokosok száma 162 fő volt, 
ez 1941-re 149 főre csökkent. A 10 és 50 kh-al bírók száma pedig 27 főről 40-re 
emelkedett. Nyilván itt is volt aprózódás, de szemmel látható, a helyi középbirtoko-
sok a törpebirtokok felvásárlása révén gyarapodtak. Az 1941-es kimutatás szerint 4 
főnek már 50-100 kh közti birtoka volt.

Megállapítható, hogy a mezőgazdaságban az egyik jelenség az elproletarizáló-
dás volt. A főváros közelsége és kiváló közlekedési viszonyok okán a mezőgazdaság-

10 GV 1925. júl. 4.
11 GV 1927. okt. 2.
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rasztin éppúgy, mint Vecsésen, vagy Gödöllőn rikítóan várost-utánzók a házak: az 
építőstil polgári mintát követ, amilyen Budapesten volt valaha, s az anyag régóta 
elvesztette már minden kapcsolatát az ott termelttel. Az ember, aki benne lakik, 
furcsa civilizációs termék.”19

A mezőgazdasági kistermelők, de főként az iparosok és kereskedők számára 
azáltal vált élhetőbbé a település, hogy a megye legjobb infrastruktúrájával rendel-
kező települése volt. Gödöllőt vonat és HÉV kötötte össze a Keleti pályaudvarral, 
villamos Újpesttel és Váccal és országúton pedig a környező összes községből meg-
közelíthető volt. Ez látogatott piacokat és vásárokat biztosított Vásárlóerőt hozott 
az idegenforgalom és az a számos rendezvény, amelynek a kormányzó személyé-
nek köszönhetően, Gödöllő adhatott otthont. Az itteni iparosok, értelemszerűen 
a környező községekből is kaptak megrendeléseket. Az itteni kereskedelmi tele-
pek (építőipari, vas és tüzelő) a környék beszerzési bázisaivá váltak. A kisbirtokos 
parasztság egy része fuvarozásból, feleségeik a fővárosba irányuló „batyuzással” 
igyekeztek jövedelmeiket pótolni. Kiutat kerestek a belterjes gazdálkodás megho-
nosításával is. Gödöllőn a kedvezőtlen talajadottságok ellenére 1935-ben 505 kh 
volt a művelési ágak közül a kert aránya, 5 %, ötszöröse az 1 %-os megyei átlagnak. 
A zöldség termesztés az 1936-os 94 h-ról 1938-ra 213 h-ra nőtt. 

A helyi, községi elit szintén vegyes összetételű volt. Községi elitről két értelem-
ben is beszélhetünk. Az egyik a vagyoni helyzet alapján számított vezető réteg, 
a másik a község életében tartósan vezető szerepet játszó csoport. (Az utóbbiakról 
a következő fejezetben szólunk bővebben.) Ugyanakkor előre kell bocsájtani, hogy 
a helyi társadalom felső rétegéhez tartozást nagyban meghatározta a vagyoni hely-
zet mellet az illető státusza is. A vagyoni helyzetük, jövedelmük alapján a vezető 
réteghez tartoztak a legtöbb adót fi zető virilisek.

19 Uo. 51.p.

A II. világháború végén 
lebombázott 

vasútállomás épülete
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El kell fogadnunk Erdei Ferenc-
nek, Gödöllőre is vonatkoztatott 
me gállapításait. „Egészében véve a 
Pest vidéki társadalom mégis szé-
les kiterjedésben polgári: paraszt-
sága közép-európai recept szerint 
polgáriasodik, birtokos nemesúri 
vezető réteg polgáribbal cserélődik 
ki.”17 A  polgári vonások kifejezésre 
jutnak az ország távolabbi részein 
élőkkel szembeni lenézésben, öltöz-
ködésben, lakberendezésben, a régi 
népviselet eltűnésében (ami ekkor 
még Turán és Boldogon élénken 
élt) és építkezésben egyaránt. Ismét 
ide kívánkoznak Erdei sorai: „Bu-
dapestről menvén kifelé minden 
irányban egyforma civilizáltságú 
táj és egykarakterű kispolgárság 
képe fogadja az embert. Dunaha-

17 Erdei F.1977. 50.p.
18 Ezt a fotót dr. Pannonhalmi Kálmánné Mártának köszönöm.

Babati úton, Radics József csa-
ládja (8 fő) az Ádám utcában, 
Rác Kálmánné családja (10 fő) 
az agyagbányában, Losó János 
családja (7 fő) a Szent János ut-
cában, Berkes Ferenc családja (6 
fő) a Babati úton lakott. 

A községi társadalom gerin-
cét a helyi középréteg alkotta. 
Ide sorolható az iparosok, keres-
kedők és parasztok zöme. Ebbe 
a rétegbe tartozott a hivatalno-
kok, tisztviselők alsó rétege és a pedagógusok zöme is. Itt közel sem lehet egységes 
rétegről beszélni, mivel a korábbi elkülönültségek tovább éltek. Leginkább őrizte 
zárkózottságát, a mindenki mást úrnak tartó, paraszti réteg. A  vallásfelekezetek 
közötti elkülönültség azonban folyamatosan oldódott. 1937-ben már 30 % volt a 
keresztények és keresztyének közötti vegyes házasságok aránya, az izraeliták el-
különültsége viszont fennmaradt.16 A középrétegek közös vonása volt a kispolgári 
tudatforma megjelenése, a főváros közelségének következtében, az országoshoz 
viszonyítva, előrehaladott polgáriasodás. 

16 GH 1938. jan. 30.

A cigánysor putrijai

Pálmai Ilka színésznő villája a Gizella (Isaszegi) 
út 17. szám alatt egy 1940-es években készült fotón18
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már a másik gyógyszerész, 
Petreczky Géza is felkerült a 
virilisek listájára. A gyógysze-
részeken kívül a legtöbb adót 
fi zetők listájára azok a keres-
kedők és iparosok kerültek 
fel, akiknek a tevékenysége, 
vásárló közönsége túlterjedt a 
község határain. 

A kereskedői elit adófi ze-
tésben, tehát jövedelmi viszo-
nyaiban is megelőzte az iparos 
elitet. Közülük is kiemelkedett 
Kilián Frigyes bor-és sörke-
reskedő (a virilis listákon nem 
szerepel, mert rendre válasz-
tott tagja volt a képviselő-testületnek) és Diamant László vaskereskedő. Az utóbbi 
mellett még Szeder Dezső, szintén vaskereskedő nevét kell megemlíteni. A kereske-
dői elithez tartoztak még Blumenthál József, Kaszás Ferenc és Pollák Lipót fake-
reskedők. Az elithez kell még sorolni Spitzer Izrael, Róth Márton és Wirnhardt 
Nándor fűszerkereskedőket, valamint Kelemen Miksa rőfös kereskedőt. A felsorolt 
kereskedői elithez tartozók meghatározó szerepe, természetszerűen, a zsidótörvé-
nyek bevezetése után megszűnt.

Lényegében a kereskedőkhöz kell sorolni a szálloda- és vendéglátó „iparban” 
érdekelteket is, mint ahogy az 1941-es népszámlálás is tette. Itt első helyen kell 
kiemelni Persler Kálmánt, a Központi Szálló tulajdonosát. Persler építési vállalko-
zóból lett szállodás. Korábban művészi kőfaragó tevékenységével tett szert hírnév-
re. Erről a tevékenységéről élete végéig nem mondott le. Munkái közül bizonyára 
máig is sok megmaradt. 

Az akkori, idényjellegű vendéglátás is kifi zetődő tevékenység volt a községben. 
Az idegenforgalmat kihasználva sokan adtak ki szobákat, de kialakult egy réteg, 
amely már ebből élt. Erre a célra építettek házakat, azok tulajdonosai közül 3 fő 
rendre felkerült, előkelő helyen, a virilisek listájára is. Valószínűleg a vendéglősök 
elit rétegének is ott lett volna a helye valós jövedelmeik alapján.

Az iparosok társadalma viszonylag homogénebb volt. Köztük az elitet az építé-
szek, építési vállalkozók képezték. Építészek kikerülhettek az ácsok és kőművesek 
közül egya ránt a megfelelő vizsgák letétele után. Az építész már vállalkozónak szá-
mított, felvállalhatta egy épület vagy bármely más létesítmény teljes kivitelezését. 
Pl.: az Erzsébet parki, városi sportpályát, kiszolgáló épületeivel együtt Szentesi (ír-
ják Szentessynek is) Ferenc építette. A korábbi jeles építészek, építési vállalkozók 
közül Lizits Jenő maradt igazán a helyi iparosok elit vonalában. Mellette kiemelést 
érdemel Halász Jenő cipész, aki korábban is számos díjat tudhatott magáénak, ő 
kimondottan a helyi és környékbeli előkelő réteg számára dolgozott. Pécsy János 

A Dózsa György úti patika szecessziós épülete 

233

Gödöllő története II/2. [233]

A virilisek listája20

 1929-ben (1930-as évre)   1931-ben (1932-es évre)
 Név  Jövedelem  Név  Jövedelem
1. Szentgáli Dániel gyógyszerész 3761,5 P  1. Szentgáli Dániel gyógyszerész 2866 P
2. Diamant László vaskereskedő 2022,5 P  2. Persler Kálmán szálloda tulajd. 2115 P
3. Persler Kálmán szállodatulajdonos 1765,5 P  3. Dr Hovhannesian Eghia ügyvéd  1931 P*
4. Dr Hovhannesian Eghia ügyvéd 1668 P* 4. Diamant László vaskereskedő 1873 P
5. Haeff ner Ferenc bányaigazgató 1635,6 P* 5. Dr Ignátzy Ernő ügyvéd 1684 P*
6. Lizits Jenő építész ……… 1317,5 P  6. Haeff ner Ferenc ny. Bányaig 1500 P*
7. Vangel Károly ny. min. Tanácsos 1317,5 P* 7. Dr Zachár Kálmán ügyvéd 1434 P*
8. Piacsek Sándor okl. Gazda 1402,2 P* 8. Dr Filó János háztulajdonos 1262 P
9. Dr Ignátzy Ernő ügyvéd 1177,2 P* 9. Dr P ál Ferenc ügyvéd 1230 P*
10. Özv. Gyarmathy Mihályné házt. 1046,4 P  10. Gyarmathy Gusztáv mészáros 1063 P
11. Guth Jenő háztulajdonos 995,2 P  11. Guth Jenő háztulajdonos 1036 P
12. Burián P ál okl. Gazda 972,7 P* 12. Sz. Szabó Zoltánné háztulajd. 1030 P
13. Dr Berente István orvos 941,6 P* 13. Póra János ny. Bányaigazgató 903 P*
14. Hetzel Henrik főisk. Tanár 940,7 P* 14. Spitzer Izrael kereskedő 890 P
15. Sz. Szabó Zoltánné háztulaqjd. 922,4 P   15. Spitzer Jónás kereskedő 856 P
16. Póra János bányaigazgató 902,3 P* 16. Burián P ál ok l. Gazda 823 P*
17. Özv. Sipos Bertalanné tanítónő 888,2 P* 17. Özv. P olák Jánosné háztulajd. 795 P
18. Özv. Filipovics Sándorné  18. Dr Bezsilla István ügyvéd 789 P*
 temetkezési vállalkozó 885 P  19. Róth Márton kereskedő 769 P
 20. P iacsek Sándor okl. Gazda 769 P*

Póttagok

1. Gözsi P éter járásbíró 869,6 P* 1. Dr P olgár Károly orvos  753 P
2. Halász Jenő cipész 850 P  2. Lzits Jenő építész 707 P
3. Spitzer Izrael kereskedő 841 P  ------------------------
4. Dr P ál Ferenc ügyvéd 829,3 P ---------------------------------------------------------------------
5. Kelemen Miksa kereskedő 828,4 P  ----------------------------------------------------------------
6. Róth Márton kereskedő 813,7 P  ---------------------------------
7. Rottmann Lipót ecetgyáros 801,8 P  ----------------
8. Dr Rosenfeld Sándor ügyvéd 754,9 P* ------------------------
9. Pécsy János hentes 725,7 P  
 A *-gal jelölt diplomások adóit duplán számították.

A  fi zetett adó alapján megállapított lista nyilván nem tükrözi hűen a valós 
helyzetet. Nehezen hihető, hogy a község legnevesebb ügyvédjeinek a jövedelme 
kevesebb volt 1929-ben, mint Halász Jenő cipészé. Halász adója 850 pengő, míg 
Hovhannesian Eghiáé 834 P, Ignáczy Ernőé 588 P, Pál Ferencé 414, 4 P volt, Be-
rente doktoré is csak 471 P. Ugyanis a törvény szerint a diplomások (csillaggal 
jelölve) adójuk kétszeresével kerülhettek fel a virilisek listájára. A községben ha-
gyományosan legjövedelmezőbb volt a patika, Szentgáli Dániel fi zette a legtöbb 
adót. Végzettsége nem ismert, nevénél nem szerepel a diplomás jelölés. 1940-ben 

20 GH 1929. dec. 8. ill. 1932. márc. 13. Ez utóbbit közli még RÉTI (LANTOS) L. 2007. 39. Az 1929-es lista az 
1920-as választásokra volt irányadó, az 1932-es pedig a behívott viriliseket tartalmazza.
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létszáma 4780 fő volt. Ez pedig a keresőként nyilvántartott lakosság 23 %-át tette 
ki. Ez akkor is igen magas arány, ha tudjuk, hogy a közszolgálatban dolgozók nem 
mindegyike volt értelmiségi. 

A jelentős értelmiségi réteg, mint fogyasztó növelte a keresetet az ipari és me-
zőgazdasági ter mékek iránt. Az egymástól eltérő foglalkozású, termelő rétegek 
kölcsönös fogyasztását is ideértve, növekedett meg a kereskedők és szolgáltató 
iparban érdekeltek létszáma is. 1932-ben, a községben 40 kocsmáros és italmérő 
szolgálta ki a lakosság igényeit, 17 hentes és mészáros gondoskodott a húsellátás-
ról.22 A parasztcsaládokat alig érintő értékesítésre kerülő húsok volumenét érzékel-
teti a levágott állatok száma.

A közfogyasztásra levágott állatok létszáma 1933–1935 között23 

Év Szarvasmarha borjú sertés malac birka
1933 451 674 994 – 51
1935 347 562 1113 57 33
1937 315 470 1281 44 53

A közép és felső rétegek igényeinek növekedését mutatja néhány, akkor luxusnak 
számító iparág népes megjelenése. A korszakban a községben 6 órás és 11 szoba-
festő tudott megélni. A szabók közül 7 fő már női szabóként működött. Dolgozott 
két cukrász, két női kalapos, sőt egy kozmetikus is. Divattá vált a fényképezkedés 
is, rendre 3-4 fényképész közül válogathattak az igénylők. A községben három für-
dőt is látogathatott a helyi és üdülő közönség. Nagy közönségsikernek örvendett 
az Uránia mozi is az Erzsébet királyné szálló épületében. Ennek volt köszönhető, 
hogy szinte a fővárossal egy időben tudták játszani az új fi lmeket. A polgári ízlést 
fejezte ki, hogy közönsége volt a színházi előadásoknak is. Persler Kálmán Köz-
ponti Szállodája is rendre otthont adott a színházi előadásoknak. A  kor szintjét 
alapul véve, bízvást kijelenthetjük, hogy a nagyközség társadalma a polgárosodás 
és a polgári igények terén városi szinten állt.
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hentes a községháza földszintjén bérelte üzletét, húsipari termékeit már villany-
árammal meghajtott eszközökkel állította elő. Éves adója 726 pengő volt, szemben 
Berente doktor 471 pengő adójával. 

 A virilis listán színfoltként szerepel két bányaigazgató is, ugyanis a villanytelep 
vezető mérnökeit ekkor a bányászathoz sorolták. Megjelennek a listán olyanok is, 
akik nem itt tevékenykedtek, hanem ide költöztek, mint miniszteri tanácsos, főis-
kolai tanár stb. Számos kiköltözött nyugdíjassal is gyarapodott a község lélekszá-
ma. Az 1930-as népszámláláskor 363 nyugdíjast és tőkepénzest tartottak nyilván, 
1941-ben pedig már 697-et. Köztük aligha volt számottevő a tőkepénzesek száma. 
A  nyugdíjasok létszáma viszont lényegesen magasabb volt, mint a feltételezhető-
en nyugdíjba vonult tisztviselők száma. Mindez azt jelenti, hogy az ideköltözésből 
duzzadt fel a létszámuk. Ezt a tényt igazolja a helyi sajtó 1937-ből származó tudó-
sítása: „Az utóbbi időkben több nyugdíjas tisztviselő telepedett le községünkben, 
amit örömmel és megelégedéssel regisztrálunk. Egyedül a Gizella-út második sza-
kaszánál nyolc magasabb rangú katonatiszt lakik, inkább saját tulajdonát képező 
házában, legalábbis főbérleti lakásban, mint állandó lakó. Alezredesek, ezredesek 
és tábornokok telepedtek le véglegesen községünkben és reméljük, hogy ennek to-
vábbi folytatása lesz.”21

Gödöllő azzal is eltért az országos átlagtól, hogy a kis és közepes városok ará-
nyait felülmúlta itt az értelmiség aránya. Ez abból is következett, hogy a község 
járási székhely volt, a helyi értelmiséget gyarapították a koronauradalom tisztjei, 
az egészségügyi mintajárás alkalmazottai. 1930-ban a közszolgálatban dolgozó 
és szabad pályás értelmiségi keresők száma 422 fő volt. Feltételezve, hogy a 629 
nyugdíjas zöme is közszolgálatból ment nyugállományba és számosan dolgoztak a 
közlekedésben és hiteléletben, akkor létszámuk 1000 főre tehető. Ekkor a keresők 

21 GH 1937. aug. 8.

A Ferenc József 
(ma Szabadság) tér 
úri házai az 
1920–1930-as években
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POLITIKA ÉS KÖZÉLET 

POLITIKAI ÉLET

A tanácskormány bukása és az azt követő megtorlások után még nem dőlt el, hogy 
milyen politikai irányban megy tovább az ország. Egy esztendő múltával már bizo-
nyossá vált, hogy szociáldemokrata kormányzat nem lehet alternatíva. Az is nyilván-
való volt, hogy a vörös után nem következhet egy fehér diktatúra. Ezt az Antantnak 
kiszolgáltatott helyzetben nem lehetett volna realizálni. Tisza István meggyilkolása, 
ezzel mártírrá válása sem tudta erkölcsileg olyan helyzetbe hozni a háborút elvesz-
tő munkapárti kormányzatot, hogy az őszirózsás forradalom előtti jogfolytonosság 
helyre álljon. Talaját vesztette a 48-as Függetlenségi Párt is a Károlyi-érában vállalt 
szerepe miatt. Két komoly politikai erő versenghetett az ország irányításáért.

Az egyik az 1919-ben megalakult Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) 
mögé felsorakozott politikai erőkből állt. Ez a párt tulajdonképpen a dualizmus 
idején működött és nem kompromittálódott katolikus Néppárt újjászerveződése 
volt. Mögötte álltak a volt keresztény szocialisták, a legitimisták és mindazok a 
kispolgári tömegek, akik a háború borzalmai, a vörösök ateista uralma és az or-
szág megcsonkítása során Isten felé fordultak. Természetesen a katolikus egyház 
is mindent megtett azért, hogy a dualizmus liberális korszaka idején elvesztett ko-
rábbi pozícióit visszaszerezze. Felvetődött tehát egy konzervatív keresztény kurzus 
lehetősége. Ebbe az irányba mutatott Huszár Károly kormánya és az a tény is, hogy 
az 1920-as választások után a kormányzó a szintén néppárti múlttal rendelkező, 
Simonyi Semadam Sándort nevezte ki miniszterelnöknek, majd az őt követő Teleki 
Pál is a KNEP tagja volt.

A másik komoly politikai erő a Nagyatádi Szabó István vezette Kisgazdapárt 
mögött sorakozott fel. A párt tömegbázisát a megcsonkított ország gerincét adó, 
birtokos parasztság képezte. A  parasztság az elmaradt földreform megvalósítá-
sát várta ettől a párttól. Támogatói között ott voltak mindazok, akik az általános 
választójog bevezetése révén egy valós polgári demokráciában reménykedtek. 
Reményeik már akkor szertefoszlottak, amikor ez a párt egyesült a nagybirtoko-
sokat is magába foglaló, azok érdekeit képviselő Rubinek Gyula vezette Földmí-
ves Párttal, hogy a győzelem reményében indulhasson az 1920-as választásokon. 
A  választások döntő erőpróbát ígértek. A  kisgazdák 91 mandátumhoz jutottak, 
a KNEP pedig csak 59-et szerzett.
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elhagyta helyét. A háború idején egyike volt azoknak, akik sokat tettek a menekül-
tek megsegítéséért.

1926-ra már Gödöllő, a kormányzó gyakori itt tartózkodása okán és a kialaku-
ló kultusza révén is, igyekezett a rendszerhez hű település köntösében tetszelegni. 
Ezért a település és a járás hangadó vezetői mindent meg is tettek A bekövetke-
zett szemléletváltás fő tényezője egy fi atal jogász, Endre László volt. 25 éves ko-
rában, 1920-ban szolgabíró lett Gödöllőn, majd 1923-tól a járás főszolgabírója. 
A nagy tehetséggel megáldott fi atal ügyvéd hihetetlen munkabírással kezdte meg 
hivatása betöltését. Azok közé tartozott, akik mélyen átérezték Trianon fájdalmát 
és a magyarság fennmaradását a radikális fajvédelemben látták, mint ekkor Baj-
csy-Zsilinszky Endre is. Endre László minden nemzetmentő szervezetben vezető 
szereplőként vett részt. A  Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE), Ébredő 
Magyarok Egyesülete (ÉME), Kettős Kereszt Vérszövetség, Etelközi Szövetség 
mind oszlopos szereplőjeként tarthatta őt soraiban. Endre László a háborúban is 
kitüntette magát, többször megsebesült, majd a kommün bukása után Prónay ve-
zénylete alatt apjával részt vett a „rongyos gárda” által indított Lajta bánsági har-
cokban. Mindezért számára a kormányzó vitézi címet adományozott.

A fi atal szolgabíró fontosnak tartotta, hogy a kastély méltóan fogadhassa a 
kormányzót és a községben mindenki hódolattal övezze. Fegyelmezetten hajtotta 
végre felettesei utasításait és mindent megtett azért, hogy a járás, de főként Gödöl-
lő érdekeit érvényesítse. 1931-ben egy országos belügyminiszteri vizsgálat során 
megállapítást nyert, hogy a gödöllői járás „egyike a legjobban vezetett főszolgabí-
róságoknak.”2 Endre Lászlónak elévülhetetlen érdemi voltak abban, hogy a gödöl-
lői lett az egészségügyi mintajárás Magyarországon. Érdemei voltak abban, hogy 
számos országos rendezvénynek Gödöllő adhatott otthont. Ilyen volt a cserkész vi-
lágtalálkozó, a leventék országos zászlóavatása stb. Endre dzsentri allűröktől men-
tes magatartásával, a kritikus években, a szegénység enyhítéséért mindent megtéve, 
hamarosan igen népszerű lett minden társadalmi réteg számára Gödöllőn. Főszol-
gabírói széke elfoglalásával új korszak kezdődött a község politikai életében. Ne-
vezhetjük ezt Endre-korszaknak, annál is inkább, mivel 1926-ban Endre László 
apja, Endre Zsigmond lett a körzet országgyűlési képviselője.    
 Endre László azzal is korszakváltónak számított, hogy elődeivel szemben teljes 
erejével részese lett a helyi közéletnek. Míg elődje, Decsy József szinte észrevétlen 
maradt, ő főszereplővé vált. Ehhez az is hozzájárult, hogy felettesei ezt el is várták 
Az elvárás, a korszakra jellemzően, politikai tartalommal is bírt. Elsősorban újabb 
1919-től félve egy főszolgabíró elemi kötelessége volt a baloldali mozgalmak szem-
mel tartása, megfékezése. Ez a reszort nem állt távol Endrétől, mint meggyőződé-
ses fajvédőtől. A politikai közéletben mindenkor a hivatalos politika szócsöve volt. 
Akik közel álltak hozzá, azok jól tudták, hogy elszánt antikommunista és fajvédő-
ként antiszemita. Radikális jobboldali nézeteit felettesei nem kifogásolták, talán 

2 A vizsgálat eredményét a Nemzeti Újság közölte. 1931. febr. 26.
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A választási győzelem végül felért egy vereséggel. A karmesteri pálca az 1920 
márciusában kormányzóvá választott Horthy Miklós kezében volt. A  kisgaz-
dák nem kaptak kormányalakítási megbízást. Horthy erős, tekintélyt parancsoló 
egyéniség volt. Ő maga és közvetlen támogatói is mélységesen antikommunista, 
antiliberális és radikális nemzeti elveket vallottak A  földbirtokosok földjeiket, a 
nemzeti radikálisok az országot féltették egy Nagyatádi Szabótól. Végül Horthy 
Bethlen István személyében, 1921-ben, megtalálta azt a miniszterelnököt, aki 
a nemzeti, konzervatív és keresztény eszmeiséget egyesíti és elhárítja a kisgazda 
veszélyt. Bethlen híveivel együtt belépett a Kisgazda Pártba, létrehozva az Egysé-
ges Pártot, ezzel a birtokos parasztság elveszítette azt a lehetőséget, hogy komoly 
politikai szerepet játsszon. Ezután 1922-ben új választásokat tartottak, immár az 
Egységes Párt elsöprő győzelmével. Bethlen tehát, végül a kormányzónak és az 
Antantnak is tetszően politikailag, majd gazdaságilag is stabilizálta az országot. 
Megindult egy gazdasági, kulturális felemelkedés. Mindez azonban az örökölt tár-
sadalmi struktúrán nem változtatott. Megmaradt a középrétegtől leszakadt, mély 
szegénységben élő három millió „koldus.”

Az országos helyzethez hasonlított a gödöllői is. Az 1920-as választásokon a 
gödöllői körzetben is kisgazda jelölt győzött. A győztes Kálmán István turai föld-
birtokos, akinek 100 hold birtoka volt és további 650 holdat bérelt. Tulajdonában 
volt egy gőzmalom is. Kálmán földreformot ígért, amivel megnyerte a gödöllőiek 
bizalmát. A  parlamentben és helyben is mindent megtett a helyi paraszti érde-
kekért, nem rajta múlott, hogy törekvései nem hoztak eredményt. 1922-ben egy 
érdekes, színes egyéniség, báró Kaas Albert lett a körzet képviselője. Ekkor a helyi 
politikai közgondolkodás még nem ment át gyökeres változásokon. Ezt mutatja, 
hogy jelöltként lépett fel a Károlyi-éra gödöllői vezéregyénisége, Rózsa István és 
kapott is 303 szavazatot. Kaas Albert Gödöllő életében korábban fontos szerepet 
játszott, Ivánka Imre nővérének, Ivánka Idának volt az unokája. 

Kaas Albert (1885–1961) Budapesten természettudományi, fi lozófi ai tanulmá-
nyokat folytatott, végül pedig jogot tanult és államtudományból doktorált. Számos 
tudományos társaság tagja volt. A  Közgazdasági Egyetemen tanított. A  korszak 
kiváló gazdasági és jogi tekintélyének számított. Mint az Ivánka család más tag-
jai, ő is jelentős szerepet játszott az evangélikus egyház életében. Mint az egyház 
Pest megyei gondnokának, szerepe volt a helyi evangélikus templom megépítésé-
nek kezdeményezésében. Számos fi gyelemre méltó munka szerzője. Erős vissz-
hangot váltott ki az 1931-ben megírt „Bolsevizmus Magyarországon a Kun Béla 
időszakban” című munkája.1 Ebben a zsidó publicisták és a fi atal zsidó értelmiség 
meghatározó szerepéről ír (a korszak ízlése szerint) 1918–1919-ben.. Mindez nem 
jelentette azt, hogy a szélsőséges eszmék híve lett volna. 1941-ben ő foglalta el Tele-
ki Pál helyét a főrendiházban és 1944-ben, Szálasi hatalomra kerülésekor, azonnal 

1 Ez a munkája Várdy S. Béla jóvoltából 2000-ben Magyarország történelmi örökségeként az European 
Monograph sorozatba is bekerült. Nevesebb munkái közé tartozik még: Szuverenitás és Ausztria-Magyar-
ország viszonya (1908.) és Az ezeréves magyar tragédia (1934). 
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tozott, ugyanakkor tovább éltek a régi tradíciók is. A  dualizmus idején, érzé-
kelhetően, nem az országosan ismert pártokhoz tartozás volt a mérvadó a helyi 
képviselő-testületi választásokon. Inkább érdekcsoportok szerinti listákra szavaz-
tak a választók. Ez a hagyomány a két világháború között is folytatódott, de már a 
párthovatartozást nélkülözve is, erős politikai tartalommal. Az Endre László által 
képviselt nemzeti radikalizmus a politikai közéletben nem jelent meg. Érdekes 
jelenségként kell megemlíteni, hogy a politikai közéleti szereplést döntően nem 
befolyásolta az 1918–1919-es múlt. Jó példa erre, hogy az 1921-ben 19-es múltja 
miatt 1 év hat hónapra elítélt Ignátzy Ernő ügyvéd virilis jogon tagja lehetett a 
képviselő-testületnek és részese volt a helyi közéletnek. Még kirívóbb, hogy az 
1919. március 22-én megválasztott Munkás-Földműves Tanács tagjai közül Som 
Lajos szabót 1937-ben a Nemzeti Egység Gödöllői Szervezete NEGSZ, az akkor 
kormányzó helyi politikai erő hivatalosan jelölte képviselőnek. Képviselővé vá-
lasztották ugyanakkor Koncz György kőművest is. A volt 19-esek közül rendre az 
esküdtek között szerepelt még Kőrösi Sándor, Kőrösi János és Szekeres Sándor. Az 
pedig már szinte természetes, hogy az 1919. február 2-án megválasztott néptanács 
tagjai, mint Nyiry Lajos, Persler Kálmán, Szentesi Ferenc, Neszveda Antal stb. to-
vábbra is fontos közéleti szereplők maradtak. 

Jellemzi a helyzetet, hogy a már említett, 1937-es választások után, a közfelkiál-
tással megválasztott esküdtek közt 5 fő (Kőrösi Sándor, Kőrösi János, Gáspár Sán-
dor, Szekeres Sándor és Neszveda Antal) tagja volt a 19-es néptanácsnak. Egyedül 
Neszveda nem szerepelt a NEGSZ listáján. „Impozáns lelkesedés nyilvánult meg 
Neszveda Antal megválasztásánál, akit az egész tömeg úgyszólván egyhangúlag, ha-
talmas éljenzéssel választotta meg – ismeri el Hovhannesian Eghia lapjában, amely 
egyértelműen a NEGSZ lista mögött állt.. – A választók ezzel kifejezést akartak adni 
annak a nagyrabecsülésnek és szeretetnek, amellyel egész Gödöllő Neszveda Antal 
iránt viseltetik.”9 További érdekességként említhető, hogy az 1933-as bíróválasztá-
son Stróbel János, addigi bíró és Persler Kálmán állt szemben egymással. Mindket-
ten a Nagy György vezette Köztársasági Párt 1918-ban megalakult helyi szervezete 
vezérlő bizottságának tagjai voltak Rózsa István mellett. Stróbel, a bíró, a rendszer 
birtokos paraszti kirakatfi gurája lett, míg Persler Kálmán, a helyi elit egyik oszlopos 
képviselője végig az ellenzék vezéralakja volt.10 Jellemző, hogy a volt 1918–1919-esek 
közül többen álltak Stróbel oldalán. Megemlíthető, hogy a tanácskormány idején 
vezető szerepet játszott Czeczulics János és Keresztessy Géza asztalosok a korsza-
kunkban is megbecsült iparosok maradtak, míg Dinnyés János, jelentős akkori épí-
tési vállalkozó, volt községi bíró és Rózsa István, a dualizmus idejének jeles közéleti 
szereplője (1919 februárjában bíróvá választották), aki a kommün alatt már nem 

9 GH 1937. máj. 2.
10 Persler Kálmán építőmester a gödöllői választókerületben a 48-as Függetlenségi Párt alelnöke volt, majd az 

1912-ben megalakult Nagy György vezette Köztársasági Párthoz csatlakozott, annak választmányi tagja lett. 
A háború után a párt elsorvadt és Kossuth Lajos Párt néven működött tovább az Alföld néhány településén. 
Legerősebb Makón volt. Források hiányában nem állapítható meg, hogy Gödöllőn is megmaradt-e a jog-
folytonosság.
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abból a megfontolásból sem, hogy ott, ahol a kormányzó gyakran megfordul, kell 
egy erőskezű főszolgabíró. Endre a zsidótörvények megalkotásától Szálasi nyilas 
uralmáig úszott az árral.3

Endre Zsigmond (1865–1944) Pest megye közigazgatásában tradicionálisan 
résztvevő családból származott. Volt főszolgabíró és az előző ciklusban Kiskun-
majsa országgyűlési képviselője. Kun Béla uralmával szemben szervezte a kunokat 
és jászokat. Túszul ejtik, de még a proletárdiktatúra bukása előtt kiszabadul, majd 
a románok fogják el. A megválasztott képviselő életrajzát közlő Országgyűlési Al-
manach ezeket írja róla: „A románok kivonulása után tevékenyen részt vett a szél-
sőjobboldali mozgalmakban és az ilyen politikai irányt képviselő szervezetekben, 
így nagy népszerűségre tett szert.” Lajta-Bánságban, Prónay a „vitézek hadnagya” 
címmel illette. Endre Zsigmond 1926-tól 1938-ig, három cikluson keresztül volt a 
körzet képviselője. Számos helyi rendezvény vendége volt. Mint képviselő követ-
kezetesen harcolt a nagyközség érdekeiért. Nagy beszédben érvelt a parlamentben, 
hogy Gödöllő rendezhesse meg a cserkészek világtalálkozóját.4 

A helyi politikai közélet kiemelkedő szereplője volt Hovhannesian Eghia. End-
re László főszolgabíró legfőbb segítője, támogatójaként és ösztönzőjeként, megha-
tározó szerepet játszott a község fejlődésében.5 A nagy műveltséggel rendelkező 
és tehetséggel megáldott ügyvéd megmaradt örménynek és a kor követelményei 
szerint vált magyar hazafi vá és végül megszállottan gödöllői lokálpatriótává.6 Ak-
tív, meghatározó szereplője volt a helyi képviselő-testületnek. A Gödöllői Hírlap 
hasábjain írt cikkeivel mindvégig a község fejlesztése lebegett a szeme előtt. Je-
lentős befolyást gyakorolt a helyi értelmiségre, a helyi közgondolkodásra. Endre 
László jobboldali radikalizmusával szimpatizált ugyan, de tapasztalt örményként 
végig igyekezett magát pártatlanként feltüntetni. A község érdekeit is szem előtt 
tartva, erősítette Horthy kultuszát a községben.7 1938 után, a zsidótörvények be-
vezetésével követte Endre Lászlót és lapjában egyre erőteljesebben fejeződött ki 
antiszemitizmusa.8

Endre László szolgálatba lépésével a helyi politikai élet is alaposan megvál-

3 Endre először 1937-ben látta elérkezettnek, hogy nyíltan feltárja politikai arculatát. Megalakította a Fajvédó 
Szocialista Pártot. Ez nem gátolta meg, hogy egy évvel később a megye alispánja legyen. Alispáni műkö-
désével, a Sztójai kormányban, majd a nyilas uralom alatti tevékenységével nem foglalkozunk, mivel nem 
tartozik Gödöllő történetéhez.

4 Endre Zsigmond 1939-től 1944-ig a főrendi ház tagja lett. 1944-ben szakított fi ával annak nyilas tisztség 
viselése miatt. Még ebben az évben, a már magatehetetlen, 80 éves ember öngyilkos lett, hogy megkönnyítse 
családja menekülését.

5 Hovhannesian Eghia (Isztambul, 1885-Bp. Gyűjtőfogház,1948) módos örmény családból származott Isko-
láit az akkori török birodalom területén végezte. 1901-ben költözött Budapestre, itt tanult meg magyarul, 
majd 1914-től lett gödöllői. (Katolikus Lexikon)

6 Bizonyítják ezt munkái is: Örmények szerepe Londontól Kalkutáig (1921.), Arménia népe (1934.), Hazai 
örmények a nemzet szolgálatában (1940.) Gödöllő a múltban és most (1933.), Szeressük jobban Gödöllőt 
(1937.), Tervek és gondolatok Gödöllő fejlesztéséhez (1938.)

7 Hovhannesianról sajátos portrét rajzol meg RÉTI (LANTOS) L. 2007. 79–84.
8 Endre László és Hovhannesian Eghia pályafutásáról, elsősorban azok zsidóellenes megnyilvánulásairól, 

részletesen ír RÉTI (LANTOS) L. 2007. 26–34.
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a falusi, főleg a földműves lakosságra helyezte át az ipari vidékek elhanyagolásával. 
Céljuk, hogy minden községben, ha nem is megalakult pártjuk, de pártirodájuk le-
gyen. Figyelemreméltó, hogy ahol a szociáldemokrata párt nem látja elérkezettnek 
az időt helyi pártszervezet megalakítására, ott a feléjük húzó tagok, a forradalmak 
és a proletárdiktatúra alatt kompromittált emberek a Gaál Gaszton-párt égisze alatt 
tömörülnek.”15 Jellemzően az Egységes Párt létrejötte után a kisgazdák újult szer-
vezkedésében is újabb proletárdiktatúra veszélyét látta a korabeli politikai elit. Még 
a többnyire ellenzéki szerepet betöltő Gödöllő és Vidéke lap is „Vörösre mázolva” cí-
men közöl cikket a kisgazdákról. A következőket írja: „Végtelen nagy a csalódásunk, 
a legutóbbi napokban kibujt a szög a zsákból. A Független Kisgazdapárt nemcsak 
hogy megnyitotta zsilipeit a nemzetközi eszmék elgondolásai előtt, de egyik másik 
politikusa egyenesen a szociáldemokrata párt eszmekörébe csapott át.”16

A gazdasági válság okozta baloldali előretörés Gödöllőn az 1933-as helyi válasz-
tásokon jelentkezett erőteljesen. A kiélezett politikai helyzetet jellemezte, hogy a fő-
szolgabíró a bírói állásra Stróbel János mellett Persler Kálmánt jelölte. A megindult 
korteskedésben az ellenpárt eleve hátrányban volt, mivel az addig vezető „Stróbel-
párt” főkortese, Hovhannesian Eghia, a lapjában mindent megtett jelöltjeik nép-
szerűsítése és az ellentábor lejáratása érdekében. Az április 28-án lezajlott egyéni 
választások során végül a „kormánylistán” szereplők 90 %-a bekerült a testületbe. 
Megjegyezvén, hogy közülük többen az ellenlistán is szerepeltek. Ezt konstatálva, 
Hovhannesian megjegyezte: „Ha az ellentábor szívós és céltudatos munkája ered-
ményre vezetett volna, a képviselő-testületbe oly elemek kerültek volna be, akikkel 
az együttműködés legkevésbé sem lett volna élvezetes, sőt majdnem lehetetlen lett 
volna.”17 Hovhannesian megrótta az intelligenciát, amely szerinte közömbösen és 
nemtörődömséggel viselkedett. Nem ment el szavazni, vagy éppen a kezébe nyo-
mott lista szerint voksolt. Állítását maga cáfolja meg, amikor arról tudósít, hogy a 
választásra jogosultak közül az Alvégen mentek el legtöbben szavazni, ahol a legtöbb 
köztisztviselő, nyugdíjas és intelligens egyén lakott. A megválasztott egyének tük-
rözték a kerület arculatát, hiszen Francsik Géza állomásfőnököt és a korszak legnép-
szerűbb jószágigazgatóját, Czeglédy Ákost választották meg. Talán Hovhannesiant 
igazolja az tény, hogy a jószágigazgató csak 5 szavazattal előzte meg Koncz György 
kőművest (volt 19-es). A választások érdemi része május 18-án zajlott le. Ekkor 
volt a bírónak és további fontos tisztségviselőknek a megválasztása. A bíró mellett 
a törvénybíró, a pénztáros, a közgyám számított fontos tisztségnek Az esküdtek 
alkották a szűkebb tanácsot, ezért az ő személyük sem lehetett közömbös.

A tisztségviselők megválasztása a községháza udvarán játszódott le. Itt gyűltek 
össze a választó polgárok. A  választás történhetett közfelkiáltással, látható több-
séggel, ha az ellenjelölt külön tábora kisebb volt, vagy névszerinti szavazással, ha 

15 PML IV. 408/u. 5/d/1932.
16 GV 1932. ápr. 17. Sajnos források hiányában és a helyi sajtó elzárkózottsága miatt a helyi kisgazda szervez-

kedésre nincs konkrét adatunk. A helyi párt vezetését sem tudjuk nevesíteni..
17 GH 1933. ápr. 30. 

243

Gödöllő története II/2. [243]

vállalt szerepet, a politikai élettől teljesen visszavonultak. Rózsa, aki a Hangya meg-
határozó vezetője volt, 1921-ben e tisztségéről is lemondott.11

Az Endre korszak egyik jellegzetes vonása volt, hogy baloldali pártok igazán 
nem tudtak megerősödni Gödöllőn. Igaz ez a fentiek ismeretében is. Az 1920-as 
választások, amikor Kálmán Istvánt megválasztották, azt erősítik meg, hogy Gö-
döllőn is erős volt a Kisgazdapárt. Az Egységpárt létrejötte után a volt függetlensé-
gi és kisgazda érzelműek előtt csak a keresztény, nemzeti radikális vonal követése 
maradt. A háború utáni nehéz infl ációs gazdasági helyzet viszont az alsó középré-
tegeket is balra sodorta. Endre László főszolgabíró 1926-os jelentése beszédesen 
jellemzi a politikai közhangulatot. „A lakosság öntudatosabb, intelligens rétegei 
kitartanak a nemzeti keresztény irányzatok mellett, sőt a jobb felé történő orientá-
lódásban keresik a jelenlegi gazdasági válságból kivezető utat, azon rétegek azon-
ban, akik öntudatlanabbak, kevésbé intelligensek és könnyen hajlanak hangzatos 
jelszavakra – köztük sajnos sok, érthető okokból végsőkig elkeseredett földmíves, 
sőt kisgazda is akad – elvakultságból izgatók lelkiismeretlen propagandájának. 
A legveszedelmesebb marxista, kommunista, bolseviki változásban reménykednek, 
s attól várják sorsuk jobbra fordulását. Kívánatos, hogy a jövő évi választások ide-
jére ez a rendszer a gazdasági viszonyok javításával gyökeresen megváltoztassék, 
különben igen kellemetlen és szomorú meglepetések érhetik kormányzati rendsze-
rünket, mert bár a felforgató elemek túlsúlyban nincsenek, számolni kell a magyar 
ember ellenzékiességet kedvelő természetével.”12

A jelentésnek két olvasata is lehet, az egyik, hogy segíteni kell a rászoruló rétege-
ken, mert baj lehet. A másik, hogy a főszolgabíró hitet tesz éberségéről. A „marxista, 
kommunista, bolseviki” változásvárás nyilván erős túlzást jelez. Az 1929–1933-as 
gazdasági világválság idején felerősödött a szociáldemokrata befolyás. A váltakozó 
sikerekkel folyó szervezkedésről több főszolgabírói jelentés is beszámolt. A szociál-
demokraták nem elsősorban a helyi politikai életben jelezték jelenlétüket, hanem a 
rendkívül erős szakszervezetükön keresztül. A főszolgabírói jelentés szerint, nem-
zeti érzelmű munkáltatóknál is el tudták érni, hogy azok szervezett munkásokat 
alkalmazzanak.13 A Gömbös-kormánynak a munkavállalók érdekeit erősítő intéz-
kedései is a szakszervezeteket erősítették. A szervezett munkásság községünkben 
is jelen volt. Megbolygatta a politikai erőviszonyokat az 1930-ban újjászerveződött 
Kisgazdapárt.14

A párt helyi szervezete Gödöllőn is megalakult. Ismét idézzük a főszolgabíró 
1932. áprilisban keltezett jelentését: a „szociáldemokrata és kommunista részről 
vehemens kísérlet folyik a falusi lakosság megszervezésére és megnyerésére. Nyil-
vánvalóan megállapítható, hogy a nemzetközi agitáció működésének súlypontját 

11 GV 1921. jún. 10.
12 PML IV. 408/ u.3/d. 14/1926.
13 PML IV. 408/u. 5,d /1932.
14 A párt az egyik hajdani alapítója, Szijj Bálint és Tildy Zoltán vezetésével szerveződött újjá. 1931-től haláláig, 

1932-ig Gaál Gaszton lett a vezére.
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Kétségtelenül a legkiélezettebb, legbotrányosabb helyi választás játszódott 
le 1933-ban. A  választás, nem tipikusan, de érzékeltette a helyi politikai viszo-
nyokat. Egy jelentős szociáldemokrata-kisgazda tábor állt szemben az Endre-
Hovhannesian vonallal. A választások után az ellenzék a megye törvényhatósági 
bizottságához fordult panasszal, majd annak elutasítása után a közigazgatási bí-
rósághoz fordult. A panaszosok a belügyminisztert is megkeresték, de az nem fo-
gadta őket. A panaszt Szombat Lajos kisgazda nyújtotta be Páczner Jenő budapesti 
ügyvédet megbízva. Szombat feltehetően a helyi Kisgazdapárt egyik vezére volt. 
Szombat kérte a választás megsemmisítését, mivel a főszolgabíró a hivatalos kez-
dési időpont, 8 óra előtt megjelent, mielőtt a két tábor különválhatott volna és név-
szerinti szavazást kérhették volna, és kihirdette Stróbel győzelmét, holott Persler 
hívei voltak többségben.

A pontos kezdés tekintetében meghallgatták Hovhannesiant és Berze Jánost, 
akik felügyelték a szavazást. Berze azt vallotta, hogy nem fi gyelte meg a bíróválasz-
tás körülményeit. Egyedül Hovhannesian igazolta a főszolgabírót. Erre a panasz 
megjegyzi, „hogy dr. Hovhannesian a Stróbel párt fő kortese volt, aki úgy szemé-
lyesen, mint helyi lapjában a Stróbel párt érdekében a legélénkebb propagandát 
fejtette ki, aki Persler Kálmán bírójelölttel ellenséges viszonyban van.” Ezért kérte 
vallomásának fi gyelmen kívül hagyását. A panaszban felhozták, hogy a Stróbel párt 
táborába beálltak piaci árusok és munkások is, hogy a tábor nagyságát érzékeltes-
sék. Szombat Lajos végül 534 választóra hivatkozott, akik tanúsították a Persler 
párt többségét. Az első 32 nevet fel is sorolta. Érdemes megemlíteni, hogy köztük 
volt Berze János és Kolozs Samu is. A lista zömmel földművesekből és iparosokból 
állt, de olyan nevek is szerepeltek, mint Tóth Zoltán festőművész és Takács Ödön 
ny. postai főtiszt. Köztük exponált 19-esek is voltak, mint Czeczulics János, Koncz 
György és Klement Sándor.

„A Nagyméltóságú M. kir. Közigazgatási Bíróság!” címzésű magyarázkodást 
Stróbel János küldte el. Aligha tévedünk, ha feltételezzük, hogy Hovhannesian 
ügyvéd fogalmazta. Megmagyarázza, hogy Moór Mihály azért kapott többséget, 
mert katolikus volt, ami természetes, mert a lakosság többsége is az, nem pedig 
azért, mert az ellenzék többségben lett volna. Megfeledkezett arról a magyarázko-
dó, hogy a református Kolozs Samu hogy lehetett előzőleg törvénybíró. Végül an-
nak érzékelésére, hogy az uralkodó politikai viszonyok mennyire meghatározóak 
voltak, idézzük a beadvány egy igen beszédes mondatát: „Téves az a beállítás, hogy 
a szavazóhelyen 700 főből álló tömeg lett volna, mert 300 fő sem volt s ennek is 
túlnyomó többsége uradalmi cselédekből állott, akik egytől-egyik a Stróbel párt-
hoz tartoztak.”21 Micsoda feledékenység! Hovhannesian a választások megejtése 
után leírta, hogy Moór János 481, Kolozs Samu pedig 294 szavazatot kapott, ez 
együtt 775 fő, vagyis minimálisan ennyi szavazó volt jelen.22 Az is kitűnik ebből a 
mondatból, hogy a veszélyre tekintettel Czeglédy jószágigazgató még az uradalom 

21 U.o.
22 GH 1933. máj. 21.
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azt valamelyik fél kérte. A Gödöllői Hírlap erőteljes kampánya folytatódott, mivel a 
közhangulat a községben az ellenzék mellett állt. Ezt a kocsmák hangulata is kife-
jezte. Nem lehetett kizárni, hogy az ellenzék felülkerekedik, az ettől való félelmet a 
lap is megjeleníti: „Arról van itt szó, hogy balfelé kanyarodunk-e – esetleg – vagy 
megmaradunk a jelenlegi csendes, de egyenes irányban.”18 A  veszélyt érzékelve, 
Endre László, „aki a forradalommentes és alkotmányhű politikai múltra és feddhe-
tetlen előéletre igen nagy súlyt fektet,” rendeletben adta ki, hogy csak a forradalmi 
múlttal nem rendelkező, feddhetetlen politikai erkölccsel rendelkezők pályáz-
hatnak tisztségekre. Ezzel egybevág Hovhannesian felhívása: „Rettenetes szégyen 
volna, ha pont Gödöllőn a legkisebb mértékben is eredményt érne el a gyászos és 
szégyenteljes forradalmak során felszínre került irányzat, miért is felkérünk minden-
kit, akinek községünk jó hírneve, becsülete és fejlődéséhez szükséges nyugalma szívén 
fekszik, okvetlen jelenjen meg a választás napján.” (Eredeti kiemelés.)

Különösen a földművesekre, kisgazdákra próbált hatni Hovhannesian. Ennek 
oka az volt, hogy a korszakunkban felerősödött a lakosság politikai aktivitása, kü-
lönösképpen a dualizmus idején teljesen passzív parasztság is aktivizálódott. A kis-
gazdák érdekére hivatkozva hívott fel Stróbel János támogatására. „Stróbel Jánost 
most még azért is támogatjuk, mert a Jamboreeval kapcsolatban hozzánk sereglő 
külföldiek tömegei előtt a földműves jelleget viselő államunkban a kisgazda bíró 
községünk élén a jelenlegi valamennyi pályázó közül a legjobban illik.”19 A veszélyt 
mutatja, hogy eredetileg törvénybírónak az addigi Kolozs Samut jelölték, második 
helyen Moór Mihályt, az ellenzék jelöltjét, harmadik helyen Matuz Jánost. Most a 
hírlap már Moór Mihály mellett kezdett kampányolni Kolozs Samu helyett, vagyis 
ajánlatot tett, hogy Stróbel megválasztásáért cserébe átadják a törvénybírói tiszt-
séget az ellenzéknek: „Moór Mihály rövid idő alatt úgyszólván az egész község 
rokonszenvét nyerte meg. Igen nagy számban állottak melléje a kisgazdák és az 
iparosok, a tisztviselő osztály, a társadalmi egyesületek pedig egyhangúlag Moór 
Mihályt támogatják, úgyhogy győzelme biztosra vehető.” 

A nagy nap május 18-án jött el. A községháza udvarán hatalmas tömeg jelent 
meg, mintegy 800 választó polgár. Az egyéni választásoknál mintegy 1000 fő sza-
vazott. Vitéz Endre László főszolgabíró megérkezésekor a Stróbelt éltető felkiáltá-
sok hallatán, kijelentette Stróbel bíróvá választását. Közben az ellenzék rendezte 
sorait és a törvénybíró választáskor névszerinti szavazást kért. És nagy többséggel 
Moór Mihályt választották meg. Következett a pénztárnok megválasztása. Kallina 
Oszkár, ismert szakember ellen az ellenzéknek sem volt kifogása. Ezután követke-
zett a közgyám megválasztása. Az ellenzék állítása szerint miután a főszolgabíró 
Murányi Dezső nevét említette, négy „éljen!” felkiáltás hangzott el (Hovhannesian 
Eghia, Francsik Géza, Esztergály Dezső ny. MÁV főtisztviselő és Nyiry Lajos), mire 
Endre László nyomban győztesnek jelentette ki.20

18 GH 1933. máj. 14.
19 U.o.
20 PML V. 1044,C/o. 2d/ 1934.
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rint földművesekből és iparosokból kerültek ki. Köztük mutatóban egy értelmiségi 
szerepelt általában. Noha a testületben, politikai értelemben, fölényben volt a kor-
mánypárt. A kisgazda és szociáldemokrata képviselőket források hiányában nem 
tudjuk számszerűsíteni, de feltehető, hogy a gazdák közül a többség kisgazda és az 
iparosok egy része szociáldemokrata beállítottságú volt. Ezt látszik alátámasztani 
az 1933-as, a már érintett kritikus választás is. Tény, hogy ellenzéki nézetei miat-
ti üldözés, mint ahogy azt feltételezni lehetne, nem volt. Egyetlen kivételt lehet 
csupán felhozni. 1937-ben a 2. körzetben fellépő Klement Sándorra leadott sza-
vazatokat semmisítették meg. Klement a helyi Szocialista Párt elnöke volt, majd a 
Kistarcsai Gépgyár termelési biztosa 1919-ben, amiért jogerősen el is ítélték.

Feltétlenül meg kell említeni, hogy 1918–1919-es múltja miatt Hovhannesian 
lapja, a Gödöllői Hírlap sem indított hajszát senki ellen. A nagy számban itt élő 
zsidó kereskedő és a lakosság patriarchális viszonyban élt egymással. Ez sem volt 
itt politikai téma a zsidótörvényekig. Elmondható, hogy Gödöllőn a politikai, ide-
ológiai szembenállás, az országoshoz viszonyítva, a helyi politikai életben nem ve-
zetett konfl iktusokhoz.

KÖZÉLET, TÁRSAS ÉLET

A korszak jellemzői közt kell kiemelni, hogy a dualizmus kori pártatlan kulturá-
lis, közéleti civil szerveződések vagy megszűntek, vagy alaposan átpolitizálódtak. 
Divattá és követelménnyé vált a politikai tartalom hangoztatása. Példa erre, hogy 
a nagy múlttal rendelkező Polgári Kört 1929-ben feloszlatták. Ugyanakkor a Gö-
döllői Kaszinót újraszervezték 1930-ban Krause Dezső erdőfőtanácsos vezetésével. 
A kaszinó alelnöke Berente István orvos lett. Megjelentek Gödöllőn is az országos 
jobboldali nemzeti szervezetek helyi csoportjai. Közülük a legnagyobb szerepet a 
MOVE játszotta. Tevékenysége elsősorban sportegyesületek, lövészegyletek létre-
hozásában, a testedzés támogatásában és a leventemozgalom segítésében nyilvánult 
meg. Új egyesületeknek számítottak az országos szakszervezetek helyi csoportjai is. 

Trianon után a nemzet fennmaradása, gyarapodása és erkölcsi megújulása po-
litikai kérdéssé vált. Ebben a folyamatban felértékelődött a nők, az anyák, a magyar 
asszonyok szerepe. Ezt a gondolatot fejezi ki Apponyi Albertnek a magyar asszo-
nyokhoz küldött üzenete: „Ha valaha, úgy most szent igazság az, hogy egy nem-
zet érvényesülése elsősorban erkölcsétől függ, azoktól a lelki erőktől, amelyeket 
önfenntartási és fejlődési küzdelembe vihet. Ebben az igazságban bennfoglaltatik 
a nőnek, mint erkölcsfenntartó tényezőnek, a legfőbbek egyikének, döntő szere-
pe és óriási hivatása, egyszersmind szinte félelmes felelőssége a nemzeti életben 
és nemzeti életért.”26 Tormay Cécile írónő 1918 novemberében alakította meg a 

26 Magyar Asszony, 1928. VIII. évf. 11. sz.
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cselédeit is oda vezényeltette, akik „egytől-egyig” Stróbel pártiak voltak. Nem volt 
véletlen, hogy a fenti „meggyőző” érvelés láttán a „nagyméltóságú” bíróság nem 
semmisítette meg a választást.

Az 1937-es választások idején is kemény küzdelem folyt a kormánypárt és az 
ellenzék között. Jellemzően a Nemzeti Egység Szervezet már nem Stróbel Jánost, 
hanem Lizits Jenő építési vállalkozót jelölte a bírói állásra. A bíró mégis Stróbel 
maradt, bírói székét a besnyői üdülők mentették meg. Ugyanis a három gödöl-
lői szavazó körben Lizits 346 szavazatot kapott, míg Stróbel csak 308-at. A  ne-
gyedik, besnyői körben 89-en Stróbelre szavaztak és Lizits csak 11 voksot kapott. 
Hovhannesian lapja érdekesen állítja be az eredményt, állítva, hogy az „iskolázot-
tak” és a „jobb elemek” 80 %-a Lizitsre szavazott.23 További érdekesség, hogy Moór 
Mihályt ismét óriási többséggel választották törvénybíróvá. A hivatalos propagan-
da bíróvá jelölését képtelenségnek tartotta. Lehet, hogy ha ő bátrabb, bíró is le-
hetett volna. A másik érdekesség, hogy a GNSZE listáján nem szereplő Neszveda 
Antalt „az egész tömeg úgyszólván egyhangúlag, hatalmas éljenzéssel választotta 
meg” esküdtnek.24 Megemlíthető még, hogy a pénztárnoki állás esetében a hivata-
los jelölt, Murányi Dezsővel szemben Mikolay Oszkár győzött. A közgyámi állást 
Persler Kálmán fi a, Persler Pál nyerte el.

A helyi választások négy szavazó körben zajlottak. Az 1. szavazó kör a község-
háza épületében volt, itt általában Schläger Árpád plébános mellett virilisként is 
szóba jöhető személyek kerültek megválasztásra. 1937-ben Kilián Frigyes nagyke-
reskedőt és Béky Ferenc erdőfőtanácsos, lapszerkesztőt választották még meg. A 2. 
szavazó kör az óvodában volt, mivel itt földművesek voltak többségben, akik zöme 
református volt, ezért itt választották meg ifj . Szabó Aladár református lelkészt két 
gazdálkodó mellett. A 3. körzet az Alvégen volt Ezt a körzetet premontrei tanárok, 
MÁV tisztviselők, uradalmi főtisztek uralták. A negyedik körzet Besnyő volt. Itt 
általában iparosok diadalmaskodtak. Erre a korszakra a dualizmus időszakánál is 
jellemzőbb volt, hogy a virilisek egyénileg is felléptek és ezzel további virilis tár-
saikat juttattak képviselőséghez. Mindez azt jelentette, hogy a képviselő-testületet 
a virilisekből álló helyi elit uralta. 1930-ban a képviselő-testületnek a hivatalból 
tagjaival együtt (Gálff y Dezső jegyző, Murányi Dezső közgyám, Kallina Oszkár 
pénztárnok, Berente István és Kontra László községi orvosok, Mike Pál állatorvos 
és az esküdtek) 26 értelmiségi elithez tartozó tagja volt 10 iparos, 9 kereskedő és 13 
földműves mellett.25

A testület összetételéből következett egy stabil kormánypárti politikai fölény. Ez 
viszont nem jelentette azt, hogy Endre László akarata szerint zajlottak volna a dön-
tések, mivel közvetlen híve, Hovhannesian Eghia gyakran maradt kisebbségben. 
Ellensúlyozta az értelmiségi elit fölényét az a tény is, hogy a szűkebb tanácsban 
az esküdtek révén komoly fék jött létre. Az esküdtek a körzeti paritásos elv sze-

23 GH 1937. máj. 2.
24 U.o.
25 PML 1044/cb6 10089/1931.

246

Gödöllő története II/2. [246]



mogatta a fi ókot, hogy hatékonyan vehesse ki részét „a nemzetmentő munkából.” 
A  nélkülözők támogatása decembertől januárig, a legnehezebb téli hónapokban 
történt. A szövetség helyi fi ókjának az 1931-es évről szóló beszámolja ad betekin-
tést annak tevékenységére.

A kiosztott javak 1931-ben: Január-februárban kiosztottak 5233 liter tejet 1662 
P értékben, 3100 kg kenyeret, 558 P értékben, cukrot osztottak 82 P értékben. 990 
pengőt fi zettek gyógyszerekért, 59 pengőt utaltak ki gyorssegélyként. Minden rá-
szoruló, összesen 90-en, kapott csecsemőkelengyét, értéke 1980 pengő volt. 900 
P értékű gyógy tápszert adtak a mesterségesen táplált és vérszegény csecsemők 
számára. Az éves beszámolóból, melyet Csermák Lola tett közzé, végig érződik 
az örömteli elégedettség, mint a következő sorokból is: „Örömmel mondhatjuk el 
ezzel kapcsolatban, hogy Gödöllőn nincs szennyes rongyokba burkolt ápolatlan 
csecsemő, s hogy szegénységükre hivatkozva piszkosan se tarthassák kisdedeiket 
az anyák, osztottunk ki szappant 251,20 pengő értékben.”32 Mindezekből kitűnik, 
hogy a község polgárai a világválság idején is, amikor számos módon kellett az 
ínséget enyhíteni, bőkezűen támogatták a szövetséget. Ezt bizonyítja az is, hogy 
amikor a szövetség a fokozottan igénybe vett lakosságot a karácsonyi adakozástól 
kímélni kívánta, az mégis adakozott kéretlenül is. Az adományokból 40 karácso-
nyi csomagot állítottak össze. A csomagokat 40 otthonba, „inkább nyomortanyába” 
juttatták el.

A beszámolóból kiderül, az örömteli nyugtázás ellenére is, hogy Gödöllőn bi-
zony voltak nyomortanyák, nem csupán 40, hanem több is, bizony sok szegény 
ember is élt a községben. Csermák Lola záró sorai is arra utalnak, hogy a teen-
dőknek nincs vége. „Tartozunk magunknak, jóérzésünknek, de tartozunk bőkezű 
Fővédnökünknek is ezzel, hogy Gödöllőn, az államfő üdülőhelyén kiáltó, bántó 
nyomor egy családban se találjon állandó otthont.” A kormányzónak és kíséreté-
nek gyakori látogatása volt az, amivel motiválni lehetett az adakozást. A község, 
mint egy család, ha előkelő vendége érkezett, nem szégyenkezhetett vendégei előtt. 
Nem beszélve arról, hogy a kormányzó szimpátiájának elnyeréséből tovább profi -
tálhat a község. 

A kormányzó pihenőhelyének számító Gödöllő számos országos rendezvény 
megrendezéséhez jutott, melyek öregbítették a község hírnevét és növelték idegen-
forgalmát. Ilyen esemény volt 1927-ben, amikor Gödöllőn történt meg a cserké-
szek és leventék zászlóinak országos avatása. Az Erzsébet parki sportpályán több 
ezer fő gyűlt össze, számos cserkészcsapat mellett. Az ünnepélyes avatáson részt 
vett a kormányzó és felesége is, aki a zászlóanya tisztségét is ellátta. Itt volt Vass 
József népjóléti miniszter, Wlassics Gyula, a főrendiház elnöke, Endre Zsigmond 
országgyűlési képviselő, Ripka Ferenc Budapest főpolgármestere és számos neves 
személy, köztük tábornokok is. A  zászlót Shvoy Lajos veszprémi püspök, Göde 
Lajos református és Kirchnopf evangélikus lelkészek szentelték fel. Gödöllőt az a 

32 GH 1932. febr. 22.
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Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét (MANSZ), hogy a magyar asszonyok vál-
janak a nemzeti keresztény eszmék hordozóivá. Az írónő, Apponyihoz hasonlóan 
az asszonyokban látta a nemzet erkölcsi megújulásának fő tényezőit. Különösen a 
Tanácsköztársaság bukása után, amikor szervezetét felújította, vált számára fontos 
kérdéssé az erkölcs, „azért, hogy a dúló viharok okozta társadalmi bajokat fi nom 
asszonyi kezekkel gyógyítsák, eltöröljék.”27

A MANSZ, Tormay agilis tevékenységének köszönhetően, évek alatt a legjelen-
tősebb karitatív szervezet lett az országban. Ruhát gyűjtöttek az elcsatolt terüle-
tekről menekülők számára. Segítették a visszatért hadifoglyokat, hadi özvegyeket. 
A helyi szervezetek élére rendre előkelő személyek, vezető tisztségviselők kerültek. 
A  helyi szervezet ügyvezető elnöke Endre Lászlóné volt, titkára pedig dr. Bucz-
kó Emil. Gödöllőn különösen a gazdasági világválság idején volt a szervezetnek 
kiemelkedő szerepe az ínség elleni akciók szervezésében. Rendszeresek voltak a 
jótékonysági rendezvények, teaestek. A MANSZ a Stefánia Szövetséggel karöltve a 
szociális és gyermekvédelmi munkában is részt vett. Országosan 130 szövőtelepet 
létesítettek.28 1930-ban a MANSZ helyi fi ókja 6 héten át 100 szegény gyermeket 
nyaraltatott a Fácánosban az egészségház támogatásával.

A nemzetmentő tevékenység fontos letéteményese volt a Stefánia Szövetség, 
amely a csecsemő- és anyavédelem terén jeleskedett.29 Alapelv volt, hogy az anya 
ne kerülhessen hátrányosabb helyzetbe, ha gyermeket nevel.1926-tól alapelvvé 
vált, hogy „nem a betegség gyógyítása a cél, hanem a tanítás, oktatás mellett el-
sősorban minden olyan körülmény elhárítása, mely a jövő generáció fejlődését és 
életképességét károsan befolyásolja.” A szövetség a gondozást 3 évről 6 évre emel-
te fel. A szövetség szerepe különösképpen meghatározó lett a község életében az 
egészségügyi mintajárási cím elnyerésével. A szövetség az egész járásban kiépítette 
a védőnő hálózatát. Rendszeresen gondoskodott az anya-és csecsemővédelemről, 
pl.: 1932 második negyedévében 277 terhes asszony, 3015 csecsemő és 1450 kisded 
gondozását látta el.30 A fi ókszervezet magas szintű egészségügyi tevékenysége mel-
lett igen eredményes karitatív tevékenységet is folytatott.31 A Králik Lászlóné által 
vezetett helyi fi ók évente kétszer rendezett teaestéket jótékonysági céllal. Rendsze-
resen rendeztek utcai gyűjtéseket. A legjelentősebb anyagi támogatók közé a pre-
montrei rend, a koronauradalom, az erdőhivatal, a református tantestület, a MÁV 
és a Néphitelszövetkezet tartozott. Horthy Miklósné 1931-ben 1500 pengővel tá-

27 GH 1937. ápr. 4.
28 A szervezet vidéki fi ókjainak a száma évek alatt 550-re emelkedett, a kezdeti néhány ezres taglétszám pedig 

1937-re elérte a 490 000 főt. Tormay Cécile 1937-ben bekövetkezett halála után, Ráday Gedeonné lett az 
elnök.

29 Az Országos Stefánia Szövetség 1915-ben alakult. Névadó Stefánia belga hercegnő volt. Alapítói Apponyi 
Albert, gróf és Madzsar József szociáldemokrata érzelmű orvos volt. Célja a csecsemők és anyák védelme 
volt. Fontos tevékenysége volt a védőnőhálózat kiépítése. Az 1920-as években a szövetségben jelentős szere-
pet játszott Heim Pál, híres gyermekgyógyász.

30 PML IV. 408/u. 5/d/ 1932.
31 Az anya-és csecsemővédelemről az egészségügyi részfejezet szól bővebben.
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főjegyzője, Hajlamász János volt. Az 1926. június 17-én tartott közgyűlésen pedig 
Hegedűs Aladárt ügyvezető igazgatónak, Budeus Aladár pénzügyi főtanácsost pe-
dig főtitkárnak választották meg.

A GJKE legnagyobb jelentőségű rendezvénye az 1926. agusztus 5-én megnyi-
tott járási kiállítás volt. Az előkészületek, melyekbe a Faluszövetség is bekapcsoló-
dott, már februárban elkezdődtek. Az egyesület február 23-án tartott értekezletén, 
Endre László kezdeményezésére elhatározta, hogy országos jellegű mezőgazdaság, 
gépipari kiállítást rendeznek. Járási jelleggel pedig mezőgazdasági, erdőgazdasági, 
ipari, egészségügyi, kulturális és művészeti kiállítást nyitnak. Endre László bejelen-
tette, hogy a kormányzó elvállalta a fővédnökséget. Védnökséget vállalt Vass József 
népjóléti miniszter, Preszly Elemér főispán és Agorasztó Tivadar alispán. Megvá-
lasztották a kiállítási bizottságot. A bizottság elnökévé Nagy Sándor festőművészt 
választották. Tagjai lettek még: Purgly Emil nyugalmazott főispán, Téchy Gyula 
kúriai bíró, mint a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara elnöke, Czitó Győző 
jószágigazgató, Ivanich Ferenc az erdészet főnöke. Ügyvezető elnöknek Endre 
Lászlót, helyettesévé Harsányi László szolgabírót, jegyzőnek Hajlamász János fő-
jegyzőt választották meg.

Az országosan is egyedülálló kiállítási terv széles skáláját mutatja, hogy még 
további 22 albizottságot állítottak fel. Ezek a következők voltak: mezőgazdasági, 
borászati, méhészeti, kertészeti, vadászati, baromfi tenyésztési, ipari, anya-és cse-
csemővédelmi, háziipari, kulturális, történelem-régészeti, iskolaügyi, képzőművé-
szeti, egészségügyi, cserkészeti, leventeügyi, szövetkezeti, állattenyésztési, sajtóügyi, 
falufejlesztési, háborús emlékek és erdészeti.35 A kiállítás helyszínéül szolgált a Pre-
montrei Gimnázium, az Alsópark, a községháza, a református iskola, a Baromfi  
Tenyésztési Telep, a Méhészeti Gazdaság és a koronauradalom községhez közeli 
területe. Végül a kiállítás részét képezte Magyar Kázmér saját házában lévő népraj-
zi gyűjtemény is. A rendezvény kihívást jelentett az iparosok, gazdák, a háziiparral 
foglalkozók és a szellemi foglalkozásúak számára is.

A kiállítás megnyitása augusztus 5-én a premontrei gimnázium épületében zaj-
lott le. A megnyitó beszédet a nagy pompával fogadott József főherceg mondta el. 
Utána a HÉV zenekar eljátszotta a himnuszt. A gimnázium épületében elsősorban 
képzőművészeti alkotásokat, a szövőtelepek munkáit és magángyűjteményeket ál-
lítottak ki. A főherceg után, augusztus 9-én a kormányzó és felesége is végiglátogat-
ta a kiállítást. A helyi és a környékbeli látogatók számára a nagy területre kiterjedő 
és tartalmas kiállítás egész napos elfoglaltságot és maradandó élményt jelentett. 
Az Alsóparkban gép-és ipari kiállítás volt. Az uradalom területén vadászati, erdé-
szeti és mezőgazdasági kiállítást tekinthettek meg a látogatók. A baromfi tenyésztő 
telepen pedig állategészségügyi és baromfi tenyésztési kiállítás volt. A község köz-
pontjában a községháza és a református iskola adott még otthont a kiállítóknak. 
A községháza földszintjén a Hangya szövetkezet rendezett be látványos kiállítást. 

35 GV 1926. febr. 28.
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megtiszteltetés is érte, hogy a zászlókat a helyi művésztelep művészei készítették el. 
Az ünnepség befejezéseként az égen megjelentek a Műegyetem sportrepülői és két 
koszorút dobtak le, „Leventék gondoljatok Trianonra!” és „Magyarország nagyasz-
szonyának hódolattal a Műegyetemi repülő egyesület.”33  

Gödöllőn a helyi rendezvények is országos jelentőségűekké váltak. Ilyen volt az 
1936-ban megrendezett gazdakongresszus. A kongresszust a járás mezőgazdasági 
bizottsága rendezte Gaál Imre elnökletével. Meghívták a rendezvényre a mono-
ri, váci, nagykátai, aszódi és pomázi járás mezőgazdasági bizottságait. Húsztagú 
küldöttséggel jelentek meg a Somogy megyei gazdák, „nem kímélve költséget és 
fáradságot”, gróf Széchenyi Lajosnak, az ottani Eke Szövetkezet elnökének vezeté-
sével. Összességében 40 település mezőgazdasági bizottságainak képviselői voltak 
jelen. A gyűlés célja a gazdatársadalom érdekérvényesítése volt.

A mezőgazdasági őstermelők érdekeit, megélhetéseit jelentősen korlátozta a 
főváros. Budapesten a baloldali és liberális képviselők nyomására, 1934-től a fő-
városi piacokon, négy helyen, meglehetősen szűkös területre korlátozta az őster-
melők elárusítási lehetőségeit. Szentjóby-Staub Elemér nyugalmazott államtitkár, a 
Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara elnöke, részletesen ismertette a kialakult 
helyzetet. Statisztikai adatok birtokában elmondta, hogy 1931-ben az őstermelők 
518 000 q terményt szállítottak szekereken a fővárosba 30 km-es körzetből. A kor-
látozás után, 1934-ben már 100 km-es körzetből is csak 350 000 q érkezett. Ezzel 
nemcsak a gazdák megélhetése nehezedett meg, hanem a főváros lakosságáé is. 
A termelők, vállalva annak a lehetőségét, hogy nem jut nekik hely és „potom áron” 
átadják terményeiket a közvetítő kereskedőknek, indulnak csak el. Ennél biztosabb, 
hogy helyben teszik meg ugyanezt. A  nyugalmazott államtitkár „Megállapította, 
hogy a liberális kereskedelem az őstermelőt majdnem teljesen kiszorította a buda-
pesti piacról.” A kivezető utat a szövetkezeti eszme terjedésében látta. Endre László 
beszédében szintén a szövetkezeti mozgalom erősítésében kereste a kiutat: „Ma 
már minden magyar tudja, hogy amikor erkölcsi és anyagi részvételével, valamely 
szövetkezetet támogat és annak tagja lesz, akkor nem áldozatot hoz, hanem a köz-
vetítő kereskedelem haszonszerzését akadályozza meg.”34

Gödöllő legjelentősebb egyesülete a Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület 
(GJKE) volt. Tevékenysége elsősorban a helyi kulturális élet fejlesztésére, a mű-
veltség gyarapítására irányult. Természetszerűen ebben a vezető szerepet a helyi 
értelmiség játszotta. A feloszlatott Polgári Kör helyébe lépett GJKE a községi társas 
életnek is meghatározó tényezője volt. Tevékenysége az egész járásra kiterjedt, va-
lójában és alapvetően gödöllői egyesületről kell beszélni, hiszen az egyesületben 
Nagy Sándor festőművész, Hegedűs Aladár miniszteri tanácsos, Magyar Kázmér 
főtanácsos, Hovhannesian Eghia ügyvéd és lapszerkesztő és nem utolsó sorban 
Endre László főszolgabíró játszottak vezető szerepet. Az egyesület rangját mutat-
ja, hogy annak egyik titkára Pohl Sándor szolgabíró, pénztárosa pedig a község 

33 GV 1927. okt. 2.
34 GH 1936. máj. 24.
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A KORMÁNYZÓ GÖDÖLLŐN 
– KULTUSZ ÉS MINDENNAPOK1 

HELYI KULTUSZ ÉS ÜNNEPI SZERTARTÁSOK

1867-ben a gödöllői uradalom a Szent Korona tulajdonába és az 1868. évi V. tc. 
nyomán az elidegeníthetetlen királyi javak közé került. E szabályozás csaknem 
félezer éve fennálló, a középkori koronabirtokok integritását védő törvényekkel 
teremtett jogi folytonosságot2, míg a vadászati, valamint a kastély használatára vo-
natkozó uralkodói jog biztosítása és az udvar Gödöllőn tartózkodása a település 
királyi nyaralóhely státusát alapozta meg.3

A község ezen funkciója az I. világháború után megmaradt. A kormányzó és csa-
ládja a nyarakat Gödöllőn töltötte, a vadászatok, más résztvevőkkel, szintén folyta-
tódtak. E tanulmányban a település és az államfő kapcsolatát vizsgáljuk, ami többféle 
kérdést vethet fel. Horthy politikai kultuszának kanonizálódó elemei és funkciója4 
miféle lokális interpretációkkal egészült ki, és a befogadás milyen ritualizált ese-
ményekben jelent meg. A  kormányzó imázsának és a helyi közösség (ugyancsak 
konstruált) történeti és emlékezeti hagyományának összekapcsolódása miféle jelen-
téstani kölcsönzéseket eredményezett: a magánemberi megnyilvánulásoknak vagy a 
személyiség kifejezésének teret adó gödöllői hétköznapok hogyan formálták a Hor-
thy-képet, illetőleg Gödöllő újraértelmezett udvari nyaralóhely státusa miféle iden-
titásteremtési technikákat és modernizációs elképzeléseket teremtett a településen.

E kérdések megválaszolásához elsősorban a helyi sajtót: a Gödöllő és Vidéke, 
valamint a Gödöllői Hírlap című újságokat használtuk, melyek alapján a kultusz 
nyelvi-retorikai megjelenítéséről, a tárgyához fűződő, kötelező normaként közve-
tített attitűdökről és az ünnepi rítusokról is tájékozódhatunk.5

Horthy alakjának „felmutatására”, valamint a tisztelet és a hódolat kifejezésére 

1 Jelen fejezet a Bolyai János Ösztöndíj támogatásával, az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoportjának program-
jában készült.

2 1439: XVI., 1514: I. és II. tc.
3 VARGA K. 2003. 182.
4 Erről TURBUCZ D. 2009. 138–166.
5 A Gödöllő és Vidéke 1898-tól 1934-ig, a Gödöllői Hírlap 1928 és 1944 között jelent meg. A lapokról bőveb-

ben RÉTI (LANTOS) L. 2007. 
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A községháza termeiben az iparosok remekművei kaptak helyet, a folyosót pedig 
Forché, Hirling és Krummer fényképei díszítették. A református iskola adott ott-
hont a mezőgazdasági kistermelők zöldség- és gyümölcs termékeinek.36 A kiállítás 
módot adott arra, hogy Gödöllő és a környező községek kézművesei, gazdái bemu-
tathassák terméseik legjavát. A kiállítók tömegesen részesültek díjakban kifejezett 
elismerésben. A vendéglátás is profi tált a rendezvényből, különösen Papp József 
Váci út 6. szám alatti vendéglője tett szert nagy népszerűségre. A kiállítás megte-
kintése mellett a rendezők gondoskodtak a látogatók szórakoztatásáról is. A Lovar-
dában dalos verseny volt. Voltak lovas bemutatók, lóversenyek is. A ceglédi lovasok 
lakodalmas jelenetet adtak elő menyasszonyrablással és kunyhó felgyújtással.

36 A tudósítások a GV 1926. aug. 6. és 11-i rendkívüli kiadásaiban, valamint az aug. 13-i számaiban olvashatók. 
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Az alacsony példányszámban és nem is folyamatosan megjelenő helyi lapok 
relevanciáját azonban aligha becsülhetjük túl a kultusz közvetítésében vagy a kö-
zösség identitásának alakításában. A  továbbiakban néhány ünnepi esemény be-
mutatásával azt vizsgáljuk, hogy azokban a Horthy-kép, valamint a kormányzó 
és a lokális társadalom kapcsolatának milyen értelmezése ismerhető fel, de fi gyel-
münk arra is kiterjed, hogy a közösség szervezéséről miféle ideológiát és gyakor-
latot jelenítettek meg.

A gödöllői megemlékezések egyetlen rendszeres, évről évre ismétlődő és az 
országos rítusrendhez kapcsolódó eseménye az államfő születésnapján tartott 
ünnepi istentisztelet (június 18-án a magán- és a középületeket is fellobogózták), 
amelyen – a helyi lapok ezt minden esetben hangsúlyozták – a település „előkelő 
közönsége”, köztük az államhivatalnoki kar főnökeik vezetésével vett részt.12 A kor-
mányzóválasztás tízéves jubileumának ünneplése viszont a helyi történeti-szakrá-
lis hagyományba illeszkedett. 1931-ben, restaurálásukat követően szentelték újra 
a Kálváriát, az Immaculatát és Nepomuki Szent János szobrát, melyeket a 18. szá-

zadban Grassalkovich Antal emelt a település számára. Az ünnepségen megjelent 
államtitkár az előbbit a „megfeszített és megfosztott Magyarország” szimbóluma-
ként, Szűz Máriát a „szeplőtelen becsületesség”, Szent Jánost a „bátor és hazafi as 
hitvallás” megtestesítőjeként mutatta be, majd felavatta a kormányzó tiszteletére 
a Kálvária falába helyezett emléktáblát.13 Végül az államtitkár az emlékműveket a 
Szent Korona kegyúr őrizetébe és fenntartásába adta, amit az uradalom nevében 
Czitó Győző jószágigazgató „lelkes szavakkal” vett át. Azaz a szertartás a múlttal 
való folytonosságot és a közösség emlékezetét újrateremtve, a település szakrális 
szimbólumait keltette életre a modern politikai rítus elemeként, és helyezte ebbe a 
kontextusba a kormányzó tiszteletét.14 

12 GV 1926. jún. 20, 1931. jún. 21.
13 Szövege: „A múlt szép emlékének megbecsülése mutasson irányt a nemzetnek a trianoni kálváriából kive-

zető úton.” GH 1931. jún. 28.
14 CONNERTON, P. 1989. 45.

Az Immaculata 
a két világháború 
között
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a nyári megérkezések adtak alkalmat. Ennek során az ország süllyedő, ám „rév-
be jutó” hajójának erőskezű kormányosaként, „legelső magyar emberként” jelenik 
meg, akit a Gondviselés küldött, hogy a „szenvedések között hánykódó nemzetet 
elvezesse az ígéret boldogságos földjére”, de akinek áldásos munkája nemcsak Ma-
gyarország, hanem az „egyetemes emberiség sorsára” is hatással van.6 Azaz a gö-
döllői lapok az államfői reprezentáció és a kiépülő kultusz elemeiből szelektálnak, 
az eredmény pedig egy eklektikus Horthy-kép, amelyben a 19. századi romantikus 
(történelemformáló) hős és a rendet teremtő erőskezű vezér attribútumai jelennek 
meg. (Az utóbbi foglalta magába a Gondviselés által kiválasztott Megváltó szakrá-
lis alakját, ami az irredenta kultusszal teremtett kapcsolatot.7)

E sokrétű imázs a befogadás szabadságát és a lokális igények szerinti formálá-
sát vagy kiegészítését tette lehetővé. Az 1930-as években a Gödöllői Hírlap gyakori 
szólamává vált, hogy a hosszú évek alatt olyan bensőséges viszony létesült Horthy 
és a település között, mellyel más község nem dicsekedhet, s ami „indokoltan emeli 
lokálpatriotizmusunkat, éleszti gödöllői öntudatunkat és fokozza községünk jobb 
és szebb jövőjébe vetett hitünket.” A  kormányzói szeretet és gondoskodás a sze-
mélyközi kapcsolatokat sem hagyta érintetlenül: Pohl Sándor szolgabíró írja cikké-
ben, hogy az államfő vadászatai és lovaglásai közben számos egyszerű emberrel áll 
szóba, „kikérdezi bajaikat és örömeiket…, jóságos szava és simogató szemesugara 
a szívekbe hat, írt visz a fájó sebekre, vigaszt a sóhajtó panaszra.”8

Egyértelmű tehát a kultusz lokális identitást erősítő (vagy erősíteni kívánó) 
funkciója9, amihez két, egymással összefüggő kiegészítés szükséges. Egyrészt Hor-
thynak és családjának a helyi kulturális hagyományba illesztése, amit az udvari 
élet folytonossága, Gödöllő magyar Versailles-ként, Schönbrunnként vagy a Szent 
Korona „különleges klenodiumaként” való metaforikus megjelenítése fejezett ki, 
és amihez községfejlesztési ambíciók is társultak.10 Másfelől a helyi kultusz megte-
remtése nem nélkülözhette Horthy társadalmi térben való elhelyezését, a „néphez” 
fűződő viszonylatának meghatározását. S ez nem csupán a hagyományos uralko-
dói patriarchizmusból merített, hanem Gödöllő helyzetéből adódóan, az erőske-
zű vezér attribútumait mellőzve, egy különösen bensőséges és idilli kapcsolatot 
konstruált meg. Ahhoz hasonlót, amilyen az egykor ugyancsak Gödöllőn nyaraló 
Erzsébet királynét a helyi lakossághoz fűzte.11

6 „Ő mutatja nekünk az igazság útját, és mi megtépett ruhánkban, vérző testünkkel, lelkünkben hangot nem 
ismerő mélységes fájdalommal megyünk utána, mert tudjuk, hogy az igazságnak és boldogságnak egyetlen 
útja van: amelyen Ő jár előttünk.” GH 1928. dec. 2, 1929. aug. 4, 1933. aug. 1, 1934. aug. 5. 

7 KERSHAW, I. 2003. 37, TURBUCZ D. 2009. 146.
8 GH 1928. dec. 2, 1937. aug. 8.
9 ROMSICS G. 2004. 10.
10 „A nemzeti becsület dolga – hangsúlyozta Hovhannesian Eghia, a Gödöllői Hírlap szerkesztője Pest-Pilis-

Solt-Kiskun vármegye közgyűlésén –, hogy a település jelenlegi helyzetéből magasabbra…, olyan nívóra 
emelkedjen, ami rendeltetésének megfelel.” GH 1939. dec. 17.

11 Az újságok Erzsébet-napon emlékeztek a királynéra, akit a gödöllői néphez ugyancsak „végtelen szeretet és 
jóság” fűzött. A község cserkész leánycsapata őt választotta Nagyasszonyának, és évente ünnepelte névnap-
ját. GV 1933. november 19.
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Aligha kétséges, hogy az ilyen rendezvények új közösségi formák és identitá-
sok kialakítását célozták. Nem csupán a fi atal generációk politikai és ideológiai 
neveléséről, társadalmi rétegekhez köthető ideálok közvetítéséről van ugyanis szó, 
hanem az életforma, mindenekelőtt a szabadidő szervezéséről és irányításáról. S 
ehhez a hagyományos szocializációs intézmények (a család, az iskola, az egyház) 
mellett olyan, a modern politikai tömegszervezetekhez hasonló közösségek megte-
remtéséről, melyek intenzív emocionális-lelki csoportélményt kínáltak.16

Ezt szolgálta a leventenap érzelmekre, látványra, fegyelmezett mozgalmasságra 
építő rituáléja a felvonulásokkal, az ebbe a közegbe helyezett, ezáltal tömegren-
dezvénnyé váló misével, a testi erőpróbákkal, Horthy végletekig leegyszerűsített 
lelkesítő szavaival17 és nem utolsó sorban a leventék beavatási szertartásával: a 
főszolgabírónak tett esküvel. S majd a további, hasonló koreográfi ával szervezett 
események adtak lehetőséget Endre László számára a település imázsának a saját 
politikai eszménye és gyakorlata (a jobboldali radikalizmus) szerinti újrafogalma-
zására. Az 1933-as cserkész-világtalálkozó után tette közzé a sajtóban, hogy Gö-
döllő az „ifj úság városa”, a leventék tradíciói, a kiváló sportlehetőségek, a lövöldék, 
a MOVE helyi csoportjának aktivitása teszi azzá.18

Vizsgáljunk meg két további, országos érdeklődésre igényt tartó eseményt, 
mely a település reprezentálásának ily módon különös hangsúlyt adott. A  Gö-
döllői Járási Közművelődési Egyesület és a Faluszövetség 1926-ban országos 
mezőgazdasági és gépipari, valamint járási ipari, kulturális és művészeti kiállí-
tást rendezett, melynek az előkészületei is nagyszabásúak voltak. Fővédnöknek 
a kormányzót, a kiállítási bizottság dísz- és társelnökeinek a politikai közélet ve-
zető személyiségeit nyerték meg (Bethlen Istvánt, Teleki Pált, Klebelsberg Kunót, 
Prohászka Ottokárt, Ravasz Lászlót stb.), az uradalmat Czitó Győző és Brokés 
József képviselte. A hat napig (augusztus 5-től 10-éig) megtekinthető kiállításhoz 
számos kiegészítő rendezvény kapcsolódott: dalverseny, lovas-, fogat- és rendőr-
kutya-bemutatók, csikódíjazás, 9-én gazdanap, ahol állatkiállítást, szántógép-be-
mutatót, valamint gazdagyűléseket és szakelőadásokat is tartottak. (Az uradalom 
ezen a napon állatállományát, a mezőgazdasági kiállításon a juhsajt-, rügeni rozs- 
és gyapjútermelését mutatta be.)19

A kormányzó nem csupán fővédnökként, hanem kiállítóként is képviselte ma-
gát: a Novara kicsinyített mását, felesége a budai szövőszékén előállított munkáit 

16 SIEDER, R. 1987. 229.
17 Azt nem tudjuk, hogy a Gödöllő és Vidéke által idézett mondat így hangzott-e el, s valóban a leírt rendkívüli 

hatást váltotta-e ki (egyáltalán a résztvevők hogyan értelmezték a kevés konkrétumot tartalmazó szavakat). 
Az újság mindenesetre ezt kívánta sugallni. A kormányzó azonban, úgy tűnik, inkább az események passzív, 
szemlélődő résztvevője volt.

18 GH 1934. ápr. 8.
19 A nyertesek számára a megye és a város intézményei, valamint módosabb polgárai különböző díjakat 

ajánlottak fel: a gödöllői hitelbank pl. egy vasboronát, gróf Degenfeld Lajos egy Kühne-féle kapálógépet, 
Petreczky Géza gyógyszerész egy répavágógépet, Jánossy Rezsőné egy parádés lószerszámot, míg a korona-
uradalom egy „pompás” csikókantárt. GV 1926. aug. 1.
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A világháború után Gödöllőn egy új hagyomány megteremtésére is kísérlet tör-
tént, mely az államfő aktív részvételére számított, és ami a fi atalság, mindenekelőtt 
a leventemozgalom dinamizmusára épített. Ebben Horthy egykori különítményes 
tisztjének, az 1923-ban gödöllői főszolgabírónak kinevezett Endre Lászlónak volt 
meghatározó szerepe (aki már az 1920-as években kapcsolatba került Hitlerrel és 
a náci mozgalommal). Ő koreografálta minden nyáron az államfő fogadását: az 
állomástól a királyi kastélyig leventék álltak tisztelgő díszsorfalat, és ő szervezte a 
leventenapokat, az atlétikai és lövészversenyeket, valamint a cserkészek zászlószen-
teléseit (a zászlóanyai tisztet rendszerint a kormányzóné töltötte be).

Az 1925. június 21-én tartott egész napos leventeversenyről a Gödöllő és Vi-
déke is részletesen beszámolt. A  kormányzó családjával és kíséretével reggel fél 
9-kor érkezett a bónokai versenytérre, ahol Endre László, a főméltóságú asszonyt 
E ndréné fogadta. Az esemény díszmenettel kezdődött, melyen 17 község leventéi, 
kb. 8 ezer ifj ú vett részt. Ezután tábori mise következett (a gödöllői iparos dalárda 
és az aszódi fi únevelő-intézet részvételével), majd 200 „festői öltözetű” leventelány 
vonult fel, akiket a községi elöljárók tisztelgése követett. Ezt megköszönve hang-
zott el az államfő nem túl hosszú beszéde („harc folyik ma, szigorú, kíméletlen, 
a jó és a rossz között, s meg vagyok győződve, hogy a jó győzni fog”), amire a 
húszezres tömeg „frenetikus lelkesedésben tört ki.” (Kendőt, kalapot lobogtatva 
percekig éltették a kormányzót.) Ezután az Országos Testnevelési Tanács elnö-
ke, Konek Emil altengernagy (Horthy egykori tengerésztársa) mondott beszédet, 
majd a rendezvény csúcspontjaként, a leventék Endre Lászlónak tettek fogadalmat. 
A péceli csapat csonka Magyarország és a megszülető Nagy-Magyarország címerét, 
a zsámbokiak a „Nem, nem, soha” szavakat formálták meg, az élőkép után pedig 
a cinkotai és a nagytarcsai leventék nemzeti zászlós gyakorlata következett. De az 
estig tartó látványosságok között a levente tűzoltók, a nemzeti viseletek és a gazda-
fogatok versenye, valamint a fi atalok atlétikai tornája is helyett kapott.15

15 GV 1925. jún. 21.

A parkosított 
Hősök tere 
(m a Szabadság tér) 
1930 után
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Az Endre László-féle imázsépítés (Gödöllő az ifj úság városa) legfontosabb ese-
ménye az 1933-as cserkész-világtalálkozó volt. Az augusztus 2-án kezdődő két he-
tes rendezvény programjai közül ezúttal nem a nyitónap hivatalos (és kötelező) 
ceremóniáját: a cserkészifj ak seregszemléjét mutatjuk be, hanem a néhány nappal 
későbbi, Endre által szervezett díszfelvonulást, mellyel a gödöllői járás népessége 

„fejezte ki hódolatát” a kormányzónak és „tiszteletét” a dzsembori résztvevői előtt.
Az eseményről a Gödöllői Hírlap tudósított. Augusztus 5-én, délután 5 órakor 

érkezett Horthy az aznap felállított „hatalmas” aréna tribünjére, ahol lord Baden-
Powell, Teleki Pál táborparancsnok, Khuen-Héderváry Károly főcserkész, a dip-
lomáciai kar tagjai, valamint a megyei főtisztviselők fogadták. A  felvonulást az 
isaszegi zenekar nyitotta meg, utána a járási egyesületek zászlóit, valamint a köz-
ségek termékeinek „szimbolikus összeállítását” hozták (kalásszal díszített táblát, 
dinnyét, mézeskalácsot). Majd vitéz Endre László vonult fel bársonyruhában, „ku-
ruc korabeli rézveretű díszítéssel” felszerelt lován, három tárogatós és három trom-
bitás kíséretében, akit a járás 17 községének bírói és jegyzői követtek. A vitézek 
100 fős csoportját a járási hadnagy vezette, majd a frontharcosok küldöttsége (50 
fő), a hadirokkantak, a barnainges és bocskai sapkás lövészek (800 fő), a leventék 
és a cserkészek jöttek sorra. Ezután a főiskolások, az emerikánisták (150 fő), a kö-
zép- és népiskolások (1400 fő), valamint különböző leánycsoportok (a rákoscsabai 
MOVE-, a gödöllői cserkészlányok stb.) vonultak fel, majd a nőegyesületek (élü-
kön a hadiözvegyek) s egyéb társadalmi és egyházi egyesületek tagjai (katolikusok, 
reformátusok, evangélikusok külön-külön) tisztelegtek a kormányzó előtt. Őket a 
postások, vasutasok és tűzoltók csoportja követte, az iparosok küldöttségének élén 
az ipartestületek vezetői vonultak, majd kétezer gazda tűnt fel az   arénában, fekete 
és sötétkék ruhában, kalapjuk mellett érett búzakalásszal (Gáll Imre, a járási me-

A Hősök tere 
(ma Szabadság tér) 

az erdészeti hivatal épülete felől 
1930 után
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bocsátotta szemlére. A kiállítást azonban – a szervezők szándéka és a lapok hírve-
rése ellenére – nem ő, hanem József főherceg nyitotta meg, s csupán 10-én, tehát az 
utolsó nap érkezett Gödöllőre (amikor a nyaralása kezdődött).

Horthy programjáról ezúttal is a helyi sajtó számolt be. A főméltóságú pár elő-
ször a premontrei gimnázium egyháztörténeti kiállítását tekintette meg, majd az 
iparkiállításon különösen a méhészet kötötte le a fi gyelmüket, s a kiállított befőt-
tek, gyümölcsök, mézsör és likőrök készítési módját tudakolták (utóbbit meg is 
ízlelték). A  tudósítás szerint a kormányzóné Hölczer Vilmos máriabesnyői mé-
hész mézes tésztáiból nagy csomagot vásárolt, s egyébként is „kitűnő hangulatban 
volt, egyéniségének egész varázsát ragyogtatta, valósággal lebilincselte környezetét”, 
míg Horthy egy Váradi nevű lakatost „tüntetett ki megszólításával.” Ezután a Ma-
gyar porta néprajzi gyűjteményét nézték meg, végül a hatnapos rendezvény záró-
eseményén: a vitézek és a Járási Közművelődési Egyesület közös gyűlésén vettek 
részt. Ezen Méhely Lajos a „vérségi különféleségekről és a vérvegyülés veszélyeiről”, 
Bodor Antal (a Faluszövetség elnöke) a turánizmusról tartott „hazafi as” beszédet, 
amit Gyarmathy János tábori lelkész „gyújtó hatású irredenta szónoklata” és a Szó-
zat eléneklése követett.20

Nincs lehetőségünk ezúttal arra, hogy a kiállítást s a gyáripari, kézmű- és kis-
ipari, az erdészeti és mezőgazdasági osztályok rendezvényeit aszerint vizsgáljuk, 
hogyan reprezentálták a hazai gazdaságot, milyen ideákat, mintákat, fejlesztési 
stratégiákat közvetítettek a látogatók számára, vagy a nyilvánosság és a közvéle-
mény alakításának miféle technikáival éltek. Csupán annyit emelünk ki, hogy a 
gazdaság termékei egy tágabb kulturális értékrendszerben jelennek meg, melynek 
csakúgy része a premontrei gimnázium kiállítása és a néprajzi gyűjtemény, mint 
maga a koronauradalom, s a bemutatott anyagi világ alkalmas volt a múlt tradí-
ciójának tárgyiasítására és a jövő képzetével való összekapcsolására. Mindehhez 
nem csak a vizualitást, hanem a szóbeli kommunikációt is felhasználták (a gaz-
dáknak tartott szakelőadások), és feltűnő a látogatók szórakoztatásának igénye 
(bemutatókkal, versenyekkel), ami a kiállítást tette mozgalmasabbá és szélesebb 
körben vonzóvá, egész napos színes látnivalót kínálva a közönségnek. S a rendezők 
az államfőnek ezúttal propaganda- vagy reklámfunkciót szántak, akit a megnyitó-
ünnepségre és kiállítónak igyekeztek megnyerni.

Ezzel szemben Horthyt, úgy tűnik, kevésbé vonzotta az esemény. Csupán a zá-
rónapon jelent meg, és az újság beszámolója szerint a kiállítás igazán lelkes és aktív 
résztvevője a kormányzóné, aki vásárlásaival a helyi termékek kiválóságára hívta 
fel a fi gyelmet, és egyértelmű fogyasztói magatartásmintát sugallt. A kormányzó 
érkezésével az egész hetes esemény politikai-hazafi as kontextusa erősödött fel: erre 
a napra időzítették a vitézek és a közművelődési egyesület gyűlését, amelyen im-
már az „előkelő közönség” vett részt, s amely az egyesület ünneplése mellett, az 
irredentizmus népszerűsítésére is alkalmas volt. 

20 GV 1926. júl. 4, 25, aug. 1, 6, 11. 
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kodói külsőségek ismerhetőek fel, melyek egyszerre lehettek a patriarchális közös-
ségeszme és a tekintélyelvű személyközi kapcsolatok kifejezői. S melyek a lokális 
hatalom számára is mintát kínáltak, lehetetlenné téve, hogy az egyén maga alakítsa 
viszonyulási módjait.

A cserkész világtalálkozó sikeres megrendezésének nem csupán a járás, hanem 
Gödöllő is méltóképpen kívánt emléket állítani. 1933 szeptemberében a helyi sajtó 
egy olyan kezdeményezésről adott hírt, mely a települést királyi város (civitas regia) 
titulussal akarta „felruházni.” Azzal a történeti érveléssel, hogy az egykori szabad 
királyi városok az uralkodó földesúri hatalma alá tartoztak, s amennyiben „ezt a té-
telt ma alkalmaznánk, Gödöllőnek elsősorban kellene szabad királyi városnak len-
nie, mivel valósággal az államfő a földesura.” Igaz, ez nem lett volna több, mint „dísz 
és dekórum”, a királyi birtok kontinuus jelenlétére építő historizált jogi státus a pri-
vilegizált városi múlt megkonstruálását jelentette, ami a település jelenbeli népessé-
gét „magasabbra emeli annál a nívónál, ami a nagyközségek polgárságát jellemzi.”27

A fentiek alapján úgy véljük, Gödöllő számára az államfői nyaralások sokszínű 
imázs és identitás kialakítását tették lehetővé. Ennek alaprétege a „királyi” birtok, 
a község és az uralkodók múltban gyökerező szoros kapcsolata, mely a települést a 
nemzeti történelembe emelte, és ami a Mária Teréziát vendégül látó Grassalkovich 
(I.) Antal, majd Erzsébet királyné és a kormányzói család nyaralásai alkotta helyi 

„nagyhagyomány”28, valamint – legendás vagy mesei motívumokkal kiegészülve 
– a népi (orális) hagyomány meghatározó elemévé vált.29 A királyi nyaralóhely stá-
tus azonban nem csupán történelmet teremtett30, hanem a modernitáshoz kötődő 
vagy azzal szembeforduló identitáskonstrukciókat (olykor konkrét elképzeléseket 
és cselekvéseket) is létrehozott. Az üdülőváros képzete, a szuburbánus turizmus és 
az idegenforgalom bővítése, valamint a gazdasági haladás reprezentálása éppúgy 
megpróbálta felhasználni a kormányzó személyét, mint az Endre László által kép-
viselt, az „ifj úság városában” kifejeződő jobboldali (bürokratikus) radikalizmus. 
Amely a népi nemzetfelfogásnak megfelelően, a közösség újjáteremtéséhez a nép-
hez tartozást, eszközeként pedig, miként a díszfelvonulások tömegrituáléja jelezte, 
magát a „népet” használta fel.31

27 GV 1933. okt. 1, GH 1933. szept. 3.
28 A Gödöllői Hírlap 1934-es évfolyamában Magyar Kázmér etnográfus, egykori földművesiskolai tanfelü-

gyelő cikket írt Gödöllő múltjából (annak emlékére, hogy III. Károly 200 éve adományozott Grassalkovich 
Antalnak grófi  címet): „Ha Grassalkovich csodálatos szépérzéke, bámulatos alkotó ereje és vagyoni képes-
sége ki nem alakíttatja vele Gödöllőt, sőt nem saját képére alakíttatja ki, volna-e ma nyoma annak a varázs-
latosságnak, ami Gödöllőt Gödöllővé teszi. A gróf szépséges álma és elgondolása valósult meg Gödöllővel.” 
Jól látható, hogy a nemzeti eredetmítosz lokalitásnak megfelelő átalakítása történik meg. GH 1934. aug. 5, 
GYÁNI G. 2008. 21–22.

29 1933 novemberében (Erzsébet-napon) írja a helyi sajtó: „Legendák kelnek szárnyra az ő Gödöllőn töltött 
napjairól, és ezek a legendaszámba menő történetek valósággal meg is történtek. A magyar királyi legendák-
nak talán ő az utolsó hősnője. Mi gödöllőiek büszkék lehetünk, hogy itt járt közöttünk, és őrizzük emlékét.” 
A cikkíró magától értetődően kapcsolja össze a lokális múlt megteremtéséhez egyaránt szükséges legendát 
és a történeti „valóságot”, ami ily módon egymást kölcsönösen erősíti. GV 1933. nov. 19. 

30 GYÁNI G. 2008. 20.
31 MOSSE, G. 1993. 11.
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zőgazdasági bizottság elnöke vezette őket).21 A menetet a települések népviseletét 
bemutató lányok és menyecskék 1000 fős csoportja zárta, élükön Endre Lászlóné-
val (maga is gödöllői népviseletben), valamint Széchenyi Maja grófnővel és Bor-
nemisza Anna bárónéval. Végezetül az egyes küldöttségek gyümölcsöt és mézet 
ajánlottak fel a kormányzónak, és az autóját „virággal hintették tele.”22

Az Endre László által koreografált színpadias felvonulás, az államfői hatalom-
mal szembeni hódolat mellett, megítélésünk szerint a társadalom szervezésével 
kapcsolatos eszméket és értékeket is kifejezi. A nézők elé táruló látvány meghatáro-
zott sorrendben felvonuló csoportokból tevődik össze: a járás és a községek elöljá-
róiból (a főszolgabíró alakja maga a historizált hagyomány23), az emlékezeti kánon 
megkerülhetetlen részévé váló világháborút felidéző hősökből24, az ifj úság (a diák-
ság) félkatonai és politikai szervezeteiből, a közösségi önszerveződést reprezentáló 
társadalmi és egyéb egyesületekből, a hivatásrendként emancipálódó iparosokból 
és gazdákból, végül pedig – méltó zárásként – a „népet” stilizáló és az egyes telepü-
lésekhez kötődő egységekből. A tömeg tehát nem tagolatlan és nem is „névnélküli”, 
mivel az egyes csoportokat a helyi politikai és társadalmi elit jól felismerhető tagjai 
vezetik. Ugyanakkor ez a díszfelvonulás a Gödöllői járás – az előbbi identitásokat 
egységesítő – közösségként reprezentálását, a (képzelt) közösség erősítését és az 
önmagának való emlékállítást egyaránt célozta („e nap mintajárásunk örökemlékű 
napja”), amihez Endre a néphagyomány szimbólumait, a történeti érzék és az em-
lékezet felkeltésének, valamint a közösséghez tartozás érzelmi megteremtésének az 
eszközeit is felhasználta.25

Hogyan illeszthető e színpompás, látványban és mozgalmasságban gazdag 
ünnepségbe a kormányzó alakja, s ez milyen további jelentéseket kölcsönöz a fel-
vonulásnak? Horthy ezúttal is passzív szemlélője, mintsem aktív részese az ese-
ménynek, a tér egy kiemelt pontjáról, a megyei elit és a családtagjai társaságában 
tekint le a tömegre, ami aligha alkalmas a 20. századi vezérkultuszra jellemző in-
tenzív érzelmi (karizmatikus) kapcsolat megteremtésére, vagy a nép akaratának 
képviseletére.26 E szerepben és a hódolat rítusaiban inkább a hagyományos ural-

21 A tudósító ezen a ponton elégedetlenségének adott hangot: „Gödöllői gazdáink sajnos nem adták a megfe-
lelő képet. Kék ünneplőjük a nagy tömegben festői látványt nyújt, de ezt több helyen szemet bántó barna 
trikó és egyéb elütő ruha kissé rontotta.” GH 1933. aug. 13.

22 GV 1933. aug. 13, GH 1933. aug. 13.
23 „Úgy tűnt elénk, mint egy kép a régmúlt időkből” – adta vissza a látványt a Gödöllői Hírlap munkatársa, 

amit azonban a közönség minden bizonnyal eltérő történeti érzékkel értelmezett. „Mellettem a tribünön 
egy budapesti úr buzgón magyarázgatja a kisfi ának, vitéz Endrére mutatva: »Látod, az ott Teleki Pál gróf.« 
A fi ú kételkedve hallgatja: »De hiszen ez Árpád vezér!« Ettől a pillanattól kezdve semmi más nem érdekli, 
csak Árpád vezér.” GH 1933. aug. 13.

24 CONNERTON, P. 1989. 20.
25 Rómer Flóris már az 1880-as években felfi gyelt arra, hogy az ünnepi menetek a „történeti érzék keltésére” 

kitűnően alkalmasak. Ő azonban az egyházi, a főúri és a „nemzetesítést még megengedő polgári menetekről” 
szólt elismerően (kiemelés az eredetiben), míg a népies látványosságok „a hazafi úi érzelmet egy szemernyi-
vel sem emelik.” Az Endre László által szervezett felvonulásban viszont a nép vált a nemzeti érzés, illetve a 
történelem megjelenítőjévé. GH 1933. aug. 13, RÓMER F. 1885. 123–130., MOSSE, G. 1993. 11–12.

26 GYÁNI G. 2007. 45–46.
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Az újság hasábjain sugallt kép azonban a következő években módosult. A Gö-
döllő és Vidéke beszámolói a nyaralásról egyre visszafogottabbá és szűkszavúbbá 
váltak, a család érkezése és távozása már csak utólag, a rövid hírek között szerepelt, 
és a lakosság attitűdje is másként jelent meg: „Ez a nép nem tolakodó, ismeri a 
distanciát, amely őt a magas rangú egyénektől elválasztja, ünnepélyessé teszi érke-
zésüket megjelenésével, egy halk éljenzéssel…, tudja, hogy a főrangú személyisé-
geknek kellemetlen a túlzott érdeklődés: korlátozza tehát természetes kíváncsiságát, 
és megelégszik azzal, hogy tiszteletteljesen üdvözli az udvarhoz tartozókat.”35 Azaz 
miközben a sajtó a közösségtudat erősítése érdekében a kormányzó és a település 
patriarchális viszonyát eszményíti, a napi életben a személyét és a rangját övező 
zártság, a társadalmi elkülönülés, az autoritatív személyközi kapcsolatok tisztelet-
ben tartását fogalmazza meg.

Ám az udvari élet elszigeteltsége a településtől és lakosságától nem csupán a Gö-
döllő és Vidéke kötelező magatartásformákat sugalló cikkeiben bukkan elő, hanem 
abban a hangulatban és személyes percepcióban is, melyet a kastély szárnyépületé-
ben lakó testőrtiszt, Bangha Ernő 1938-ban feleségének írt levele fejez ki:

„Csak igen ritkán és messziről hallatszik ide az országútról a kocsik zörgése. 
Egyébként egy lélek se. Üresek a kavicsos utak és a hatalmas zöld térségek. A park 
túlságosan rendezett és egészen lapos: nem természetes. Minden újnak látszik, sőt 
mintha mindez csak kulissza lenne. Magamról is úgy érzem, mintha színházat 
játszanék.”36

Vajon Horthy naplója milyen információkat árul el a Gödöllőn töltött napok-
ról?37 A ’20-as évek első felében a kormányzó június elejétől október elejéig tartóz-
kodott a településen, 1926-tól azonban ez az időszak lerövidült. Újjáépült ugyanis 
a kenderesi kúria, és ezután az államfő a nyár nagy részét családi birtokán töltötte, 
s csak augusztus első vagy második hetében érkezett Gödöllőre.

A napló bejegyzései pontosan tervezett, szigorú napirendről tanúskodnak. Reg-
gel 7 órakor a kormányzó sétalovaglásra indult (nemritkán a testőrtisztek és felesé-
geik kíséretében), mely a besnyői kolostort, Szárító pusztát, Babatot és a Haraszti 
erdőt érintette. Délelőtt a Kabinetiroda főnökének jelentése után, kihallgatások-
ra és hivatalos fogadásokra került sor, majd az ebéd következett, melyen Horthy 
gyakran minisztereket, diplomatákat, katonatiszteket látott vendégül. A délután és 
az este kötetlenebb programokkal: rövid vadászatokkal, tenisszel, házi lovasverse-
nyekkel és mozielőadásokkal telik, a társas élet további színterei a teák és a vacso-
rák, melyeken a napközben érkezett magasabb rangú vagy Horthyhoz közelebb 

35 GV 1921. okt. 9., 1925. júl. 26.
36 BANGHA E. 1990. 226–228
37 A Kabinetiroda iratai között található az 1923-tól ’30-ig vezetett napló, mely az első években napi rendsze-

rességgel tünteti fel a kormányzó programját, a kihallgatásokon, fogadásokon és az egyéb, kevésbé protokol-
láris eseményeken (pl. a szilveszterestéken vagy a vadászatokon) résztvevők névsorát, ami alkalmat kínál az 
államfő formális és informális kapcsolathálójának vizsgálatára. (Igaz, a bejegyzések a ’20-as évek közepétől 
egyre vázlatosabbak, és a naplóvezető személye is változott.) Ebben a tanulmányban azonban csak egyetlen: 
az 1923-as év nyaralásának eseményeit mutatjuk be.
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MINDENNAPOK 
– A KORMÁNYZÓ TÁRSADALMI KAPCSOLATAI

A különböző Gödöllő képek az államfő kultuszának eltérő elemeit vették igénybe, 
ami a kultusz sokszínű kulturális gyakorlatként értelmezését erősíti meg.32 De va-
jon mit tudunk Horthy itt töltött mindennapjairól, s ez hogyan minősíti társadalmi 
kapcsolatait? Ehhez a helyi sajtón kívül, egy eddig kevés fi gyelemre méltatott for-
rást: a kormányzó napirendjéről vezetett naplót szólaltatjuk meg.

A Gödöllő és Vidéke az 1920-as első nyaralásról nagy lelkesedéssel számolt be 
(„úgy érezzük, mintha a régi udvari élet jött volna vissza hozzánk”). A július ele-
jén érkező és „meleg szeretettel” fogadott kormányzó beszédet intézett a gödöl-
lőiekhez33, s néhány nappal később „jelent meg először a nép között”, amikor a 
településre látogató amerikai protestáns misszió tagjaival együtt, istentiszteleten 
vett részt. (Ezután teán fogadta a vendégeket, melyen Teleki Pál, Bethlen István, 
Apponyi Albert, Bánff y Miklós, valamint az evangélikus és a református egyház 
vezetői voltak jelen.) Az újság ezt követően arról tudósít, hogy Horthy a máriabes-
nyői kapucinus rendházat kereste fel, ahol a kegytemplomot, a Grassalkovich Antal 
által adományozott kegyszobrot, valamint az altemplomot és a főúri kriptát is meg-
tekintette, néhány nappal később pedig a megyés püspököt látta vendégül ebédre.

Az olvasók azonban nemcsak a kormányzó programjáról, hanem családja és 
az „udvari élet” mindennapjairól is értesülhettek: naponta nagy sétákat tesznek a 
kastély felső parkjában, teniszeznek, néha kilovagolnak (különösen „Paulette mél-
tósága, aki kitűnő lovas”), a főméltóságú asszony, mint „jó háziasszony és igazi 
magyar anya”, legszívesebben családja körében időz (Miklós és István fi ai csaknem 
mindig körülötte vannak). Végül, az október eleji elutazás „hangulatát” idézi fel 
a lap. A község elöljárói és más „notabilitásai” személyesen búcsúztak Horthytól, 
az iskolák növendékei és a település lakossága pedig a kastély előtt gyülekezett, és 

„lelkesen éljenezte az autón távozó államfőt.”34
A nyaralás megörökített epizódjait aligha tekinthetjük bőséges informáci-

ónak, és legfeljebb azt illusztrálják, mi és milyen kommunikációs kontextusban 
volt megismerhető a nyilvánosság számára a kormányzói család gödöllői tartóz-
kodásából. Az előkelő és név szerint említett vendégeknek adott fogadások, me-
lyek Gödöllő „hírnevét növelték”, Horthyt a helyi hagyományba illesztő események 
(pl. a Grassalkovich kegyhely meglátogatása), az eszménnyé formált patriarchális 
családi élet, valamint a kormányzó „néphez” fűződő, a személyes interakciókban 
megjelenő szeretetteljes és családias kapcsolata.

32 ROMSICS G. 2004. 76.
33 „A romok eltakarítása és régi hazánk újjáépítése olyan munka, amelyhez nagy önmegtagadás és összetartás 

szükséges. Összetett erővel mindent elérhetünk, széthúzással semmit.” GV 1920. júl. 11.
34 GV 1920. júl. 11, 18, 25, aug. 1, szept. 12, okt. 17. 
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a gazdasági iroda vezetőjének kíséretében, a koronauradalom tarcali szőlőit tekin-
tette meg. Az este és az éjszaka ezúttal is a különvonaton telt, a Turán reggel érke-
zett Sárospatakra, ahol az előző napi ceremónia ismétlődött meg. A fogadás után 
közgyűlés a tanítóképző dísztermében, ahol Bárczy Miklós rokkant főhadnagyot 
avatták vitézzé (a földet Szabó Lajos lukai birtokos adományozta). Ezt követően 
a kormányzó a református kollégiumot nézte meg (itt villásreggelizett), délután 
pedig Tolcsván br. Waldbott Frigyest és családját látogatta meg. S ezzel fejeződött 
be az államfő programja: a Turán késő este érkezett vissza Gödöllőre.41

A Horthyt államfőként és magánemberként egyaránt reprezentáló, a végletekig 
formalizált és spontán cselekvéseknek (amelyekben a Lévi-Strauss által leírt szét-
tagoltság és ismétlődés rítuselemei fi gyelhetőek meg42) többféle jelentése lehet. Az 
első, Ónodon töltött napok a rokoni, valamint annak a kapcsolatnak a szilárdságát 
és szimbolikus újramegerősítését jelzik, mely a kormányzót a megyékben aktívan 
politizáló úri társadalomhoz és annak életmódjához fűzte. (Ezt mutatják a Maillot 
Nándornál és Waldbott Frigyesnél tett látogatások is.)

Az utazás dramatikus csúcspontjai a vitézavatások, amelyek az uralkodói att-
ribútumok (főkegyúri jog, nemességadományozás) hiányát pótolták. Az esemény 
ezen a ponton szakrális elemekkel telítődik, a vitézek beiktatásának ünnepélyes 
jelenete: a hadi érdemekért adományozott földbirtok megszentelése és átadása, a 
Horthynak tett eskü a benefi ciumra emlékeztet, s a történeti magyar királyság foly-
tonosságát szimbolizálja. Mindez pedig Marc Abélés következtetését támasztja alá: 
a modern politikai rítusokban „fellelhetjük azokat a formális műveleteket, ame-
lyeket az etnológusok a térben és időben távoli társadalmakról leírtak”, valamint 
alkalmasak olyan „transzcendens értékek felidézésére, mint a nemzet…, a föld, a 
család és a történelem.”43 (E rítusok egyúttal színes látványosságok voltak, és Tály-
lyán a kastélykertben összegyűlt közönség is részesévé válhatott.)

Érdemes ezek után szemügyre vennünk, kiket és hányszor fogadott a kormány-
zó Gödöllőn. Bethlen Istvánnal négy alkalommal (június végén Horthy három 
napra látta vendégül a miniszterelnököt és a feleségét), a miniszterek közül Kle-
belsberg Kunóval hétszer, az 1923 júniusában igazságügyi miniszternek kinevezett 
Nagy Emillel és szintén ebben a hónapban a honvédelmi tárca élére kerülő Csáky 
Károllyal háromszor, Vass József népjóléti és munkaügyi, valamint Nagyatádi Sza-
bó István földművelésügyi miniszterrel egyszer találkozott. A kormány tagjai több 
ízben ebédre és vacsorára is maradtak (Nagyatádi csupán jelentéstételre utazott 
Gödöllőre), a külföldi diplomaták közül Th omas Hohler angol követ44, a Habsburg 
családból József főherceg volt szívesen látott vendég (előbbit három, utóbbit négy 
alkalommal, József feleségét, Auguszta hercegasszonyt külön is fogadta az államfő). 
A kormánypárt jobboldali radikálisainak politikai aktivitását jelzi, hogy Gömbös 

41 MOL K 589. 8936, 8937. dob.
42 Idézi ABÉLÉS, M. 2007. 162.
43 ABÉLÉS, M. 2007. 163, 174.
44 Czettler Antal szerint Hohler a kormányzó személyes barátja volt. CZETTLER A. 2008. 64.
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álló vendégek, a testőrtisztek, illetve a családtagok és a környék néhány nagyobb 
birtokosa vett részt.38

A nyaralás alatt az államfő több ízben hagyta el hosszabb-rövidebb időre Gö-
döllőt, amit az 1923-as naplóbejegyzések ugyancsak megörökítettek. Rendszeresen 
utazott vissza a fővárosba, ahol a kihallgatások és a fogadások a megszokott módon 
zajlottak, de ilyenkor alkalom kínálkozott más protokolláris, valamint az érdeklő-
dését felkeltő vagy a szórakozást biztosító eseményeken való részvételre is. Június 
16-án például gyermekügyi kiállítást nyitott meg a Műcsarnokban, ezután az Er-
zsébet emlékszobor bizottság tagjaival találkozott, délután a magyar-osztrák au-
tomobil túraverseny befutóját, a margitszigeti regattát, végül a Városi Színházban 
a Tükör című darabot nézte meg. Másnap a vitézek margitszigeti avatási ünnep-
sége, délután az alagi lóverseny szerepelt a programban. (A lóverseny a kormány-
zó legkedveltebb időtöltései közé tartozott. 1923 nyarán tizenegy alkalommal járt 
Alagon, ahol telivér-árverésen is részt vett.39)

A nyári hónapokban Horthy kétszer utazott kenderesi birtokára, amit a ro-
konok és a család régi ismerőseinek meglátogatásával kapcsolt össze. (Újszászon 
Paulette lánya és vője, Fáy László, Tiszaderzsen özvegy Szilassy Istvánné, Poroszlón 
sógora, Graefl  Jenő látta vendégül.) A vidéki vitézavatások ünnepi ceremóniája is 
többszöri programot biztosított, ami szintén módot adott a családi kapcsolatok 
ápolására, de nem hiányoztak a nyári programból a visegrádi koronauradalomban, 
valamint Heinrich Ferenc nyugalmazott miniszter balatonföldvári birtokán rende-
zett több napos vadászatok sem.

Nézzük meg részletesebben az egyik vitézavatás több napos programját. A kor-
mányzó október 6-án délután indult autón Gödöllőről Ónodra. Borsodivánkán 
özv. Prónay Endrénét látogatta meg, estére és éjszakára sógora, Melczer László lát-
ta vendégül.40 7-én egész napos agarászatot rendeztek, az éjszakát Horthy a Turán 
különvonaton töltötte, s másnap reggel 9 órakor érkezett Tállyára. Az állomáson 
népes küldöttség: a főispán, az alispán és a vitézek élén a székkapitány fogadta, 
ezután az államfő – nyitott hintóban, lovas csendőrök és a vármegyei bandérium 
kíséretében – rövid pihenőre br. Maillot Nándor kastélyába hajtatott. A díszköz-
gyűlés 10-kor kezdődött a kastélyparkban, ahol Tállyai Miklós szakaszvezetőt a 
Maillot által adományozott telekbe iktatták be. (A Himnusz, valamint a főszolgabí-
ró és a jegyző üdvözlő beszéde után Hevessy Zoltán székkapitány méltatta a „vitéz 
hőstetteit”, az esperes megáldotta a telket jelképező rögöket, amit végül a kormány-
zó adott át.) Ezután díszebéd következett a bárónál, majd Horthy, szárnysegéde és 

38 Őket később személyesen is megismerjük. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL) K 589. 8936, 
8937. dob., BANGHA E. 1990. 226–228.

39 A világháború után, mivel a pesti pályát felszántották, Alag lett néhány évre a hazai lóversenyzés központ-
ja, aminek a nemzeti egység és a társas élet újjászervezésében egyaránt meghatározó szerepe volt. Ezzel 
is összefügg az államfő gyakori jelenléte, illetve az egészen ünnepi alkalmak közé kerülése: Horthy 1923. 
augusztus 20-án délelőtt a Szent István napi körmeneten és a Mátyás templomban tartott misén, délután az 
alagi lóversenyen vett részt. Az előzményekre TULI A. 2004. 115–135.

40 Horthyné húgának, Purgly Jankának a férje.
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nak. Ezt mindenekelőtt a családtagok alkották. A fi ain kívül bátyja és öccse, a már 
említett Fáy László, Graefl  Jenő és Melczer László, valamint a kormányzóné roko-
nai: sógora (Urbán Péter), testvére (Purgly László) és unokatestvérei (Purgly János 
és Emil), akiket többször vendégül láttak (a Graefl  lányok négy napot Gödöllőn 
nyaraltak). Ehhez a szűkebb körhöz sorolhatjuk Horthy egykori tengerésztársait 
(Erich Heyssler altengernagyot, Welsersheimb és Leonardi sorhajókapitányokat), 
akik minden nyáron három-négy napot a kormányzó társaságában töltöttek, vala-
mint a katonai iroda vezetőjét és a testőrtiszteket. Igaz, az utóbbiakkal való interak-
ciókat – bár a katonaélet feszessége oldódott Gödöllőn – a szigorú katonai-hivatali 
viszony, a tekintélyelvűség és bizonyos, e zárt közösséget összetartó rítusok: példá-
ul a kölcsönös fogadások kötelező betartása jellemezte:

„A gödöllői házimoziban voltak az éppen kint lévő családok a kormányzóék ven-
dégei. Egy-egy alkalommal, az előadás után, hidegtálas vacsorán (vadpecsenyék, 
pástétomok, saláták a sláger) viszonozták [Horthyék] a testőrtisztek lovaglás utáni 
villásreggeli meghívásait. Ezeken a kormányzó mindig részt vett, s közvetlen beszél-
getésben vegyült el vendégei között.”48

A kapcsolatok „sűrűsége” és viszonossága alapján e szűkebb csoportba tartozott 
néhány környékbeli birtokos: Károlyi László és még inkább Ráday Gedeon, volt 
belügyminiszter és főispán (őt 1923 nyarán kétszer látta vendégül a kormányzó, 
amit Ráday Ikladon viszonzott), valamint az 1920-ban Aszódon kastélyt vásárló 
Széchenyi Gyula (az egykori tengerészbarát és a társaságához tartozó özv. Kaas 
báróné hétszer vendégeskedett a kormányzónál, míg Horthy háromszor látogatott 
Aszódra).49

A gödöllői vendéglátások igazán reprezentatív alkalmai a vadászatok voltak. 
Ennek diplomáciai és politikai funkciói a kortársak számára is nyilvánvalóak vol-
tak – ahogy jól ismert a külföldi államfők (nem túl népes) tábora, akik a ’30-as 
években Gödöllőn megfordultak, s ami Horthy nemzetközi elfogadottságát nö-
velte.50 Mi ezúttal is a kormányzó naplója alapján, az 1923-as év vadászatainak 
résztvevőit vesszük szemügyre, és próbálunk Horthy informális kapcsolataira, a 
körülötte szerveződő társas élet struktúrájára következtetni.

A házi vadászatokon Ivanich Ferenc erdőigazgató, Nemeskéri-Kiss Géza főva-
dászmester, Krause Ágoston erdőtanácsos, valamint egy-egy családtag (Fáy László, 
ifj . Horthy Miklós) vagy helyettük a szárnysegéd és valamelyik testőrtiszt vett részt. 

48 BANGHA E. 1990. 226–228, VARGA K. 2003. 222–223.
49 MOL K 589. 8936, 8937. dob.
50 Őket a kormányzó is megnevezi emlékiratában. Az egykori résztvevők (Horthy Jenő, Nemeskéri-Kiss Géza) 

visszaemlékezéseit olvasva feltűnő, hogy a narrációt a vadászatok anekdotikus részletei határozzák meg: 
eszerint a korabeli vadászetikett egyik megkerülhetetlen eleme az államfők és diplomaták sikerélményének 
(a vad „elejtésének”, ami kiválóságukat igazolta) egészen leleményes módszereket és nagy szervezettséget 
igénylő előkészítése (voltaképp becsapásuk) volt. A  kormányzóról természetesen – miként Csathó Kál-
mán, az 1940-ben megjelent jubileumi díszalbum egyik szerzője fogalmaz – „mulatságos vadásztörténe-
tek nincsenek…, ő majdnem mindig eltalál mindent, amire rálő.” Egyébként pedig, ha „más elfoglaltság 
nem gátolja, délutánonként ki-kiül az erdőbe a magaslesre, ott olvasgat, esetleg dolgozik, közben távcsővel 
fi gyeli a feltűnő szarvasokat, őzeket, disznókat.” HORTHY M. 1990. 203–205, HORTHY J. 1937. 80–81, 
NEMESKÉRI-KISS G. 1993. 53–55, 111–117, CSATHÓ K. 1940. 245–246.
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Gyula és Eckhard Tibor 1923 nyarán kétszer járt Horthynál (Gömbösék augusz-
tus másodikán léptek ki az Egységes Pártból, és alakították meg a Fajvédő Pártot), 
Kozma Miklós azonban, aki augusztus 21-ei gödöllői látogatásának tapasztalatát 
naplójában örökítette meg, már mélységes csalódottságának adott hangot.45

A kormány tagjain és a diplomatákon kívül meglepően gyakran fogadott Hor-
thy Gödöllőn bankárokat, gyárosokat, vezérigazgatókat (Károlyi Imrét háromszor, 
Belatini Braun Gézát kétszer, Pálff y Dánielt, Szirmai Oszkárt, Wolf Emilt, Láng 
Ernőt, Milos Györgyöt, Orphanides Jánost, az amerikai Ottó Kahnt egy-egy alka-
lommal – közülük azonban ebédre és teára csupán Károlyit és feleségét látta vendé-
gül46), valamint egyetemi tanárokat, jogászokat és közgazdászokat (pl. Schimanek 
Emilt, a Műegyetem rektorát, Koós Aurélt, a gyermeksebészet egyik hazai meg-
teremtőjét, Cholnoky Jenő földrajztudóst és Pröhle Vilmos nyelvészt, utóbbiak a 
Turáni Társaság tagjai). De többször találkozott a különböző karitatív szervezetek 
és alapítványok képviselőivel is.

A látogatók külön csoportját alkotják a járás és a község elöljárói. Ide sorolhat-
juk Back Andor kunhegyesi főszolgabírót (négy alkalommal járt Horthynál), ami 
arra utal, a kormányzót élénken foglalkoztatták szűkebb pátriájának ügyei. A helyi 
tisztviselők, köztük a koronauradalom és az erdőgazdaság vezetője, a fővadászmes-
ter, valamint a gödöllői apátplébános és a református lelkész általában egyszerre 
jelentek meg a kihallgatásokon és az ebédeken, melyek szertartásrendjét Kelemen 
Imre jószágigazgató visszaemlékezésében örökítette meg:

„A kormányzói fogadásokon és kihallgatásokon másodpercnyi pontosságot kellett 
betartani. A szolgálattevő adjutáns stopper órával az ajtónál állott, és amikor eljött 
az idő, kinyílott a nagyterem ajtaja, és az előírt sorrendben beléphettünk… Érdekes 
volt, hogy [Horthy] asztalán szép sorban vagy tizenöt kihegyezett ceruza állott, be-
széd közben ezeket igazgatta és újra sorba állította… A kormányzó család a vezető 
községi tisztviselőket évente egyszer dezsönére látta vendégül. A gyakorlat szerint a 
legrangidősebb tisztviselő, aki mindig én voltam, a kormányzó jobbján foglalt helyet, 
a kormányzóné az asztal másik oldalán szemben ült. Sokszor nekem kellett a beszéd 
témáját megadni, bár a kormányzó rendkívül szívesen beszélő szomszéd volt. Utána 
a szomszédos teremben fekete kávét kaptunk, ilyenkor a kormányzóné kis asztalánál 
volt a helyem kijelölve, akinek bájos szépsége lebilincselte az embert.”47

A naplóbejegyzések alapján az államfő személyes kapcsolatai is körvonalazód-

45 Kozma nosztalgikusan emlékszik vissza a katonai iroda tisztjeként Gödöllőn töltött időszakokra, s nem 
csupán azt fájlalja, hogy az egykori fővezér politikai értelemben „narkotizált bábuvá vált”, hanem azt is, 
hogy társadalmi kapcsolatai teljesen megváltoztak. „A parkban minden este folyt a rabló-zsandár játék…, 
a kormányzó friss volt és határozott, társadalmilag nem volt annyira igénybe véve. [Ma már] furcsa módon 
keveri össze a politikát a kaszinóval…, nem Hunyadi János politikáját követi, a Garaiakra és a Cilleiekre 
támaszkodik, mágnáspolitikát csinál.” Idézi ORMOS M. 2000. 124–125.

46 Az Angol-Magyar Bank elnökével (aki számos más pénzintézet és iparvállalat igazgatósági tagja volt) a kor-
mányzó utóbb többszörös rokonságba került. Ifj . Horthy Miklós 1927-ben Károlyi Imre lányát, Máriát vette 
feleségül, Horthy Paulette pedig, miután Fáy Lászlótól elvált, az arisztokrácia és a középnemesség körében 
is népszerű „visszatérő” házasság hagyományát folytatva, Károlyi Gyula (Mária bátyja) felesége lett.

47 A Mezőgazdasági Múzeum Adattára. IV. 256. Kelemen Imre: Gazdasági pályán eltöltött életem emlékei. 
1964.
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A kihallgatások és a fogadások a Ferenc József által kialakított feszes és szigorú 
rendet követték, a miniszterelnökkel, politikusokkal és diplomatákkal töltött gö-
döllői délutánok, az ebéd- és vacsorameghívások azonban a személyes kapcsolatok 
erősítését, a döntések bizalmas egyeztetését szolgálták, ami Horthy napi politiká-
tól való távolmaradását ellensúlyozta.54 A szomszédos birtokosoknál való gyakori 
vendégeskedés és ennek viszonzása, a kormányzó napjait tagoló közös étkezések, 
egy állandó társaság kialakulása pedig a szociabilitás arisztokráciára és az egykori 
középbirtokos nemességre jellemző formáit éltette tovább.

Több funkciója volt az udvari vadászatoknak. Az informális politikai döntések 
és a rokoni közösség (a „klánhoz” tartozás) erősítése mellett (láttuk, Horthy vidéki 
útjain a politika és a családi élet szintén összekapcsolódott), az államfői hatalmat 
és a jelenlévők hivatali rangját reprezentálták. „A meghívottak nagy megtisztelte-
tésnek vették, hogy részt vehettek az udvari vadászatokon… Engem, mint a koro-
nauradalom igazgatóját évenként egy-két kormányzói és néhány házi vadászatra 
hívtak meg, ahol csak apró vadra, nyúlra és fácánra lehetett vadászni” – emlékezett 
Kelemen Imre.55

Mások számára azonban ez aligha lehetett ekkora megtiszteltetés. Az 1923-as 
év résztvevőin végigtekintve, a minisztereken, főtisztviselőkön és diplomatákon, 
valamint a megyei közélet aktív és politikai ambíciókkal rendelkező tagjain kívül 
(akik között szép számmal voltak főnemesi származásúak), az egykori birodalmi 
arisztokrácia képviselői hiányoztak a névsorból. (Őket pótolhatta József főherceg, 
a korabeli közélet állandó szereplője.) Ferenc József gödöllői vadászatainak társa-
sága tehát alaposan átalakult a világháború után56 – egy csoport azonban, bár az 
ő neveiket nem ismerjük, változatlan maradt: a hajtók továbbra is az uradalom 
kommenciós cselédjeiből kerültek ki.

54 SAKMYSTER, T. 2001. 126–127, 139.
55 Kelemen Imre: Gazdasági pályán eltöltött… 
56 Erről RIPKA F. 1896. 59, 136.
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(Ezek jellemzően csak néhány óráig tartottak, Horthy délután érkezett Gödöllőre, és 
este visszatért a fővárosba.) Ezzel szemben az udvari vadászatokat gondosan készí-
tették elő, és a meghívottak névsorát nagy körültekintéssel állították össze. Az 1923-
as naplóbejegyzések nyolc vadászat résztvevőit tüntetik fel: ezeken József főherceg öt 
alkalommal, Bethlen István kétszer, a miniszterek és a volt miniszterek közül Csáky 
Károly, Bánff y Miklós és Heinrich Ferenc egyszer, Ráday Gedeon (a szomszéd bir-
tokos) négyszer vett részt. A külföldi követek között a német (kétszer) és az angol 
(egyszer), továbbá az egykori albán uralkodóval rokonságban álló német diplomata, 
Viktor Wied herceg kapott meghívást. Az állami főtisztviselők csoportjában a MÁV 
elnöke és igazgatóhelyettese, az országos rendőrfőkapitány, Kaán Károly erdészet-
tel foglalkozó államtitkár, a tábornoki karból Th an Károly volt egy-egy alkalommal 
vadászvendég Gödöllőn. Külön kategóriába soroltuk a vármegyék politikai és társa-
dalmi életének aktív szereplőit, akiket régi ismeretség vagy barátság fűzött a Horthy-
családhoz (Széchenyi Emil, Bornemisza Elemér, Pongrácz Jenő, Keglevich György).51 
Végül, az udvari vadászatok rendszeres résztvevői közül sem hiányoztak a kormány-
zó rokonai: a naplóban Horthy Jenő és Fáy László négyszer, Melczer László három-
szor, Urbán Péter és ifj . Horthy István kétszer, Miklós egy alkalommal szerepel.52

*

A lokalitás teremtésében, mint láttuk, normatív módon jelent meg a kormányzó, 
valamint Gödöllő és lakosságának intenzív kapcsolata, a mindennapok azonban 
ezt nem igazolták. Horthy csak a település ünnepi rendezvényein (harangszen-
teléseken, a premontrei gimnázium alapkőletételén) vett részt, személyközi kap-
csolatait a kötelező rítusok szabályozta uralkodó-alattvaló viszony jellemezte. 
A nyaralás a magánélet nyilvánosságtól elzárt szférájába tartozott (ezt a kastély és 
a belső parkjának térbeli elkülönülése biztosította), a sajtó társadalmi értékhierar-
chiát közvetített, s a lakosság számára ennek megfelelő magatartásformákat írt elő: 
a napi „10-12 órát dolgozó és minden percét katonás pontossággal beosztó” ál-
lamfőt nyugalom, tisztelet és „néma hódolat” illeti, ami „főrangú” (vagy „magas 
rangú”) környezetének is kijár. A kormányzó a társas élet eseményein nem jelent 
meg, a település vezető tisztviselőinek és az uradalom igazgatójának vendéglátása 
évente egy alkalommal a hivatali rang, a lokális hatalmi pozíciók reprezentálására 
szolgált. Így a Gödöllő és Vidéke minden bizonnyal jogosan sérelmezte, hogy a he-
lyi „intelligencia, ha részt is vesz egy-egy vadászaton vagy marschall-táblánál, az 
udvari életben nem érvényesül.”53

51 Horthy Jenő Bornemiszát pl. Erdély egyik legismertebb vadászaként mutatja be, akivel már az első világhá-
ború előtt együtt vadászott. HORTHY J. 1937. 11.

52 MOL K 589. 8936, 8937. dob.
53 GV 1921. okt. 9, 1925. júl. 26, dec. 13.
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A KÖZSÉG MŰKÖDTETÉSE 

IGAZGATÁS ÉS GAZDÁLKODÁS

A község igazgatása és gazdálkodása továbbra is a dualizmus kori bevált törvények 
szerint folyt. Ugyanakkor néhány lényeges változásnak lehetünk tanúi. A korábban 
meghatározó szerepet játszott módos iparos réteg elveszítette vezető szerepét a ta-
nácsuralom után. Ugyan 1919–1920 között még Paulovics Antal ács lett a bíró, de 
utódai Stróbel János, majd Moór Mihály már a korszak politikai gondolkodásának 
jobban megfelelő, módos parasztgazdák voltak A település képviselő-testületében 
és irányításában a meghatározó szerepet a főként virilis jogon bejutó értelmiségi 
elit játszotta. A korábbiaknál erőteljesebben folyt be az irányításba, a rábízott po-
litikai felelőssége révén is, a főszolgabíró és a szolgabíró. A bírói tisztséget minden 
végzettség nélkül el lehetett látni. Ez a tisztség a dualizmushoz viszonyítva repre-
zentatív lett. Megnőtt viszont a végrehajtó hatalmat megtestesítő főjegyző szere-
pe. Ugyanakkor teljesen érthető, hogy a bírói székért és a tisztségekért miért folyt 
minden választáskor éles harc. Ugyanis a bíró, a törvénybíró és az esküdtek, akik 
a szűkebb tanácsot alkották, jelentős egyensúlyt képeztek a testületi üléseken szó-
nokló és érvelő virilis értelmiségi elittel szemben. 

A Hősök tere 
(ma Szabadság tér) 
háttérben a Központi 
Szálloda épületével 
1930 után
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Évi illetmények  
Adóügyi jegyző 5239 P 
Hajlamász János főjegyző 5076,64 P
Körállatorvos 3515 P 
Zsolnay Gábor fogyasztási adóellenőr 2400 P
Kézbesítő 273 P 
6 szülésznő együtt 540 P
Vitéz Vajas Mihály rendbiztos őrmester 187 P

Tiszteletdíjak: 
Községi bíró 1184 P 
Törvénybíró 236 P 
Községi pénztárnok 1442 P 
16 esküdt együtt 480 P4

Az éves költségvetések tetemes részét mindig az igazgatásra fordított összegek 
tették ki. E tételen belül pedig a bérezésekre fordított összeg emelkedett ki. 1939-re 
tervezett összeg 58 477 P volt. A következőkben az utolsó békeév, 1938 költségve-
tését mutatjuk be. 

Tervezett kiadás  188 653 P 
Rendkívüli kiadás  12 661 P 
Összes kiadás  201 314 P 
Ezzel szemben a tervezett bevétel  150 856 P 
Ebből a község javaiból befolyó bérleti díj  40 000 P 
Adókból származó bevétel  86 240 P 

A tervezett kiadásokkal szemben csak 50 000-el kevesebb bevétel volt tervez-
hető. Ezt az összeget pótadó formájában vetette ki a község. A pótadó a rendes 
adók 50 %-át tette ki. A költségvetésből a legnagyobb tételt, a tervezett kiadások 
36,9 %-át, a község igazgatására fordított összeg tette ki a következő megoszlásban: 

Tisztviselők és alkalmazottak járandóságai 40 093 P 
Egyéb alkalmazottak és szolgák bére 11 695 P 
Községi elöljárók tiszteletdíja 3775 P 
Dologi kiadások 8100 P 
Napidíjak, úti költségek 500 P 

Az igazgatás bevételeit 3848 P-re tervezték. 
Az adókezelés címszó alatt 5020 P kiadással szemben 86 240 P bevétel szerepel. 
A tűzrendészet tervezett kiadása 9021 P, Ebből már 1938-ra 2000 pengőt kí-

vántak légoltalmi célokra fordítani. A bevételt 12 378 pengőre tervezték, ebből a 
kéményseprési díj 8468 pengőt tett ki. 

4 GH 1938. szept. 28.
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A már tárgyalt 1937-es választások nyomán 16 esküdtet választottak. A válasz-
tottak kizárólagosan iparosok és földművesek közül kerültek ki. Míg a dualizmus 
idején a tisztségviselőket és az esküdteket a képviselő-testület választotta meg, 
most a községháza udvarán megjel ent választó polgárok együttesen tehették ezt 
meg. A  már ülésező testület tett javaslatot az esküdtekre nézve. Közülük 13 főt 
közfelkiáltással választottak meg, három személy esetében viszont névszerinti sza-
vazásra volt szükség. Említésre érdemes még, hogy erre a korra a vezetés stabilitása 
volt a jellemző. Stróbel János szinte haláig, 1941-ig ült a bírói székben. A község 
főjegyzője, Hajlamász János az egész korszakban betöltötte tisztségét.1 A  főszol-
gabírói tisztséget 1923-tól Vitéz Endre László töltötte be 1938-ig, ekkor alispán-
ná választották. Utóda Harsányi László lett. A főszolgabírók mellett szolgabírák is 
működtek Először Gálff y Sándor, erdélyi menekült töltötte be ezt a tisztséget, utó-
da, Pohl Sándor, majd Harsányi László lett. Pohl Gödöllőn aktív közéleti szereplő 
volt. Egy ideig tulajdonosa és főmunkatársa volt a Gödöllői Hírlapnak is.2

A képviselő-testület a hagyományos módon épült fel és működött. A testület, a 
soronkívüli eseteket leszámítva, havonta ülésezett. Az önkormányzat működteté-
sét a főjegyző mellett még további 4 községi jegyző segítette. Alkalmazásban állt 
továbbá 6 díjnok, 3 írnok. Közülük 1927-ben már 3 nő is volt, Balázs Anna, Géchy 
Erzsébet és Kovács Karola.3 A községi hivatalnokok zömének a feladata az adóbe-
vételek biztosítását szolgálta. E cél érdekében külön adóügyi jegyzőt alkalmaztak. 
Csupán érdekességként említendő, hogy az 1930-as években már „fogyasztási adó-
ellenőr” is működött Gödöllőn. Az ő feladata elsősorban a borfogyasztási adók 
befolyásának ellenőrzése volt, ezért őt a befolyt adók 8 %-a illette meg. Községi 
alkalmazásban állt még 3 orvos, egy körállatorvos és 6 szülésznő. Fontos tisztség-
nek számított a pénztárnok és a közgyám. Nem véletlenül, hogy ezek betöltésé-
hez választott személy kellett. A segédszemélyzet 6 rendbiztosból állt, élükön egy 
rendbiztos őrmesterrel (községi rendőrök). Ez elfogadható volt, mivel Besnyőn 
csendőrőrsöt állítottak fel és a községben csendőrlaktanya is üzemelt. A  segéd-
személyzethez tartozott még 2 kocsis, 1 házmester, 3 kézbesítő és 1 dobos. Ez az 
összetétel 1944-ig nem változott. Különösen a dobos személye adott állandó pa-
naszra okot. Ugyanis a nagy területre kiterjedő község (Felvég, Besnyő, Királytelep, 
Kertváros, Blaha Lujza utca) egész területére nem jutott el a dobos és így a lakosság 
egésze nem értesülhetett fontos intézkedések kidobolásáról. Hirdető táblák is hi-
ányoztak a központtól távolabbi helyekről. A legmagasabb díjazásban, az 1939-es 
évre tervezett költségvetés szerint, Szentmartoni Béla adóügyi jegyző részesült. 

1 Hajlamász 1905–1919 között Kerepes főjegyzője volt. 1920-tól Gödöllőn a betegeskedő Kiss Ferenc főjegy-
zőt helyettesítette, majd 1923-tól ő lett a község főjegyzője. Itt számos tisztséget betöltött. Elnöke lett a 
Néphitel Szövetkezetnek, igazgatóbizottsági tagja volt a Hangyának, a Gödöllői Járási Hitelbanknak, ő volt 
a parancsnoka a helyi önkéntes tűzoltóságnak. (HOVHANNESIAN E. 1933. 14–16.)

2 Pohl Sándor előbb a kalocsai járás, majd a központi járás főszolgabírája lett. 1938-ban Újpest, majd 1939-
ben Kassa polgármestere lett.

3 GV 1927. dec. 18.
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A bevételek jelentős mértékben a község vagyonára épültek. A községi vagyon 
értéke az 1936-os zárszámadás szerint kb. 755 000 pengőre volt tehető. Ebből az 
épületek értéke 509 600 pengő volt. Ide tartoztak a községi iskolák (polgári leány-
iskola, állami elemi iskola, óvoda és az ipari tanonciskola); ezek nem jövedelem-
források voltak, hanem kiadásokat jelentettek. Jövedelmet hoztak a községháza 
földszinti üzletei, a Petőfi  téri régi polgári leányiskola, a Horthy Miklós és a Kossuth 
Lajos utcák sarkán lévő épület és még néhány kisebb értékű ingatlan bérleti díjai.

Bérletekből származó tervezett jövedelem 17 307 P 

A község rendelkezett még 39 kh erdővel és 39 kh földbirtokkal, ennek értéke 
18 106 P volt. A földterület bérleti díja 1506 P 

A község tulajdonában lévő villanytelep bérleti díjaként 10 000 pengőt fi zetett 
a Phöbus társaság.

Vásári helypénzek bevétele 2000 P
Piaci helypénzből befolyt 3215 P
Községi fogatokból származó bevétel 630 P5

A KÖZSÉG ÁLLAPOTA, KÖZSÉGFEJLESZTÉS

A község állapotára vonatkozóan egy 1944-ben készült kimutatás ad képet az 1932-
es és az 1943-as éveket összehasonlítva. Ebből a fontosabb adatok a következők:6 

1932 1943 
A lakosság száma 10 262 11 888 
A házak száma 2130 2480 
A község területe 10 756 kh 742 n.öl 
Adózók száma 3750 4285 
Községi pótadó 50 % 65 % 

1942-ben 92 % 
Birtokívek száma 3430 4200 
Fogyasztási adókötelesek száma: 

termelő 260 269 
kocsmáros és italmérő 40 45
mészáros és hentes 17 –

Végrehajtások száma 4060 5000 
Kiadott marhalevelek száma 1506 2988
Marhalevél átruházások száma 2121 2661 

5 GH 1937 aug. 8., szept. 5., PML V. 1044. C/b. 1300/1944. 
6 PML V. 1044. C/b 1300/1944.

275

Gödöllő története II/2. [275]

A köz-és állategészségügy céljaira 9042 P kiadást és 6610 P bevételt terveztek. 
Betegség-és balesetbiztosításra 2000 P 
Vágóhíd fenntartásra 900 P 
A máriabesnyői orvosi rendelő lakbére 240 P 
Állatorvosi fuvar 400 P 
Helyettes húsvizsgáló díja 200 P 

A tanügy és testnevelés céljára fordított összeg 38 655 P volt. Ez a költségvetés 
18,9 %-át tette ki a következő megoszlásban: 

Testnevelési célokra 7000 P 
Iskolák fenntartásához a hozzájárulás 9534 P 
Polgári iskola fenntartásához a hozzájárulás 11 878 P 
Gazdasági ismétlő iskola 1394 P 
Iskolán kívüli népoktatásra 1011 P 
Tankötelesek összeírására 799 P 
Az óvoda fenntartására 2358 P 
Iparostanonc iskolának 2238 P 
Elemi iskolák tartozásaira 500 P 
A koronauradalomnak a polgári leányiskola bérleti díjaként 1800 P 
Közművelődésre és egyházakra 7592 pengőt terveztek 
Egyházaknak juttatott segély 4692 P 
Kulturális és jótékonysági célokra 2700 P 
Gyermeknyaraltatásra 200 P 

A szegényügy és népjólét rovatnál 1260 P bevétellel szemben 7160 P kiadás sze-
repel Segélyezésre 4000 P Ez az összeg 80 fő, havi 4-5 pengős segélyezését célozza 

Kegydíjra 360 P. Ezt két szerencsétlenül járt községi alkalmazott hozzátartozói 
kapták. Szegények temetésére 600 P. Ebből a község 30 ember eltemetését támogatja. 

Szegények gyógyszer ellátására 2200 P 

Az 1260 pengős bevétel hatósági engedélyek kiadásából (60 P), kihágási pén-
zekből (600 P) és a megyétől kapott 600 pengős gyógyszerellátásra nyújtott támo-
gatásból adódik össze. 

A közlekedés rovatnál 17 850 kiadás és 2549 P bevétel szerepel. Az utak olajozá-
sára és portalanítására 9900 pengőt kívántak fordítani. Az utak olajozása – furcsa 
módja volt ez akkor a portalanításnak. Ez három fő utat érintett: az Állomás utca 
(Ady Endre sétány), a Horthy Miklós út (Dózsa György út) és a Gizella út (Szabad-
ság út). Történt mindez akkor, amikor már jelentős gépkocsi forgalom volt a köz-
ségben. Gödöllőn ekkor 8-10 taxi közlekedett és az orvosoknak is saját autójuk volt. 

A vagyongazdálkodás rovatnál a 39 278 P bevétellel szemben jelentős, 18 997 P 
kiadás szerepel. A kiadások főbb tételei:

Épületek fenntartási költsége 3500 P 
Közterhek 6860 P 
Vadászati haszonbér 2800 P 
Községi fogatok fenntartása 3966 P (két pár ló és két fi áker) 
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téseket is. Köszönhető volt ez annak, hogy a község tulajdonában volt a villanytelep, 
vezetékeivel együtt. Ugyancsak Gödöllő tulajdonában volt az a távvezeték is, amely 
Aszód községbe közvetítette az áramot. A telep bérlője a Phöbus vállalkozó cég volt 
és a megkötött szerződés értelmében a cég a község közvilágítását ingyenesen látta 
el. Ez összesen, máriabesnyői részt is beleértve, 453 lámpa működését jelentette. 
Ebből 248 db 40 wattos, 28 db 60 wattos és 11 db 100 wattos égő működött egész 
éjjel. Féléjszakás működésre 1 d b 60 wattos és 11 db 300 wattos égőt üzemeltettek.7 
A szolgáltató cég és a község, valamint Aszód közt évről évre visszatérő vita folyt a 
szolgáltatásról és a bérleti díjakról. Időnként a megye is beavatkozott a vitába. Vé-
gül 1935 decemberére tisztázódott a vita. A községet a vállalat részéről, különböző 
tartozások címén 75 000 pengő illette meg. A december 12-re összehívott rendkí-
vüli közgyűlés nyomban döntött is a pénz sorsáról. Egyhangú határozat született, 
hogy pénzt kizárólag egy régen dédelgetett terv, kultúrház és polgári leányiskola 
építésére fordíthatja a község.8 

Már egy 1931-es rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a köz-
ség már évekkel előtte tervezte egy népház (kultúrház) megépítését.9 A község a 
földművelésügyi miniszter által meghirdetett kedvező kölcsön és népházépítési 
segély adta lehetőséget kívánta kihasználni. Ez 13 000 P kölcsönt és 13 000 P se-
gélyt jelentett volna. A terv az volt, hogy a Kossuth Lajos utca sarkán lévő községi 
épületet, melyben a tűzoltóság is székelt és ott volt a leventék otthona is, építsék át. 
Itt helyet kapna egy népház és a tűzoltóság is. A közgyűlésen felolvasták az alispán 
határozatát, melyben az a tervezett építkezés elhalasztását kérte. Ezt az álláspontot 
terjesztette elő a főjegyző is. Hovhannesian Eghia ellen-határozati javaslatot tett, 
melyben kérte, hogy az építkezés ügyét ne tartsák függőben, hanem forduljanak 
a megye közigazgatási bizottságához. A felszólaló igazolta, hogy a bérleti díjakból 
és a tervezett kis– és nagyterem használati díjaiból 8000 P bevétel lenne nyerhe-
tő, ami bőven fedezné a kölcsön törlesztését. A  javaslatot a közgyűlés elfogadta. 
A  folytatást források hiányában nem ismerjük. Valószínűleg a terv a bürokrácia 
jóvoltából nem valósulhatott meg. 

1935 januárjában a villanytelepből remélt bevétel kapcsán ismét napirendre ke-
rült a kultúrházépítés. Az építkezés előkészítésére a közgyűlés bizottságot jelölt ki 
a bíró és főjegyző vezetésével. Megszületett a kultúrház tervezési programja. A terv 
szerint az épület a Horthy Miklós és a Kossuth Lajos utcák sarkán lévő községi épü-
let elbontása helyén lett volna felépítendő. A földszinten a Kossuth Lajos utca olda-
lán helyezkedett volna el a tűzoltóság. A Horthy Miklós utcai fronton kapott volna 
helyet a 400 fő befogadására alkalmas mozi helyisége. A két utca sarkán a Gödöllői 
Takarékpénztár bankhelyisége kapott volna helyet 15 000 pengő hozzájárulás fejé-
ben. Ellentételezés fejében a cég 15 évig nem fi zetett volna bérleti díjat. Az emeleten, 
a mozi fölött alakítottak volna ki egy nagy tánctermet és egy kis termet a kaszinó 

7 PML V. 1044.C/b 2227/1935.
8 PML V. 1044 19.d./ 1936.
9 PML V. 1044. 19.d./1931.

277

Gödöllő története II/2. [277]

1932-ben a születések száma 
335 fő volt, a halálesetek száma 
153 fő, vagyis a lélekszám 184 fő-
vel növekedett. Ezt a számot 11 
évre kivetítve a lakosságnak 1943-
ra 2024 fővel kellett volna növe-
kednie, helyette csak 1132 fővel 
gyarapodott. Ez azt jelenti, hogy 
a lélekszám gyarapodásának üte-
me csökkent a községben. Mindez 
vélhetően összefüggésben volt a 
fokozatos elszegényedéssel. Ha a 
község határát elosztjuk a birtoko-
sok számával, azt látjuk, hogy átlag 
3,1 kh jutott egy birtokosra, 1943-
ban pedig már csak 2,6 kh. Ez a fo-
lyamat természetszerű volt, mivel 
a községet a koronauradalom vet-
te körül, így a parasztság csak egy-
más kárára gyarapodhatott. Mint 
tudjuk a földreform sem jelen-
tett Gödöllőn birtokgyarapodást. 
A  fokozatos birtokaprózódásokat 
feltehetően az állattenyésztéssel 
próbálták kárpótolni. Ezt mutatja 
a 3430 birtokost alapul véve, hogy 2121 darab szarvasmarha cserélt gazdát egy 
évben. Feltételezve, hogy nem minden birtokos rendelkezett szarvasmarhával, de 
volt, aki többel is, így a két szám szembeállítása valósnak látszik. Az elszegényedés 
jeleként fogható fel az igen magas végrehajtások száma. Egy lakóházra szinte két 
végrehajtás jutott. 1932-ben 906 szegénységi bizonyítványt állítottak ki, ez azt je-
lenti, hogy minden második-harmadik házra jutott egy. Egy lakóházra 4-5 fő jutott. 
Ezt a korabeli viszonyok mellett teljesen jónak kell értékelni. 

Nem csupán a lakosság szegényedett, hanem a község is. A dualizmus korában 
megindult, városiasodást jelző építkezések megszűntek. Az építkezések csupán 
családi házak és nyaralási célból felépített „villák” formájában folytatódott. 1942-
ben szenzáció számba ment, hogy a járásbíróság épületével szemben, megépült az 
első kétemeletes ház, melyet Kovách Kocsárd építési vállalkozó épített. A község 
erejéből kevésre tellett. Említésre érdemes a királytelepi elemi iskola megépítése, 
óvoda létesítése és az utak szegényes karban tartása. A karbantartási munkák zöme 
a cserkész világtalálkozó megrendezéséhez kapcsolódott. Ekkor fúrattak 3 új kutat 
a községben. 1936-ban csatornázták a Kossuth Lajos utca egy szakaszát. 

A község hasonló nagyságú településeket és városokat is megelőzve, előkelő he-
lyet foglalt el a közvilágítás terén, beleértve a háztartásokba történt villanybeveze-

Gödöllő látképe keleti és nyugati oldalról
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A község fejlesztésében nagyobb szerepet játszottak a külső tényezők. Ilyenek 
voltak az egészségügyi mintajárással együtt járó létesítmények. 1925-ben épült 
meg a MÁV állomás melletti felüljáró. Ugyanebben az évben kezdték meg egy 
csendőrlaktanya építését, ahol később csendőriskola is működött. 1929-ben kapott 
engedélyt a Vacuum Oil Campany telephely létesítésére, ahol 1930-ban benzinkút 
megnyitására is engedélyt kapott. Az 1930-as években Gödöllőn már 8-10 bértaxi 
közlekedett. Az orvosok és a helyi előkelőségek is rendelkeztek autóval. Megindul-
tak a helyközi és helyi autóbusz járatok is, a MÁV üzemeltette azokat. 1932-ben 
járat indult a Ferenc József térről a MÁV állomásra és a blahai strandfürdőhöz. Fel 
kell tételezni azt is, hogy az üdülővendégek egy része is gépkocsival érkezett Gö-
döllőre. A benzinkút megnyitása ekkor már így valós igényt elégített ki. 

Külön kell szólni a község életében jel  entős szerepet játszó Öreghegyi Társa-
ságról. A társaság az Öreghegy akkori Blaha Lujza utcai (ma Blaháné út), valamint 
másik oldalának lakosságát, villatulajdonosait képviselte. A  társaság mozgatója 
az egyik villatulajdonos, Károlyi József fővárosi ügyvéd volt. A  társaság műkö-
dése 1922-től vált aktívvá. Ennek oka az volt, hogy megfogalmazódott a strand-
fürdő gondolata. A „Rákos Strandfürdő” kiépítésére részvénytársaság alakult és 
részvényjegyeket bocsájtottak ki. 1925-ben a társaság még hirdette a részvények 
jegyzését. 1926-ban pedig már meg is nyílt a fürdő Kaffk  a Péter mérnök, villatu-
lajdonos birtokán. Kaffk  a Péter, a hajdani államtitkár, Kaffk  a László fi a, a terüle-
tet ingyen bocsájtotta rendelkezésre. A  fő részvényesekre következtetni lehet a 
társaság 1926. június 24-én tartott tisztújító közgyűlésén megválasztott vezérkar 
névsorából. Elnök: Váradi Lajos igazgató: Pál Ernő ny. igazgató (1932-ben már 
a társaság elnöke), titkár: Dercsényi Béla (a Gödöllő és Vidéke társszerkesztője). 
Tiszteletbeli ügyészek: Károlyi József és Romanecz Arisztid járásbíró. A választ-
mány tagjai között Károlyi, Romanecz és Kaffk  a Péter mellett találjuk többek 
között Czitó Győző jószágigazgatót, Ivanich Ferencet, az erdőhivatal igazgatóját, 
Gálff y Dezső jegyzőt, Nyiry Lajos lapszerkesztőt. 

Az Erzsébet Szálló 
a 20. század elején
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számára, továbbá egy kártyaszobát. Továbbá ebben az épületben kapott volna he-
lyet a könyvtár és egy tervezett múzeum, valamint a közjegyző irodája. Mindezek-
hez mellékhelyiségek, kiszolgáló egységek járultak volna. Az épületben nem kapott 
volna helyet a többek által szorgalmazott polgári iskola. A bizottság 1936. január 
18-án és február 1-jén ülésezett, itt Lizits Jenő építész referált az építkezés várható 
kiadásairól. A második ülésen már komolyan felvetődött, elsősorban Pál Ernő és 
ifj . Szabó Aladár lelkész részéről, hogy részesítsék előnyben a polgári iskola építését. 

Február 7-én került sor a közgyűlés döntésére. A  többség az eredeti tervet, a 
kultúrház építését pártolta. Pál Ernő, aki ny. tanítóképzői igazgató volt, adta elő a 
kisebbségi véleményt, kifejtette, hogy a nagyszabású tervre nem lesz elegendő pénz, 
ezért a polgári iskola épüljön meg. Figyelemre méltó érvelésében a következőket 
mondta: „Összetört jelenben élünk, melyet erkölcsi alapon fel kell építenünk, ezt a 
vallás és kultúra adja meg. Vallásossá és képzettebbé kell tenni az emberiséget, mert 
a vallásosságnál több lesz a szeretet és a kultúránál több lesz a munka. Ha a magyar 
társadalmat erőssé akarjuk tenni, akkor minden körülmények között foglalkozni 
kell a kis emberekkel.”10 Több pártoló felszólalás után a közgyűlés a nagyratörő 
kultúrház építésének tervét fogadta el. A  kellő körültekintés nélküli elképzelések 
hamarosan kudarcba fulladtak. Hajlamász János főjegyző, aki maga is az építkezés 
szorgalmazója volt, a főszolgabíróhoz április 9-én írt levelében már keserűen szá-
molt be a kilátástalan helyzetről. Kiderült, hogy a várt földművelésügyi segélyre a 
község nem számíthat, azt a gazdakör kapta meg. Felmérték, hogy a vízvezetékek 
kiépítése, csatornázás, utcakövezés olyan terheket róna a településre, melyet nem 
tudna kigazdálkodni. A  tovább odázódó terveket végül a háború hiúsította meg. 
Hasonló sorsra jutott az új vágóhíd építése is. Végül csak a régit korszerűsítették.

Az anyagi erőforrásokban szegény községben egyedül a testnevelésre, sportra 
fordított fejlesztések voltak elfogadhatóak. Itt is hátrányt jelentett, hogy a község 
szűkre szabott területén kívül lehetett csak sportpályákat létesíteni. A területeket 
a koronauradalomtól kellett bérelni. Az Erzsébet parkból bérelt területen épült fel 
a községi sportpálya. A pálya építését Szentesi Ferenc építési vállalkozó végezte. 
Rekord gyorsasággal, 3 hét alatt készült el a pálya tribünökkel, öltözőkkel, ven-
déglő épülettel. A vendéglőt Papp József, ismert vendéglős vett bérbe.11 Hasonló-
an az erdőgazdaságtól vette bérbe a község a máriabesnyői sportpálya területét is 
1933-ban. Hozzá kell tenni, hogy a bérleti díj évi 6 kg búza ára volt, ami jelképes 
összegnek számított. Hasonlóan jelképes összegért, évi 1 P, vette bérbe a község 
1929-ben, Besnyőn az országút és a vasút közti sávot gyümölcsfa liget létesítése 
céljából. A területet viszont a község köteles volt bekeríteni. 1927-ben vette bérbe a 
község a besnyői kegytemplomhoz vezető fasor és az országút közti területet piac-
tér céljára. Ennek bérleti díja már évi 8 P volt. Ez is jelképesnek számított, hiszen a 
piaci helypénzekből több bevétel származhatott.12 

10 PML V. 1044. 19.d/1936.
11 GH 1926. aug. 13.
12 PML V. 1044. C/b. 115.d/1927., 116.d./1931.
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GÖDÖLLŐ 
1938 ÉS 1944 KÖZÖTT 

Az ország életében az utolsó békeév az 1938-as volt. Ugyanakkor ez az év már a 
háborúra történő felkészülés éve volt. Ebben az évben csatlakozik Ausztria a német 
birodalomhoz, feldarabolják Csehszlovákiát. Az első bécsi döntés kapcsán meg-
indult az országgyarapítás, Magyarország visszaszerezte a Felvidék magyarlakta 
területeit. 1939-ben megkaptuk Kárpátalját, majd 1940-ben megtörtént Észak-
Erdély visszacsatolása. Az országra nehezedő német nyomás egyre erőteljesebben 
nyilvánult meg. Ennek következménye volt már 1938-ban az első zsidótörvény el-
fogadása, amely 20 %-ban határozta meg a zsidóság értelmiségi pályán betölthető 
szerepét. 1939-ben 6 %-ra csökken az értelmiségi pályák mellet a gazdasági élet-
ben is a szerepük. 1941-ben további korlátozások töténtek, végül az ország német 
megszállása után, 1944 márciusától következett be a zsidóság tragédiája: tömeges 
deportálásuk. 1941-ben hazánk belépett a háborúba a Szovjetunió ellen, mely a 
frontra vitt katonák tömeges pusztulását, a lakosság fokozatos nyomorát, az ország 
német megszállását, végül pedig Szálasi nyilas uralmát hozta. Mindezek kétségte-
lenül meghatározták a község történetét is.

Az események ismeretében kijelenthető, hogy a község 1918–1919-hez hason-
lóan élte a korábbi életét, szélsőséges nézetektől függetlenül, józanul. Az 1938-ban 
alispánná választott Endre László helyébe lépő Harsányi László kevésbé avatkozott 
be a község életébe. Józan, szélsőséges nézetektől mentes személy volt. 1940-ben, a 
már betegeskedő Stróbel János nem indult a bíróválasztáson, utóda Moór Mihály 
lett, a törvénybíró pedig Gáspár Sándor.1 1939-ben Vitéz Faragó Edét választották 
a körzet országgyűlési képviselőjévé, mivel Endre Zsigmond a főrendi ház tagja lett. 
Faragó Ede hadirokkantként az országos cserkészmozgalom fő szervezőjének szá-
mított. Feltehetően a gödöllői világtalálkozó szervezése körüli érdemei is hozzájá-
rultak ahhoz, hogy képviselővé választották három ellenjelölttel szemben. Legfőbb 
ellenfele Cser Ferenc csömöri orvos volt (Magyar Front), Faragó 6848, míg Cser 
5505 szavazatot kapott. Peczner Jenő budapesti ügyvéd a Kisgazdapárt jelöltjeként 
1901 voksot kapott, míg Milók Sándor szociáldemokrata jelölt 1291 szavazattal érte 
be.2 Faragóról sem mondható el, hogy befolyásolta volna a község közéletét. Gyak-
ran írt vezércikkeket a helyi sajtóban. Ezekben a nemzeti összefogást hangsúlyozta.

1 Moór Mihály földműves gazda 1940 májusától haláláig, 1944. febr. 6-ig volt a község bírája.
2 GH 19339. jún. 4.
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A Blahai Strand, ahogy nevezték, fokozatosan népszerű fürdővé vált. A fürdő-
zőket kabinok, vikendházak, büfék fogadták. A  fürdőt körülvevő park kellemes 
pihenési lehetőséget biztosított. A gyermekek számára játszóhely ál lt rendelkezés-
re. A parkban teniszpályákat is kiépítettek. A Veresegyház-Vác között közlekedő 
villamos megállója biztosította a megközelítést. Végül a Blaha Lujza út kiépítésével 
1937-től megindult oda az autóbusz közlekedés is. Fürdőzés tekintetében jól állt 
Gödöllő. Fürödtek a szentjakabi tóban, melyet a cserkész világtalálkozó idejére ki-
kotortattak. Tófürdő volt Besnyőn is. Közben lépett a konkurencia is. 1937-ben a 
Gizella fürdőt megvette Nozdroviczky Győzőné és átalakította azt. Új kádfürdőket 
telepített és a medencét 300 négyzetméterről 1000-re növelte.13

Képek a Blaha Lujza strandfürdőről
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ebben az évben bevezették, hogy húst és lisztet csak helyi lakosoknak szabad elad-
ni. A húsiparosok 1941. március 10-e és 22-e közt 147,4 kg zsírt szolgáltattak be. 

A zsír mellet stratégiai jelentőségűvé vált a tejbeszolgáltatás is. Az 1942-ben 
kiadott rendelet szerint a tehéntartók minden második és további tehenek után 
600 liter tejet voltak kötelesek beszolgáltatni közellátási célokra. A koronaurada-
lom 78 db tehenet tartott, de csak napi 128 liter tej beszolgáltatására volt kötelezve, 
ugyanis ezen felül a csendőrőrsnek 18 litert, a róm. kat. iskolanővéreknek 5 litert, 
az árvaháznak 10 litert, a premontrei rendnek 158 litert, az erdei iskolának 10 litert, 
a zöldkereszteseknek 97 litert, az erdészet alkalmazottai számára 50 litert adott át 
naponta. Mintegy 300 litert adtak át a kormányzósági tiszti étkezde és a testőrség 
számára. 150 litert szállítottak be Budapestre az államrendőrség számára. Koráb-
ban az uradalom tejfeleslegét a helyiek megvásárolhatták, a rendelet szerint, ha 
keletkezik is felesleg, azt Budapestre kell szállítani, ez minden településre vonatko-
zott. Gödöllőiek sem vásárolhattak más településekről tejet. A község tejellátásá-
nak 40 %-a a környező községekből származott. Tanulságos a község panasza: „A 
gödöllői kisgazdák tejbeszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tenni nem tudnak, 
mert a szénájukat, szalmájukat, amit főleg maguk is bevásárlás útján idegen helyről 
szereztek be, nagy részben katonai célokra elvették tőlük, erőtakarmányhoz, korpa 
és hasonló, hozzájutni csak 4-5 havonként tudnak”6 

A takarmányok rekvirálása után a kisgazdák eladták teheneiket és csak egyet 
tartottak meg a család élelmezésére. Ebben a korban létszükséglet volt a szegé-
nyebb paraszti családoknál, hogy reggelire és vacsorára minden családtag hozzá-
jusson egy szelet kenyérhez és egy bögre tejhez. A takarmányok rekvirálását 1942. 
november 1-jén rendelte el a honvédelmi miniszter. A rendeletet azonnal továbbí-
totta a közellátási miniszternek, az meg az összes főispánnak Viczián István főispán, 
közellátási kormánybiztos pedig már november 4-én megküldte azt többek között 
Harsányi László főszolgabírónak. A beszerzést a honvédség beszerző osztagai haj-
tották végre. Szálas takarmányból a lovak és szarvasmarhák számára napi 5 kg volt 
visszatartható, juhok részére 1 kg. Alomszalmából állatonként 2 kg. Széna helyett 
az állatok etetésére szalmából dupla mennyiséget lehetett visszatartani. Jellemzően 
a juhok etetésénél a töreket is fi gyelembe vették. Fában szegény vidékeken tüzelés 
céljára is lehetett szalmát visszatartani. Azt a tényt nem vette fi gyelembe a rendelet, 
hogy általános volt a kemencék szalmával történő fűtése. 1943-ban újraszabályoz-
ták a tejbeszolgáltatást. Egy tehén után 420, további tehenek után 600 litert kellett 
beszolgáltatni. Tejet igényelhettek: terhes anyák 4. hónaptól szülésig napi 0,7 litert, 
csecsemők 3 éves korig 0,7 litert, 3–13 év közötti gyerekek és a betegek 0,3 litert. 
A 3 vagy több gyermekes családok kaphattak 2 litert, a summás munkásoknak is 
járt fél liter. A beszolgáltatott tej az árusokhoz került, azok pedig vezetett lista sze-
rint oszthatták azt ki.7 

6 PML V. 1044. C=b.3420/1943.
7 PML V. 1044. C/b. 1454/1943.

283

Gödöllő története II/2. [283]

A képviselő-testület összetételében sem történtek lényeges változások Az 1940-
es választásokon Kalántai Géza nyomdatulajdonost, Szvoboda Dénes iskolaigaz-
gatót, Kelemen Imre jószágigazgatót, Lippóczy Béla erdőigazgatót, Királymezey 
Tibor plébánost, Révi Ferenc főkönyvelőt, valamint Csala Sámuel és ifj . Kristóf 
Sándor földműveseket, Várnai József és Horváth András vasutasokat választot-
ták meg. Ez a szokványos összetétel. Az 1937-es választásokon megválasztottak 
közül maradtak: Kilián Frigyes borkereskedő, Szabó Aladár református lelkész, 
Sidó Lajos iskolaigazgató, Béky Ferenc főszámtanácsos, Bárdy Béla hentes, Kalász 
Károly vendéglős, Gyarmathy Aladár magánzó, Tamás János és Pálinkás István 
földművesek, valamint Klement Sándor asztalos. A virilis képviselők között is alig 
akad korábbról ismeretlen név, azzal együtt, hogy néhány zsidó származású adó-
fi zető innen kimaradt. A  névsor: Szentgály Dániel gyógyszerész, Hovhannesian 
Eghia, Zachár Kálmán, Ignátzy Ernő ügyvédek, Persler Kálmán háztulajdonos, 
Moór János lakatos, Kovách Kocsárd mérnök, Bezsilla István ügyvéd, Petreczky 
Géza gyógyszerész, Galster István panziótulajdonos, Sándor Ferenc építőmester, 
Gyarmathy Gusztáv húsiparos, Guary Miklósné jogán Bacsó Vilmos premontrei 
tanár, Halász Jenő cipész, Harsányi László főszolgabíró, dr. Török jogán Demeczky 
Miklós ezredes, Liptay Lóránt fakereskedő, özv. Siposs Jánosné jogán Ágoston 
Gábor járásbírósági alelnök, Olajos Béla ügyvéd, Zachár Miklós ügyvéd.3 

Az igazgatás stabilitása biztosítva volt, ám a háború kitörése okozta gondokkal 
szembe kellett nézni. Az eddig is anyagi gondokkal küzdő községet, mely alapvető-
en a földművesek adójára támaszkodhatott, a beszolgáltatási rendszer bevezetése 
még nehezebb helyzetbe hozta. Maga a termelés is veszélybe került. 1938-ban 194 
főt hívtak be, 1939-ben pedig 224 főt.4 A  folyamatos sorozások elsősorban a pa-
rasztságot sújtották. Besorozták az alkalmas lovakat is, így a gazda és ló nélküli gaz-
daságok jelentős károkat szenvedtek. Fontos mezőgazdasági munkák esetén elvileg 
kérhető volt a gazda szabadságolása, népfelkelők, esetleg munkaszolgálatosok ki-
kérése, igáslovak igénylése. A gazda és ló nélkül maradt parasztcsaládok a jártasság 
hiánya és az eljárás bonyolultsága miatt ezzel a lehetőséggel igazán nem élhettek. 

A háború idején életbe léptek az 1916-ban és 1917-ben hozott törvények a be-
szolgáltatásokról, rekvirálásokról és a jegyrendszer bevezetéséről. Mindez kiterjedt 
az alapvető élelmiszerekre, takarmányokra, ruházati cikkekre és a háztartáshoz 
szükséges minden termékre, mint tüzelő, petróleum, szappan stb. Nyilvánvaló 
volt, hogy az élelmiszerekre bevezetett beszolgáltatás nem csupán a hadsereg el-
látását szolgálta, hanem a német szövetségesek élelmezését is. Ezt mutatatja, hogy 
az 1941-ben bevezetett zsírbeszolgáltatás kapcsán begyűjtött zsírt a Magyar Állat 
és Állati Termékek Kiviteli Szövetkezete felé kellett továbbítani.5 Minden levágott 
sertés élősúlyának 2 %-át kellett zsírban beszolgáltatni. Erről értesítették a hente-
seket. A levágandó sertéseket egyenlő arányban vehették igénybe a hentesek. Még 

3 GH 1940. ápr. 21. 
4 PML V.1044. C/b.25/ 1939.
5 PML V. 1044. C/b 2680/1941.
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volt a házak után kivetett közmunka, gazdáik 4 nap kézi munkával vagy 16 pen-
gővel tartoztak. A 3 szobástól a kőházak után 6 napi kézimunkát vagy 24 pengőt 
vetettek ki. Összehasonlításként elmondható, hogy egy négyszobás kőházban lakó 
ügyvéd 24 pengőt fi zetett, míg egy kétszobás vályogházban lakó földműves házá-
ért és a munkájához szükséges két lováért 64 pengőt. Az 1939. II. tc. értelmében 

„ideiglenesen” a honvédség igénybe vehetett lovakat és lovas fogatokat. Források 
hiányában nem tudjuk, hogy ez hány gödöllői gazdát érintett. 1942 októberében vi-
szont 17 gazdát szólítottak fel büntetés terhe mellett, hogy vigyenek be a honvédség 
számára 1-1 pár jó állapotban lévő lószerszámot. Beszolgáltatásra ítélték az urada-
lom gazdaságait is. A szerszámok árát kifi zették ugyan, de a pótlásról a gazdáknak 
kellett gondoskodniuk.11.A községre háruló gondokat fokozta Budapest közelsége. 
Az 1944-ben a főváros ellen fokozódó bombázások nyomán egyre többen mene-
kültek Gödöllőre. Pesterzsébet, Pestszentlőrinc és Kispest súlyos bombázásai után 
hajléktalanokká vált lakosságnak kellett helyet keresni. A községben üdülőházzal 
rendelkezők a bérleti szerződések felmondásával költözhettek Gödöllőre. Ide köl-
tözött több földművelésügyi hivatalnok és alkalmazott. Az eset kapcsán a község 
arra kérte az alispánt, hogy érje el az erdőigazgatóságnál többlet tűzifa szállítását. 
Felpanaszolta a község, hogy „számtalan katonai alakulat” fordul meg a községben 
és számukra is az elöljáróságnak kell fát adni a főzéshez. A jelenlegi mennyiség a 
pékségeknek is kevés volt.12 Egy 1944-es tudósítás szerint 1800 fő telepedett le Bu-
dapestről Gödöllőre.13 Már 1941-ben tömeges kilakoltatásokról ír Hovhannesian 
Eghia. Felpanaszolja, hogy mondva csinált ürügyekkel, sorozatban lakoltatják ki a 
tulajdonosok a bérlőket.14 Mindezek mögött nyilván nem csupán a villa tulajdono-
sainak kiköltözési szándéka állt, hanem a helyi tulajdonosok nyereségvágya is.

A háborúval járó gondokat békésen viselte a lakosság. Nem ismert, hogy a betöré-
sek, bűnözések fokozódtak volna. Természetesen megjelent a feketepiac. Nem talál-
tunk forrást erősödő baloldali agitációra sem. Egy gödöllői illetőségű bányász elleni 
eljárásról tájékoztatta a székesfehérvári hadi törvényszék az elöljáróságot. Kamhal Ist-
ván csillést, aki a salgótarjáni szénbányában dolgozott, állították hadi törvényszék elé 
állami és társadalmi rend elleni izgatás vétségével. Azért került honvéd törvényszék 
elé 1942. január 31-én, mert a bánya hadiüzem volt. Az eset annyiból érdekes, mert 
jól tükrözi azt, hogy az illegális kommunista mozgalom milyen tévhitekkel tévesztette 
meg az egyszerű munkásembereket. „A vörös zászlót imádd, ne a szent koronát, mert 
az kenyeret nem ád”– mondta Kamhal a bányában, majd utána a bányakórházban így 
agitált: „Nekem csak egy istenem van és ez Stalin, ha ez jönne, ő majd megvalósítaná 
a szeretet országát, akkor lenne boldogság.”15 Hasonló badarságok hangoztatása miatt 
2 év hat hónap fogházbüntetést kapott és kitiltották az ország bányáiból. 

11 PML V. 1044. C/b. 13764/1942.
12 PML V. 1044. C/b. 5297/1944.
13 GH 1944. máj. 28. 
14 GH 1941. aug. 3.
15 PML V. 1044. C/b. 6386/1942.
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A terménybeszolgáltatás akadozása miatt, a közellátási biztos főispán termés-
elszámoló bizottság létrehozását rendelte el 1942 novemberében. A bizottság tag-
jai: Máté-Törék Gyula nyug. testőrezredes, Sinkovics Sándor nyug. hajóskapitány, 
Pamlényi Béla nyug. jószágigazgató, valamint Szabó János, Csala Sámuel és Ko-
vács András esküdtek. A névsorból ítélve, a három esküdt mellett, akik ismerték 
a községet, három tekintélyes betelepülőre esett a választás. A bizottság tagjai az 
eskü letétele után házról házra járva ellenőrizték a készletet gabonából, lisztből, 
kukoricából és burgonyából. A  községi elöljáróságnak számolt be a beszolgálta-
tásra eső feleslegről Th iringer Vilmos jószágigazgató is. Közölte, hogy a korona-
uradalomnak a szolgáltatásokat levonva búzából 960,6 q, rozsból pedig 1485,7 q 
felesleggel rendelkezik.8 A beszolgáltatandó felesleg viszont nem a községet illette. 
A  beszolgáltatott élelmiszerek is zömmel a honvédség élelmezését szolgálták, to-
vábbá kiemelten támogatta a kormányzat Budapest ellátását. Fontos volt a „belső 
front tartása,” ahogy nevezték ezt az eljárást Gödöllőn is. A kormányzat az 1918–
1919-es forradalmak tapasztalataiból okulva, nem szerette volna, hogy az esetleges 
elégedetlenség újabb vörös uralomhoz vezessen. A közellátási gondok, mindezek 
után a községben évről évre fokozódtak. 

A község beszolgáltatási és közellátási gondjairól egy 1943-as, márciusi helyzet-
elemzésből nyerhetünk képet. Kukoricából az előírt mennyiség 982 q volt, ebből 
addig 140 q-át szolgáltattak be. Abraktakarmányból, különösen korpából, hiány 
volt, kiutalások nem voltak. Sertészsírból 8500 volt az ellátatlanok száma, havi 40 
dkg járt egy főre. A húsellátás sertéshús esetén elégtelen volt. Magánháztartások-
ban takarmány hiány miatt nem hizlalnak sertést, itt 1500 személy ellátatlan. A tej-
ellátás szűkös és hiányos, ennek oka, hogy a koronauradalomtól nem kapnak tejet 
és az máshonnan nem beszerezhető. A gazdák csak egy tehenet tartanak, így csak 
terhes anyák és az 1 évnél fi atalabb csecsemők juthatnak tejhez. A baromfi  ellátás is 
szűkös, a tojásellátás tűrhető. A cukorellátás fedezi a jegyre osztható mennyiséget. 
A helyi piacok fedezik a zöldség és gyümölcs iránti igényeket, mákból és dióból van 
hiány. Burgonyából hiányos az ellátás. Ruhaneműekből hiányos a kiutalás. A cipő 
kontingens kevés, újabb kiutalást kér a község. Elégtelen a petróleum és a szappan 
kiutálás is. Az engedélyezett tüzelő kiutalások a szükségletekhez képest elégtelenek. 
A  háború pozitívumaként említhető, hogy a behívások miatt munkaerőhiány lé-
pett fel, ezért a község azt is panaszolja, hogy a fontosabb munkák alig végezhetők 
el a magas munkabér miatt.9 A közellátási gondokat mutatja, hogy 1944-ben már 
legfeljebb 30 dkg hús jutott havonta egy rászorulóra.10

A beszolgáltatási kötelezettségek mellett más intézkedések is elsősorban a föld-
műveseket sújtották. 1943-ban utasították a községeket, hogy az 1932-ben hozott 
közmunka terheket szigorúan tartsák be. Ez azt jelentette, hogy 1-2-3-4 igásló után 
kiszabott közmunka megváltásért 24-48-64-72 pengőt kellett fi zetni. Kedvezőbb 

8 PML V. 1044. C/b. 3982/1943.
9 PML V. 1044. C/b. 3420/1943.
10 PML V. 1044. C/b. 7137/1944.
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nyok hímezték. A városparancsnok és a polgármester köszönő levelükben külön 
köszönték meg a hímző asszonyok munkáját: „Nagybánya művész város hozzáér-
tő közönsége csodálattal szemlélte a remekművet s kérte, hogy a közreműködött 
magyar hölgyeknek mélységes hálánkat, köszönetünket külön is tolmácsoljam.”18 
Külön köszönték meg azt 300 pengő adományt, melyet Gödöllő község utalt át a 
nagybányai szegények támogatására. A gödöllői 100 tagú küldöttség október 27-én 
indult el vonattal. A küldöttséget most is Endre László vezette. A megyei előkelősé-
gek gépkocsival és autóbusszal érkeztek.19 

Endre László alispán, aki végig képviselte Gödöllőt, mind Rozsnyón, mind 
Nagybányán megható beszédeket tartott az elcsatolt területek hazatéréséről, ugyan-
akkor mindkét helyen kitért a zsidóság „bűneire” is. Mint alispán messzemenően 
gondoskodott a zsidótörvények következetes érvényesítéséről.20 Legközelebbi híve, 
Hovhannesian az általa szerkesztett lapjában 1938–1939-ben még odaadóan tol-
mácsolta Endre nézeteit és maga is gondoskodott írásaiban a zsidóság elleni gyűlö-
let keltéséről, ám a zsidóság sorsának fokozatos rosszabbodásakor, különösképpen 
1944-ben, már hiányoznak tollából a hasonló írások. A  Gödöllői Hírlap mentes 
volt a német birodalom dicsőítésétől, a Szovjetunió ellen vívott háború hőstette-
iről szóló tudósításoktól. A lapot olvasva, 1943–1944 között olyan érzés támad az 
olvasóban, mintha nem is folyt volna a háború, kivéve a végső csapásokat, amikor 
a község fölött vonultak át és a légvédelemmel harcba kerültek a Budapestet bom-
bázó angolszász repülőrajok. 

A második zsidótörvény, az 1939. IV. tc., már 6 %-ban korlátozta a zsidóság köz-
életi és gazdasági életben betöltött szerepét. Ezt követően további törvények és ren-
deletek korlátozták a zsidóság szerepét. Végül bekövetkezett a teljes elszegényesítés, 
minden területről kizárás, végül a deportálás. A minden területről történő kizárás 
odáig terjedt, hogy zsidó származású egyén már utcaseprő sem lehetett, de zsidó nő 
nem lehetett prostituált sem. Az 1939-es törvény értelmében átvilágításra kerültek a 
közalkalmazottak, visszamenőleg a nagyszülőkig igazolni kellett, hogy a családban 
nem volt zsidó származású felmenő. Gyanú hárult a község főjegyzőjére, Hajlamász 
Jánosra is. A beszerzett okmányokból kiderült, hogy atyai és anyai nagyszüleinél 
nem merült fel gyanú, ám az atyai dédszülőknél (Hajlamász József és Frajmann 
Katalin) gyanú merült fel, mert a Frajmann Katalin nevet Neumann Linának vél-
ték kiolvasni.21 A képviselő-testületnek virilis jogon 6 zsidó származású tagja volt, 
távozniuk kellett. A községben 56 zsidó család élt, közülük 24 főnek volt választó-
joga. Ez azt jelenti, hogy közülük minden nagykorú férfi  adófi zető volt.22 A helyi 

18 PML V. 1044. C/b.140271/1940. A zászlóért 334 aranypengőt fi zetett a község. 
19 A mindkét település számára feledhetetlen ünnepségről részletesen tudósított Hovhannesian Eghia. GH 

1940. okt. 27., nov. 3., nov. 10., nov. 17. számaiban.
20 Endre László és Hovhannesian Eghia tevékenységéről, megnyilatkozásaikról, alapvetően antiszemita maga-

tartásukra koncentrálva, részletesen ír RÉTI (LANTOS) L. 2007. 26–44.
21 PML IV. 408.6/1944.. 
22 PML V. 1044. 10953/1941., 5189/1944.. Endre László és Hovhannesian Eghia tevékenységéről, megnyilatko-

zásaikról, alapvetően antiszemita magatartásukra koncentrálva, részletesen ír RÉTI L. 2007. 26–44.
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A község életében a hadba-
lépés előtt, 1938 és 1940 között, 
bizakodó ünnepi hangulat volt 
az országgyarapítás kapcsán. 
A  felvidéki visszacsatolás után 
Gödöllő országzászlót adomá-
nyozott Rozsnyó városának. 
Az eseményre külön vonat in-
dult Rozsnyóra 1938. novem-
ber 20-án. 140-en utaztak el a 
községből, köztük földművesek 
és iparosok is. A  küldöttséget 
Endre László alispán vezette, 
tagjai között többek között ott volt Harsányi László főszolgabíró, Kelemen Imre 
jószágigazgató, Szentgály Dániel gyógyszerész. Hajlamász János főjegyző, Moór Mi-
hály törvénybíró és számos megyei tisztségviselő, ügyvéd, valamint helyi előkelőség. 
Utazott a Szent István Fiúotthon 20 egyenruhás növendéke is. 

A  küldöttség elvitte az iparos dalárda, az ipartestület, a tűzoltóság és a helyi 
Petőfi  Társaság zászlóit is. A  fi úotthon növendékei is vittek egy maguk által ké-
szített országzászlót Krasznahorkának. Rozsnyón nagy ünnepséget rendeztek és 
deklarálták Rozsnyó és Gödöllő testvéri kapcsolatát.16 Ez a viszony a háború végéig 
fennmaradt. Ezt igazolja, hogy az 1939. december 9-én tartott képviselő-testületi 
közgyűlésen felolvasták Rozsnyó testvérváros üdvözletét.17 

A rozsnyóinál is nagyobb ünnepség volt 1940. október 27–28-án Nagybányán. 
Muzsik Zoltán ezredes, Nagybánya katonai parancsnoka, aki korábban ismert 
volt Gödöllőn a MOVE sportrendezvények kapcsán, levelet írt Endre László al-
ispánnak. Levelében kifejtette, hogy helyeselné, ha Gödöllő juttatna országzász-
lót Nagybányának, elsőként Erdély visszacsatolt területeire. Endre még a levelet 
meg sem kapta, amikor megérkezett Gödöllő község értesítése, melyben tudatták, 
hogy a képviselő-testület döntése értelmében ereklyés országzászlót kívánnak 
adományozni Nagybányának. A választás azért esett Nagybányára, mert mindkét 
település híres művésztelepet tudhatott magáénak. Nem volt mellékes, hogy Hor-
thy ősei Nagybányáról származtak. Október 20-án a budapesti Szabadság téren 
nagyszabású ünnepség zajlott, ereklyés országzászlókat avattak. Pest megye Szat-
márnémetinek, Vác Szamosújvárnak, Gödöllő pedig Nagybányának avattatott fel 
országzászlót. A községet számos résztvevő mellett Harsányi László főszolgabíró, 
Hajlamász János főjegyző és Moór Mihály bíró képviselte. A zászlót az Oberbauer 
A. Utóda cég készítette merinó gyapjúból szőtt anyagból, 150X400 cm méretben. 
Az egyik oldalán angyalokkal ábrázolt országcímer „Így volt, így lesz!” felirattal, a 
másik oldalon Gödöllő és Nagybánya címere volt. A címereket a gödöllői asszo-

16 GH 1938. nov. 27.
17 GH 1939. dec. 17.

A Szent István Fiúotthon tagjai átadják az országzászlót 
Rozsnyón 1938-ban
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A II. VILÁGHÁBORÚ 
FRONTJÁNAK ÁTVONULÁSA 

Budapesttől keletre félkörívben 1944 szeptemberétől épült ki az ún. Attila védő-
öv, melynek legkülső, Attila I. védőállásának árokvonalai és egyéb berendezései a 
Felsőgöd-Csomád-Veresegyház-Szada-Gödöllő-Isaszeg-Pécel stb. településeken át 
húzódtak. Ez előtt a védőállás előtt Fenyőharaszt-Kartal térségében az ún. Karola 
reteszállás és Bagon egy „sündisznóállás” volt hivatva erősíteni a védelmet.

A Veresegyház-Szada-Gödöllő-Isaszeg vonalon az Attila I. védőállásban 
a 10. magyar gyaloghadosztály, a 12. magyar tartalékhadosztály és a német 
Feldherrnhalle páncélgránátos hadosztály rendezkedett be védelemre. Szadán a 
Margita hegy déli oldalára erős légvédelmi csoport telepedett. Gödöllő és Szada 
között harckocsik jelentek meg.

Gödöllő a védőöv legkeletibb, patkó alakú végződését képezte. Keleti részén, 
Incsőnél és az Erzsébet-parki HÉV megálló vonalában tankcsapdákat létesítettek 
munkaszolgálatos katonák és az összeterelt civil lakosság közreműködésével. A 30-
as számú utat a Máriabesnyő és Szárító puszta közötti szakaszon aláaknázták. Még 
a harc megkezdődése előtt egy katonai mentőautó alatt fel is robbant egy akna.1

A németek 1944. november 16-án megerőszakolták és meggyilkolták Antal 
Mária Valéria apácát, amikor a HÉV-ről jőve a zárda felé igyekezett. A mozi egyik 
alkalmazottját is megölték.2

Másnap, november 17-én este 7 órakor szovjet légitámadás érte Gödöllőt. Ek-
kor vesztette életét vitéz Kovács Pál honvéd, a 10. magyar gyaloghadosztály hír-
zászlóaljának 2. századához tartozó katonája.3

December 8-án a németek felszaggatták a Vác-Veresegyház vasút síneit egy er-
re a feladatra kifejlesztett, ekeszerű vasúti géppel, december 10-én ugyanígy szét-
rombolták a Gödöllő-Veresegyház-Újpest vonalat is. A Gödöllő-Pest HÉV szinte 
az utolsó óráig közlekedett, Pest felé egyre csökkenő útszakaszon.4

Királymezey Tibor, gödöllői plébános (1939–1959), szemtanú írta a Historia 
Domusban: „…már a németek útra készen állottak [dec. 10.] és éppen a kastély 

1 UNGVÁRY K. é. n. 11–48. és BANK L. 1984. 50–54. – Utóközlése térképekkel Helyt. olv. 1998. 116–125. 
2 HEGEDŰS L. 1997. 11. 
3 BUS J. 1999. 316. 
4 HORVÁTH L. 2005. 457. 
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zsidóság értelmiségi pályán vagy iparosként helyezkedett el, többségük azonban 
a kereskedelemből élt. Kisebb szatócs, vagy rőfös üzletek tulajdonosaitól nagyobb 
vaskereskedőkig és fatelepek tulajdonosáig terjedt a skála. Számos család rendelke-
zett kisebb mezőgazdasági ingatlannal is. A helyi lakosság és közöttük természetes 
kapcsolatok, jószomszédi viszonyok alakultak ki. Az antiszemita propaganda vaj-
mi kevés hatással volt a lakosságra. 

Az 1942. XV. tc. rendelkezett a zsidók mezőgazdasági és erdőgazdasági ingat-
lanairól. Előbb az 5 kh-n felüli, majd az alatti ingatlanok bejelentési kötelezettsé-
gét, majd az alattiakét is elrendelték. Eladási tilalmat rendeltek el ezekre. Az ilyen 
ingatlanokat 1943-ban már el is kobozták. Az elkobzott vagyonra igényt lehetett 
bejelenteni. Jellemzően nincs adat arra, hogy a szomszédok ilyen igénnyel éltek 
volna, ám az igénylők között számos vezető tisztviselőt találunk.23 Megfosztották 
a zsidóságot az ipari és kereskedelmi tevékenységtől, kereskedelmi telepeiktől. Az 
élelmiszerek és iparcikkek jegyre történő kiszolgálásában zsidó árusok nem ve-
hettek részt. A  zsidóság teljes tragédiája Magyarország német megszállása után 
következett be. Már 1944. március 19-én elrendelték mindennemű zsidó vagyon 
bejelentési kötelezettségét és zár alá helyezését. Májusban következett be zsidóság 
gettókba gyűjtése. Felsőbb utasításra az alispán a járásban Gödöllőt, Rákoscsabát 
és Rákoskeresztúrt jelölte ki a gettók helyéül.24 

Az alispáni rendelkezés szerint a zsidók számára külön lakrészt kellett bizto-
sítani és az odatelepítésüket május 22-től 8 nap alatt végrehajtani. A kijelölt lak-
részből ki kellett költöztetni a nem zsidókat, lehetőleg a zsidók által elhagyott 
házakba. Az ottmaradottak zsidókkal nem érintkezhettek. A zsidók magukkal vi-
hették értéktárgyaikat is. Ez a lehetőség nem szolgált más célt, minthogy azoktól 
biztosan megfoszthassák őket. A vagyonuk korábbi leltározását követően, pénzü-
ket, vagyontárgyaikat elkobozták és azt a község páncélszekrényében helyezték el. 
A sárga csillag viselésére kötelezett 178 gödöllői zsidót június végén más községbe 
telepítették, így a zsidók elhelyezésének ügye Gödöllőn tárgytalanná vált. Ettől 
kezdve a helyi vezetésnek, de a főszolgabírónak sem volt köze a továbbiakhoz. Al-
ispáni érdeklődésre a főszolgabíró is csak azt tudta jelenteni, hogy június 24-ére 
már eltűntek a zsidók a községből.25 A helyi gettóból 178 személyt szállítottak el, 
nem tudni, hová. Közülük 20-25 személy lehetett, akiket a járás más településeiről 
hoztak ide, a többség gödöllői volt.26 Az egymást érő, kapkodó törvényhozásra jel-
lemző volt, hogy a zsidó származású ügyvédeket csak deportálásuk után zárták ki 
az ügyvédi kamarából. Gödöllőn ez négy személyt érintett, Fischer Dezsőt, Mezei 
Manót, Pál Ferencet és Szépvölgyi Dezsőt.27 

23 PML V. 1044. 1732/1943.
24 GH 1944. máj. 21.
25 GH 1944. jún. 25. 2.; PML V. 1044. 5189/1944.
26 A gödöllői származású és innen elhurcolt zsidóság további sorsa külön kutatást igényel.
27 GH 1944. júl. 2.
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A besnyői kolostort elérte a szovjet katonaság, a Historia Domus sorai szerint: 
„Az első oroszok az alsó udvarból jöttek föl. Az öreg ukrán egy kis bort ivott és fi atal 
társával tovább ment. Nem engedte, hogy a többiek garázdálkodjanak a házunkban. 
Az apácáknál is ott voltak már akkor. Ambrózia főnöknő szemlövést kapott, de az 
orosz mindjárt adott kötszert neki. Néhány napig tele volt a kolostor oroszokkal. Mi 
az ebédlőben húzódtunk össze. Innen nem vittek el semmit. Az apácák szorongatott 
helyzetben voltak. Csúf erőszak nem is történt baj, bár kísérletek voltak.”

A szovjet harcoló él másnap tovább húzódott Gödöllő felé. A kolostorban ekkor 
kezdtek menedéket keresni a lányok-asszonyok a községből. Egy hét múlva a civileket 
az orosz parancsnok kizavarta az egész területről. Az első napokban robotra vitték a 
nővéreket, majd azután csak néhány testvérnek kellett számukra munkát végezniük.8

A besnyői szovjet behatolással szinte egy időben nyomultak Gödöllő irányába 
Veresegyház-Szada felől a 151. szovjet lövész hadosztály harcosai. Valóságosan ha-
rapófogóba fogták a várost nyugatról és keletről.

A 151. lövész hadosztály 1944. december 10-én délután 2 órakor Erdőváros 
felől jőve, mely akkor Veresegyház külterületi lakott helye volt, elérte Veresegyház 
Cigány-vég nevű részét. Egységeinek egy része itt oldalazó fordulatot hajtott vég-
re kelet felé, Fekete-puszta és Gödöllő irányába. Gödöllőt tekintve csak december 
9-én a védőket kelet felől 5 km-re nyomták vissza a szovjetek és románok, decem-
ber 10-én nyugatról 3 km-re szorították vissza a német-magyar csapatokat, de-
cember 11-én ez utóbbit 1 km-rel növelték Szadánál, majd tovább haladtak Blaha 
Lujza-fürdő felé.

December 11-én délutánra elesett Veresegyház MÁV állomásának környéke és 
a Tópartnak nevezett üdülőrész is. A védők innen sok veszteség árán visszavonultak 
a Somlyó hegy irányába, ahol a magyar és német erők védelembe rendezkedtek be.9

December 12-én Szada felől, az Úrrétjénél érték el a szovjetek Gödöllő terüle-
tét, december 13-án a magyar 12. tartalékhadosztály még utcai harcokat vívott az 
ellenséggel a város belterületén. Nem igaz tehát az az állítás, hogy Gödöllő „puska-
lövés nélkül” került az ellenség kezére.

Hegedüs László, a közismert gödöllői lokálpatrióta, a leghitelesebb tanú így 
örökítette meg ezeknek a napoknak az eseményeit.

„Az éj olyan volt, mint minden előző. Nem éreztük az utolsó villamos után sem, 
hogy magunkra maradtunk. Nem vitás, hogy a németek gyűlöletesek voltak; az 
oroszok talányosak, de a BBC elhitette velünk, hogy nyugati típusú demokrácia 
leszünk. Ketten voltunk a túl nagy házban, a könyvtárszoba kongott, mert a bútort 
és a szőnyeget felcipeltem a padlásra.

11-én délelőtt is eseménytelen volt. A szomszédból átjött a bejárónőnk, felesé-
gemmel lóhúsból fasírtot csináltak, én – ma sem értem a mániát – egy javításra itt 
maradt rádiót kínoztam szokatlan körülmények közt. Már tudtam, hogy harc lesz 

8 Besnyői Historia Domus III. 1945–1985. 1–3. 
9 BANK L. 1984. 49–50., HORVÁTH L. 1995. 456–464. 
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étkészletét, porcelánjait csomagolták fel teherautókra… Egy óra múltával úgy el-
tűntek, mintha ott sem lettek volna. A németek távozása után végigjártam az egész 
kastélyt. Általában véve rendben volt, bútorok, szőnyegek, függönyök a helyükön, 
csak mint említettem, a könnyen szállítható dolgok keltek lábra.”5

A HARCOK LEFOLYÁSA

A szovjet hadsereg 30. lövész hadtestének 151. lövész hadosztálya Veresegyház-
Gödöllő-Isaszeg sávhatáron, a 7. román gyalogos hadtest 2 gyalogos és 1 lovas had-
osztálya pedig Isaszeg-Pécel szakaszon közeledett Gödöllő térségéhez.

Szembefordulva az Attila I. védőállással két helyen kíséreltek meg frontális át-
törést, egyszer Bagnál és egyszer Veresegyháznál. Bag községe már 1944. november 
17-től a harcok színterévé vált a szovjet tüzérségi tűz által. A tényleges gyalogsági 
támadást a szovjetek 1944. december 5-én indították, az áttörést Kartal és Ciframa-
jor között sikerült kierőszakolniuk. Az első vonalban védő német erők ellenállása 
hamarosan megtört, csak a megerősített támpontokon védők ellenállása volt ha-
tékony. Ezek közé tartozott a bagi „sündisznóállás”, ami körkörös védelemre való 
berendezkedést jelent.6

A szovjetek nem akadtak el Bagnál, hanem megkerülték azt, melyet csak 1944. 
december 8-án sikerült elfoglalniuk. December 9-én a szovjetek már Vácot is be-
vették. December 5-én ez a Bagnál támadó szovjet ék behatolt Domonyba és elérte 
Besnyő határát. Itt azonban elakadt.7

A szovjet 151. lövész hadosztály 1944. december 9-én szembefordult az Attila I. 
védőöv Szentmiklós–Veresegyház–Szada–Gödöllő frontszakaszával és december 
10-én áttörést ért el Erdőváros–Veresegyház sávhatáron. Ugyanekkor, december 
10-én reggel hét órakor a szovjetek Vác felől megszállták Csomádot. Világosan 
látszik, hogy a szovjet vezetés miközben az Attila I. védőöv frontális áttöréseivel 
kísérletezik, ugyanakkor a főcsapás irányát Vácban szabta meg, ahol kijuthat a Du-
nához, majd annak északi partján folytathatja Budapest bekerítését. Mindezekkel 
együtt „sarlóvágásokra” is futja az erejéből, mert Vácról visszafelé, Veresegyházról 
kelet felé fordít egységeket, amelyek az Attila I. és II. védőöv között elhelyezkedő 
védő német és magyar erőket nem várt irányból támadják.

December 10. reggeléig a németek a besnyői templom körül ágyúkat állítottak 
fel a védelemre. A templomban menekült székely leventék csoportja húzódott meg. 
A templomtól észak-keletre a németek az úton aknazárat létesítettek. Így virradt 
meg december 10-e. Dél tájban szovjet aknatűz csapás kezdődött, a németek meg-
hátráltak Gödöllő felé.

5 VARGA K. 2000. 222–223., Gödöllői Historia Domus 147. 
6 UNGVÁRY K. é. n. 4. térkép.
7 HORVÁTH L. 1982. 239–240. pp., BANK L. 1984. 41., 46.
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ott elément a katonáknak, nagy üdvözléssel, hasbalőtték, elvérzett. Azt hitték, a 
szőlőben nyugton lesznek. De az előőrsök nem az országúton jöttek, hanem az 
Antalhegyen és Szőlőhegyen át. Aztán a posta előtt hevert napokig, vagy még to-
vább 4 fi atal német, ki tudja, miért nem mentek el csapatjukkal. A posta nem lehe-
tett téma az oroszoknak, mert már előbb felrobbantották az isaszegi telefon erősítő 
központot, ami a Pest-Miskolc-Kassa vonalat látta el. (Persze ezt jóval később tud-
tam meg.) Egyáltalán: mindent elpusztítottak, ami híradásra szolgált és ami nekik 
is jó lett volna, hiszen utána mindent telepítettek újból. A kastélyt – például – első 
éjjel azonnal kihányták, egész faluban hallott a mosdók, wc-k, porcelánok csöröm-
pölése, majd másnap rekviráltak új bútort, például a Kazi bácsi (Magyar Kázmér 

– HL) múzeumából. Ismét nem gúnyolódok: a népi bútor, festett asztal feltétlen 
közelebb állt lelkükhöz…

Még egy nagy meglepetés várt rám: mikor már lehetett járni, a Persler vendéglő 
emeleti ablakai közt 3 hatalmas plakát volt, Lenin és Sztálin kép, iszonyú sok orosz 
szöveg, iszonyú primitív művészet és nyomás, olyan Frank kávé reklám az egész, 
míg bennem az élt, hogy egy haladó világ-avantgárd művészet…

Mikor a legnagyobb és leghosszabb idejű beszállásolásunk esett, még gyertya-
korban, a nagyszobában 25 tankosnak csináltak zsúfolt szállást, körül és lábbal a 
középfelé, csak a végükön lehetett belépni. Ide is használtak Kazi bá bútort, de ez 
kevés lett, rájöttek, hogy a szomszéd és immár kihalt Blumenthál ház padlásán 
óriási kincs van. E házat a háború előtt a magyar Siemens bérelte, itt volt egyik 
menekített raktáruk, az öntvénymintáké. A mátrai híres erőművet építette a Sie-
mens, ami éppen átesett a próbaüzemen, mikor átment rajta a front. E minták fából 
voltak, hallatlan komplikált kis és nagy darabok, színesre festve. Rengeteg munka 
lehetett bennük. Ezeket fűrészelték megfelelő ágylábak formájára…

Volt még pár komisz napom. Az alábbi még az elején volt. Kriesch doktornő 
a Kossuth u. 29. alatti Luttor házban székelő polit-nyomozók orvosa lett, illetve 
felkérték, mert közel volt. Tőle tudták meg, hogy én náciellenes voltam. Beidéztek, 
nyilasok nevét és címét követelték. Persze ezek rég meglógtak. Gyanúsítottak, hogy 
kertelek. Igazoljam múltamat. Persze cikkeimre hivatkoztam, amik azonban föld 
alatt lapítottak, mondtam, nincs példányom. Hol van? Eszembe jutott, hogy a kas-
tély alatti uradalmi irodában lesz, mivel járatták a lapot és így nem kell előfi zetőt 
belekevernem. Dzsippel vittek oda. Megérte! Az iroda nyitva, az iratok földön, raj-
tuk folyt a tinta. Nem leltünk semmit, persze gyalog jöttem haza. Szép látvány volt a 
kastélyban jövő-menő magasrangú tisztek uradalmi csézákon feszítve, volt egy, akit 
nem felejtek el, a fejdísze a tatár kán és a diplomata föveg keveréke, megizzadtam.”10

Isaszeg 1944. november 16-tól december 28-ig a harcok sűrűjébe esett. A tér-
ségben a román 7. gyalogos hadtest támadott, az általános rohama december 5-én 
indult meg, de december 12-ig csupán a falu felét sikerült birtokba venniük. Az-
után ismét leálltak december 26-ig.

10 HEGEDŰS L. 1997. 12–15. 
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a ház körül, leültem egyik ablak alatt a földre, hogy ha üveg nem, de fal védjen. 
Villany nem volt, spiritusz lámpával melegítettem a forrpákát. Közben a berepülést 
fi gyeltem, kaptam is egy zuhanyt. A harmadik szoba felett (a műhelytől számítva) 
délkelet felől spriccet kapott a palatető, ami kiterjedt a verandára is. Szita lett a 
piros pala, érdekes, hogy nagyon kis lövedékkel lőttek. A gép elrepült, csend lett.

Délben egy tálban a konyhaasztalon volt a fasírt, szép tömeg. Feleségem és 5-6 
utcabeli a pincében volt, lejárat mindjárt a konyhánál, ezért volt ott az étel. Lemen-
tem, hogy megnézzem őket, és magammal vittem egy kiló remek békebeli desszer-
tet, olyan zserbó-félét, amit az Orion gyár küldött, és ami abszolút elérhetetlen volt 
évek óta. Ezt a gádor fali ablakába tettem. Be se néztem a pincébe, amikor kitárult 
fenn az ajtó, benne három vigyorgó orosz, nyilván már rutinjuk volt a mi hozzá-
állásunkban. Fegyvert csak lógatva ömlöttek le, kiemelték a csokoládét, levették a 
karórámat, mint kötelező udvariassági aktust, ugyanezt tették a feleségemmel is, 
benéztek, hogy van-e német, aztán intettek kifelé, mire betódult egy kisebb városra 
való szoldát, kik már végeztek ebédünkkel, a fasírttal.

A pincében lélegzeni sem tudtunk, mozogni még kevésbé. Vad vita támadt a 
katonák és egy vezető közt, amit sajnos karmozdulatok követtek, így még kisebb 
lett a hely. Aztán elrohantak. Csak a telefonos maradt ott, akkor láttuk csak a ké-
szüléket és huzalt. Mikor egyedül maradt, nyeszlett kis alak megnyugtatott, hogy ő 
keresztény és neve Filimán, ne féljünk. Persze kézzel beszélt, hiszen olyan barbárok 
voltunk, hogy nem tudtunk se oroszul, se örményül. Mikor délután – bevallom, 
éhesen – kimentem, meglepetve láttam, hogy a garázs hatalmas ajtaja eltűnt és a 
piros-fekete kocsi meztelenül kínálja magát, ugyanis a rengeteg rádiódoboz, ami 
láthatatlanná tenné, mind a földön van. A kétszárnyú ajtót csak másnap mertem 
keresni, a Rákoson volt átdobva és azon járt a gulyáságyújuk. Közben a ház hetekig 
teljesen nyitva volt, mert a garázsba az előszobából lehetett lemenni.

Vendégeink alkonyatra jöttek meg, így hát Gödöllő elfoglalása minden más hír-
rel szemben 3 napig tartott, 10-én Besnyő és Kertváros, 11-én hétfőn a váci síntől 
a református templomig, 12-én innen az Erzsébet-parkig végeztek, tehát minden 
nap bizonygatójának igaza van. Estére a könyvtárszobában telepedtek le, hol a zon-
gora megmaradt, nem bírtam rábeszélni, hogy a padlásra menjen. Nagy szám volt 
nekik, órákig kellett magyar nótákat kalapálnom, farkaséhesen.

A vendégszobából átvittek egy asztalt, azon ettek. De hogy, majd elmondom. 
Vizet melegítettek, a fazekat a mahagóni zongorára tették. Végre elengedtek. Más-
nap nyomuk sem volt, illetve az volt bőven. Az amerikai konzervek szerte, félig 
kirágva, a spenót mindenre rákenve, feltehetően nem értették, hogy miért küldtek 
azt is, és malicia nélkül mondom, nekik inkább nehéz étkekre lett volna szüksé-
gük. Másnap segélyhely lett a szoba, egy fi atal orvosnő-katona szégyellte előttünk 
a spenótot, ez a gesztus jólesett. Aztán láttuk a hordágyon haldokló fi atalokat, és 
azt, hogy nem is igen segítettek rajtuk, nem is lehetett, de nem is volt mivel. Vizet 
adtak, lemostak, enni adtak…

Áldozatok? Alig voltak. Az első és sokáig egyetlen a szerencsétlen Szabó Kál-
mán szerelő, ki állapotos nejével János utcai házából kiment a Blahára szőllejükbe, 
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Nyilván az 1944. év karácsonyára való tekintettel is, feltételezve, hogy az csök-
kenti a magyarok és németek harcértékét, december 26-án Kerepestől északnyu-
gatra támadott Gödöllőről a szovjet katonaság. Ennek a harcnak a középpontjában 
Szilasliget helyezkedett el, melynek védője Vannay zászlóalja volt. Az Attila II. 
védőöv első árokvonala a fóti Somlyó-hegy gerincén húzódott, Helvécia-teleptől 
északkeletre, a Bolnoka-tetőtől, Kerepestől, Kistarcsától stb. keletre folytatódott.

Ezzel állt szemben az ellenség 30. lövész hadtestének 155. lövész hadosztálya Fót-
Mogyoród terepszakaszon és a 151. lövész hadosztály az Isaszeg-Kerepes vonalon.

December 22-én Budán felavatták a Vannay László főhadnagy vezette 638 fős 
önkéntes zászlóaljat. December 25-én este Vannay parancsot kapott, hogy vegyen 
részt a Kerepesnél harcoló 10. magyar gyaloghadosztálynak a december 26-án 18 
órakor induló ellentámadásában, mely Gödöllő felszabadítását célozza. A  zász-
lóalj 2., 3. és 4. századát december 26-án gépkocsikon szállították Kerepestől 
nyugatra, Szilasliget térségébe a Bolnokával, az út Patkójával szemben. A Vannay-
zászlóalj menetből vett részt az ellenlökésben, melynek főereje azért a 10. gyalog-
hadosztály volt.

Legelőször is sikerült visszaverniük egy szovjet betörést Kerepestől nyugatra 
és elérték az Attila II. legkülső árokvonalát nagyon súlyos veszteségek árán. Egy 
északnyugat irányból Csömör felé törő szovjet harccsoport ellenében a 13. német 
páncéloshadosztály felderítő osztályának három páncélosával a Vannay-zászlóalj a 
Tatárhalom nevű magaslattól a Forrás-patak völgyön át a 187-es magassági pon-
tig reteszállást foglalt el. A harcok során a Vannay alakulat 2. százada 1944. dec. 
28–29-ig részt vett az Árpádföld területéről kiinduló újabb ellentámadásban.

A Csömörtől északra lefolyt harcokban a Vannay-zászlóalj 4. százada megsem-
misült, Vannay parancsnok megsebesült. A Kerepesen és környékén folytatott hősi 
harcokért Vannay Lászlót 1945. január 11-én soron kívül őrnaggyá léptették elő. 
Vannay 1945. február 11-én hősi halált halt a Budáról való német és magyar kitö-
rési kísérlet során.13

Azt állíthatjuk, ha már mindenáron dátumhoz kell kötni a harci eseményeket 
is, hogy Gödöllő számára a szárazföldi harcok 1944. december 31-re végetértek.

Meg kell azonban emlékezni légi harcokról is. Egy lelőtt USA P-51-es Mustang 
vadászgép törzse a Kastély parkjában ért földet 1944. július 2-án, a szárnyát egy 
kilométerre a kukoricásban találták meg. Gödöllőre az első szovjet bombák, me-
lyeket valószínűleg Budapestnek szántak, 1944 szeptember utolsó napjaiban hul-
lottak. Domonyban 1944 júliusában egy lelőtt amerikai bombázógép zuhant le, a 
meghalt pilótáját a község temetőjében hantolták el, majd 1945-ben exhumálták 
és elszállították.14

13 HORVÁTH L. 1988. 253–254., 259–261., II. vh. lex. A-Zs 1996. 448–449, UNGVÁRY K. é. n. 44. és 
HORVÁTH L. 2000/2/. 259–264. 

14 BANK L. 1984. 41., KOVÁCS J. 1994. 70–71. 
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Összegezve tehát Gödöllő belterülete és határa három oldalról körül volt véve 
szovjet és román csapatokkal 1944. december 5–13-ig, míg végül is elesett. A har-
cok mindkét fél számára tetemes veszteségeket okoztak. A 12. tartalék hadosztályt 
Nagyváradnál már egyszer szétverte az ellenség, és alig szervezték újjá, amikor 
1944 novemberében bevetették Gödöllő térségében. A  kb. 4000 fős 10. gyalog-
hadosztály december első felében a veszteségteljes gödöllői harcokban annyira 
felőrlődött, hogy minden ezredéből csak egy zászlóaljnyi ereje maradt. A német 
alakulatok is hasonló arányban szenvedtek veszteségeket. Figyelembe kell vennünk 
ennek megítéléséhez, hogy a német Feldherrnhalle páncélgránátos hadosztály és a 
két magyar hadosztály 1944. december 5–13-ig Gödöllőnél a szovjet és alárendelt 
román főcsapás irányában védett és állt helyt.

A harcok következtében Gödöllő sokat szenvedett és pusztult. Legtöbb kár a 
vasutat és az állomást érte. Már a küzdelem megindulása előtt a Zöldház-vasúti 
őrház melletti műemlék vasúti hidat a németek felrobbantották. A  gödöllői vas-
útállomást felgyújtották, a királyi pavilonban óriási értékek égtek el, festmények, 
gobelinek, szőnyegek, bútorok stb. Bár a HÉV vonal sértetlen maradt és működött, 
a település már napokkal előbb nem kapott áramot.

A gödöllői kastélyból a front megérkezése előtt napokon keresztül tehergép-
kocsikkal hordták az értékeket Budapest felé. Katonák és civilek fosztogatták az 
épületet, a szovjeteknek a maradékkal kellett beérniük. Ekkoriban távozott el Gö-
döllőről a német harckocsi javító egység is.

A szovjet parancsnokság a Grassalkovich-kastélyban rendezkedett be másod-
jára, először a cári tábornok, Paszkevics tartotta itt szállását 1849-ben. A  pre-
montrei rendház, gimnázium stb. területén 1944. december 20-án fogolytábort 
létesített a szovjet vezetés, melyben magyar, német katonák mellett civileket is 
összegyűjtöttek, legmagasabb létszámuk elérhette a 40 000 főt. Ebben a fogolytá-
borban alakították meg 1945. február közepén a Demokratikus Magyar Hadsereg 
3. Vasútépítő Dandár 1. és 2. Vasútépítő zászlóalját. A gödöllői és jászberényi fo-
golytáborokból mintegy 8000 magyar férfi  jelentkezett a felállítandó új magyar 
honvédségbe „önként.” Ami persze azt jelentette, hogy a hadifogoly élet sanyarú-
sága vagy a Szovjetunióba hurcolás helyett inkább vállalta az új honvédséget, gon-
dolván, hogy így legalább a hazájában maradhat. (A gödöllői fogolytábort 1945. 
augusztusában felszámolták.)11

Gödöllőn ismét megállt a front mozgása 1944. december 13-27-ig. A  telepü-
lésen ezidőben 2-3 szovjet tüzérezred volt állásban és naponta árasztotta el tüzér-
ségi tűzzel a tőle délre, délnyugatra lévő falvakat. Ez az állóháború, melynek egyik 
előzménye volt a Szárító-puszta, Juharos-tetői szovjet és román vereség, nagyon 
megterhelte lelkileg is a vidék népét.12

11 BANK L. 1984. 54. és HORVÁTH L. 2000. 69–70. valamint Hadtörténeti Levéltár, a 10. gyaloghadosztály 
airatai, és HEGEDŰS L. 1989.2. 

12 FÁBIÁN B. 2007. 229. – A Juharos-tetői szovjet-román emlékműnél hivatalos megemlékezéseket tartottak 
1990-ig. Érezhető volt, hogy kultuszhellyé akarták tenni a vidék népe számára.
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Katona halottak nemzetiség szerint Gödöllő és Besnyő földjében

szovjet  239 katona
magyar  36 katona
német  20 katona
amerikai  1 katona
román (Juharos-tető)  ? katona
összesen  296-nál több

A szovjet elesettek nagy száma – mint már jeleztük –, abból adódik, hogy a gö-
döllői köztemetőbe a környék községeiből is hoztak szovjet halottakat. Ezek száma 
ismeretlen, így nem tudjuk szétválasztani a gödöllői harcokban és máshol elesette-
ket. Ezen felül a kastélyban szovjet kórház is működött, ahol máshonnan idekerült 
sebesültek hunytak el.

A magyar és német halottak csekély száma nem azt jelenti, hogy csak ennyi lett 
volna a veszteség a gödöllői harcokban. A magyar, de különösen a német hadsereg 
a visszavonulás harcai közepette is magával vitte sebesültjeit és halottait, ha csak 
egy mód is volt rá. A Gödöllőn eltemetett magyar és német katonák tehát azok, 
akiket nem tudtak magukkal vinni az Attila védőöv belső vonalaiba, árokrendsze-
reibe Budapest felé.

A román csapatok két szovjet támadó zöm közé fogva érték el Pécel, Isaszeg, 
Gödöllő stb. környékét. A szovjetek közrefogva „vigyáztak” a románokra, akik leg-
súlyosabb harcaikat éppen a Rákos-mentén vívták a magyar és német védőkkel. 
Maguk a németek is tudták, hogy a magyar honvédek keményebben küzdöttek a 
front azon szakaszán, ahol románokkal álltak szemben. Malinovszkij marsall, ta-
lán ezt is meggondolva, a 7. román hadtestet Budapest pereméről átparancsolta 
Szlovákia területére harcolni. Nem engedte meg, hogy románok is bevonuljanak 
a magyar fővárosba, tudta, hogy ez fokozta volna a honvédség ellenállását, illetve 
nagy megalázás lett volna a magyar nemzetnek.19

A Gödöllő, Valkó és Isaszeg közötti erdőkben különösen heves harc folyt a ma-
gyar-német és szovjet-román erők között. A Juharos-tetőn lévő tömegsírba hordták 
össze a halottakat a kivezényelt civilek 1945 tavaszának kezdetén. Ezek a szovjet 
és román halottak nem községek belterületén estek el, hanem a nevezett erdőben. 
Számuk megbecsülésére nem vállalkozhatunk. Bank László becslése szerint 30-40 
fő románt temettek el a Juharos tetőn, mert már nem voltak szállítható állapotban.20

19 II. vh. lex. A-Zs 1996. 374–375. 
20 BANK L. 1984. 26., 57. kép.
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Légi csata zajlott 1944. augusztus 20-án Veresegyház és Mogyoród között, amikor 
a repülők a szántóföldekre ürítették bombaterhüket, hogy könnyebben repülhesse-
nek. Ekkor egy német gép Fekete-pusztán, egy másik pedig az Őrszentmiklóshoz 
tartozó Sajó-tanyán zuhant le.15

Végül pedig Gödöllőt a német légierő bombázta 1945. február 17-én, állítólag a 
vasúti állomás melletti hatalmas szovjet lőszerraktár volt a célpont.16

Gödöllő és Besnyő területén eltemetett katonák

1. Köztemető (obeliszkjén 40 név szerint): szovjet 233 katona

2. Premontrei temető:
magyar 16 katona
német 12 katona

3. Kastély-park: USA 1 katona

4. Besnyő:
magyar 20 katona
német 6 katona

5. Az autópálya építésekor lelt:
német 2 katona
szovjet 6 katona

Összesen: 296 katona

Táblázatunkhoz megjegyzéseket kell fűznünk.17 A gödöllői köztemetőben obe-
liszkkel jelölt tömegsír 233 szovjet katonája nem mind Gödöllő területén lelte ha-
lálát. A környék falvaiból is kerültek ide halottak, amikor a hevenyészett temetőket 
és szórványos sírokat felszámolták. Például Veresegyházon a katolikus templom 
kertjében fekvő néhány szovjet katonát is Gödöllőre vitték.

A premontrei rendház temetőjében olyan magyar és német katonák nyugodtak, 
akik többnyire nem a gödöllői harcokban hunytak el, hanem távolabbról sebesül-
ten kerültek ide és itt fejezték be életüket.

A Kastély-parkban lezuhant amerikai gép pilótájából dr. Kovács Jenő, egy alsó-
kart kézfejjel együtt és egy nyaki csonkot látott. Nem tudjuk, hogy a maradványok 
elhantolására szertartást végeztek-e.

A Besnyőn elhaltak többsége nem szabályos harcban esett el, hanem légitáma-
dások áldozata volt. Az M3-as autópálya munkálatai során buldózer forgatott ki 
két halottat, akiket német katonagombok és kitüntetés alapján azonosítottak.18

15 HORVÁTH L. 1995. 453., PADISÁK M. 2007. 111–114. 
16 HORVÁTH L. 1995. 555–556. – Pásztor Pál néhai veresegyházi és kisnémedi plébános Gödöllőn szemtanú 

vallomása.
17 BUS J. 1999. 316. – Becslés alapján ennél magasabb számát adja a halottaknak. A premontrei temető II. vh.-s 

katona halottainak nevét és adatait közli FÁBIÁN B. 2007. 229–230. 
18 BANK L. 1984. 54. 
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másrészt. Ugyanis hosszú időn át két jókora tábor volt eszményi környezetben, 
kempingszerű faházakban, úgy tűnt, katonák üdülésére, pihentetésére. Egyik a 
Juharos alatt húzódott, mikor első kirándulásunk volt Besnyőre a MADISZ-szal 
(Magyar Demokratikus Ifj úsági Szövetség – HL), végigjártuk ezt a sort. A másik 
az Alsó-parkban volt, nem kevéssé szúrt szemet, hogy ezért fenyőket vágtak ki ott, 
dehát egy oly nép vágta, mely torkig van fenyővel…

A német fegyverletétel után az Alsó-park minden szabad területét német sze-
mélygépkocsik foglalták el, egyik segédem és egy helyi élelmes kalmár szerint 
mindenki vehetett dollárért. Ami nem blöff , második kocsimat Soltész Istvánnak 
negyedrészben dollárban fi zettem ki, csak később lett tilos.

A fácánosi (gimnáziumi) atrocitáson kívül csak kettőről tudok. Az idős Drobnyt 
a pincéből feljövetkor lőtték agyon, a Mayer házaspárt – a Burgonyatelep tudós ve-
zetőjét – lehívták a pincébe és ott végeztek velük. Okát sosem lehetett megtudni.

Az első időkben gyúltak tragikus tüzek is. Először Élő Emília zenedéje, a mai 
autószerviz helyén, Kossuth u. 43., reggel csak zongora tőke volt látható a hamuban. 
Még nagyobb baj: Kriesch Aladár gyönyörű, romantikus, szecessziós műterme is 
elhamvadt, amiben nem csak az ő művei, de minden helyi művész odamentett képe, 
irodalom emlékei, jelmezek lettek porrá. A zenede oltásához kirendeltek orosz ka-
tonákat is. Azután jött Nagy Sándorék kitelepítése egészen más utcába, csak a szem-
ben lévő házba, velük Hervey is, a párttitkár. Mindössze egy délutánra, ami alatt 
összeverték, szaggatták a bútort, képeiket stb. Ő pedig a náciellenesek doyenje volt!

Valaki merész volt, írógéppel tiltakozott /magyarul/ a parancsnoknál. Erre ösz-
szeszedték az összes írógépet. Sorsukról nem tudni.”

A hadifoglyok néhány visszaemlékezése hitelesíti és bővíti a táborról való isme-
reteinket.

Kovács Imre (1913. márc. 16. Alcsút – 1980. okt. 27. New York) író és politi-
kus is bekerült a gödöllői pokol bugyrába. A Magyar Történelmi Emlékbizottság 
egyik szervezője, az 1942. március 15-i nagy háborúellenes tüntetéskor Bajcsy-Zsi-
linszky Endrével együtt koszorúzta meg Petőfi  szobrát. Hazaárulás vádjával 1942. 
április 7-én letartóztatták és csak az írótársadalom közbenjárására engedték szaba-
don júniusban. Részt vett és beszédet mondott a népi baloldal reprezentánsaként 
a szárszói konferencián (1943. augusztus 23–29.). Hazánk német megszállásakor 
illegalitásba vonult és bekapcsolódott a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bi-
zottságának munkájába. A szovjet fronton 1944. december 20-án átjutott és önként 
jelentkezett egy szovjet parancsnokságon, hogy felajánlja szolgálatait az ország há-
borúból való kivezetése és újjáépítése terén.

De a szovjetek kémnek nézték, fogságba vetették és Gödöllőn a hadifogolytá-
borban őrizték. Innen 1945. február 11-én sikerült megszöknie. Ezután a Nemzeti 
Paraszt Párt (NPP) országos vezetőségének tagja, majd a párt főtitkára, alelnöke stb. 
A szovjet hadsereg által támogatott kommunista párttal való szakadatlan küzdelmét 
a magyar parasztságért kilátástalannak ítélve meg, 1947-ben nyugatra távozott.23

23 RUL 12. 442–443. 
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A GÖDÖLLŐI HADIFOGOLYTÁBOR

A szovjet hadsereg megszállása után Gödöllő, Cegléd, Jászberény és Baja voltak 
a leghírhedtebb hadifogolytáborok a trianoni Magyarországon, az újra elvesztett 
Kárpátalján pedig Szolyva. Ezekbe a táborokba bekerülni a legkülönbözőbb indo-
kokkal és módon lehetséges volt. Elég volt az orosz fülnek németesen hangzó név. 
A mindig három naposnak ígért „malenkij robotra” elhurcoltak közül is sokan itt 
találták magukat hosszabb időre.

Malinovszkij marsall Budapest ostromakor nem bírván a várost a Sztálin szabta 
határidőre bevenni, sokkal több védő „fasisztát” jelentett, mint amennyi valójában 
volt. Budapest 1945. február 13-án esett el és ekkor a szovjet front vezetése a sa-
ját csapdájába került. A lejelentett védők száma szerint sokkal több hadifogolynak 
kellett volna lennie, de nem volt. Ezen úgy segítettek, hogy mindenkit összefog-
dostak és Gödöllőre irányítottak, akit csak lehetett. Nagyon sok civil is fogságba 
került, aki nem szagolt még puskaport, azaz sosem volt katona. Budapestről, északi 
környékéről gyalogmenetben hajtották a szovjetek a hadifogoly tömegeket a 30. 
számú országúton. Kiváló értelmiségiek százai tették meg ezt az utat és sínylődtek 
Gödöllőn a hadifogolytáborban. Köztük volt – hogy nevet említsek – Kosáry Do-
mokos (1913–2007) történettudós.21

A hadifogság súlyos élmény, leírások is maradtak róla. Hegedüs László érzékle-
tes leírásának idézésével kezdjük a hadifogolytábor rövid bemutatását.22

„A premontrei gimnázium mellett, az innenső oldalon civil fogolytábort létesí-
tettek. Bármint erőlködöm, nem tudom célját és főleg a jogosságát. Gyanítom, nem 
tetsző elemek, nyilasok, út közben elkapott emberek laktak ott, rossz sorsban. Az 
alakításkor jöttek foglyok és őrök a Blumenthál telekre, tehát mellénk, ott kiverték 
2-3 kétszázliteres benzinhordó fenekét, elvitték főzésre. A táborból naponta ment 
az egész tömeg idős, vad őrök közt fel a haraszti erdőbe. Négyes sorokban, lehettek 
pár százan. Az őrök ordítottak, néha levegőbe lőttek. Haraszton fát termeltek, ezt is 
csak onnan tudom, hogy egy szerencsétlen ügyvéd sorsát Forgács Ferenc nyomoz-
ta, nevezett ügyvéd kissé krakéler volt, elvette az őr fegyverét, rásütötte, ugyanak-
kor egy másik őt lőtte le. Két halott, semmi tanú, nagyon felkavart mindenkit…

Nos, a csapatból a hosszú úton mindig meglépett valaki, akkor befogtak más já-
rókelőt. Például Antal Iván gépészmérnököt, régi helyi lakost, aki soha többé nem 
került elő. Volt nagyobb dráma is. A hozzátartozók jártak a tábor nyakára, vittek 
enni, veszekedtek, hogy engedjék el őket. Egyszer sortüzet kaptak, hozzánk is el-
hallatszott az ordítás, sivalkodás…

A nagy fakitermelésnek kettős célja lehetett: a fűtés egyrészt, az elszállásolás 

21 POLÓNYI P. 1992. 91–92. – Utóközlése Helyt. olv. 1993. 126–132. – A PML-ben az 1980-as években al-
kalmam volt beszélgetni Kosáry Domokossal, aki bejárt a Levéltárba kutatni. Tőle magától tudom, hogy 
hadifogoly volt Gödöllőn, hova az utat gyalog tették meg Budapestről.

22 HEGEDÜS L. 1997. 18–19. 
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hárman: Czakó Béla, Kis József és magam 1945. februárjában egy reggel fölke-
rekedtünk, hátizsákkal és elgyalogoltunk Gödöllőre, hogy fenti barátainkat meglá-
togassuk és számukra élelmiszert vigyünk.

A gödöllői vasútállomásnál elváltunk egymástól, hárman három felé mentünk. 
Engem előre küldtek a barátaim, hogy menjek és derítsem fel a lehetőségeket, ne-
kik volt még valami más elintéznivalójuk, majd jönnek utánam – mondták.

Elindultam a fogolytábor felé. Már a sínek túloldalán voltam, közel a kerítéshez. 
Sok volt az orosz katona mindenfelé, mint később kiderült: hatalmas lőszerraktár 
volt az állomás mellett.

Amint ott tébláboltam, egyszercsak német zuhanóbombázók, a Messerschmidtek 
jelentek meg az állomás fölött. Óriási sivítás, hatalmas dörrenések. Tigrisugrással 
sikerült bejutnom egy szobába, ahol már nagyon sok orosz katona feküdt egy ra-
káson, magam is a tetejükbe ugrottam. Ma már nem tudok visszaemlékezni arra, 
hogy mennyi ideig tartott ez a bombázás, de arra emlékszem, hogy a fogolytábor 
meglátogatásáról nem lehetett szó. A nagy kavarodásban visszaindultam a vasútál-
lomás félé. Mindenfelé halottak… És az egyik bejárati ajtó küszöbén ott feküdi hol-
tan Kis József barátom is. Iszonyú megdöbbenés volt. És valamivel távolabb Czakó 
Béla is olyan súlyosan sebesült, hogy néhány nap múlva belehalt a sérüléseibe.”

Bezzeg Mihály, gödöllői szabót is megfogták az utcán és bevitték a fogolytábor-
ba. Évtizedekkel később is sokmindenre emlékezett, köztük arra is, hogy Rákosi 
Mátyás, kommunista pártvezető meglátogatta a gödöllői fogolytábort és beszédet 
mondott.27

„Nem sokkal azután, hogy oda bekerültünk, összehívták a népet, és mondták, 
hogy Rákosi fog beszélni, szól a foglyokhoz. Hát én nem ismertem, nem tudtam, 
ki az. Nem foglalkoztam politikával, egész életemben csak ruhákat varrtam. De 
hát, jó, Rákosi beszél, rendben van. Nagy ember lehet ez, gondoltam, ha már a 
foglyoknak beszél és a ruszkik ideengedik. Elmondta, hogy ő ki, mi, nagyjából, 
és hát, ugye, azt vártuk, hogy majd azt mondja el, hogy hogy kerültök haza innét 
minél hamarabb. De nem ezt mondta, hanem elkezdett bennünket szidni, hogy 
ilyen sokáig a német fasizmus mellett harcoltunk a Szovjetunió ellen stb. Szóval 
magyarul mondva, tisztességesen letolt minket. Jól van, hát így leszidott minket, 
és utána azt mondta, kérem, ne szemeteljenek, ott a szemétdomb a sarokban, oda 
hordják a szemetet! Nagyjából ennyi volt, ahogy Rákosi beszélt. Mindenki hallga-
tott. Ki mert volna ott szólni? Azt se tudtuk, hányadán állunk. Csak álltunk némán, 
tudomásul véve, hogy mi bűnösök vagyunk.”

27 POLÓNYI P. 1992. 97–98. 
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Kovács Imre így látta a gödöllői hadifogolytábort.24

„Átbukdácsoltunk a vasúti síneken, és elénk tárult a nagyszerű gimnázium há-
rom vagy négyemeletes épületcsoportja, kettős drótkerítéssel körülvéve. A  drót-
kerítésen kívül és belül őrök cirkáltak, állandóan ordítoztak és lövöldöztek. 
A dróthuzalok előtt hatalmas csoportban gyerekek, asszonyok és öregek álltak és 
kiabáltak befelé, a kerítés mögül ijesztő árnyak integettek, válaszoltak. Az őrök 
mindent elkövettek, hogy távoltartsák az érdeklődőket, a merészebbeket riasztó 
lövésekkel fi gyelmeztették. (…) Valóban azt lehetett hinni, hogy egész Budapest 
ott szorong előttünk. Bundás, előkelő mozgású és tartású, de már lestrapált és le-
züllött urak mellett villamoskalauzok, utcaseprők, postások és rendőrök topogtak 
az udvaron. (…) A táborparancsnokság valamiért mindig számba vette az embere-
ket, nevek röpködtek a levegőben, káromkodás, szitkozódás hallatszott.”

A magyarországi zsidóság „felszabadulásként” érte és élte meg a szovjet meg-
szállást. Különösen a kommunista párt szervezeteiben ellenállást kifejtő tagjai 
készek voltak együttműködni a szovjetekkel az első órától kezdve. Ez a jelenség, 
alapállás azonban nem gátolta meg a szovjeteket, hogy a hadifogoly gyűjtési akci-
ók során zsidókat is, kommunistákat is összefogdossanak és a magyar tömegekkel 
együtt akár Szibéria táboraiba is elhurcoljanak.

A Ságvári nevet felvett partizáncsoportot Turcsányi Lajos, a Kommunista If-
júsági Szövetség (KISZ) aktivistája szervezte meg. Formailag a Magyar Királyi 
Honvédség 101. gépesített vegyiharczászlóalj törzseként jelentek meg, miután a 
szükséges egyenruhákat, rangjelzéseket és papírokat beszerezték. Budapesten be-
költöztek egy üresen álló Volksbund-házba, ahonnan több akciót hajtottak végre a 
főváros ostromának idejében.

Ez az antifasiszta tevékenység sem mentette meg őket attól, hogy a szovjet elhá-
rító szervek a gödöllői hadifogolytáborba zárják a csoportot. Csak a kommunista 
párt országos vezetésének hathatós közbenjárására engedték el Turcsány Lajost és 
embereit.25

Természetesen a környék falvaiból is sokan kerültek Gödöllőn fogolytáborba 
a fogolyszerzés során. Veresegyházról elvitték Czakó Béla kántortanítót és Kis Jó-
zsefet a veresi focicsapat kitűnő kapusát. Az eseményeket Pásztor Pál (1921–2005) 
plébános elmondásából ismerjük részletesen.26

„A mai gödöllői agráregyetem területén volt egy nagy fogolytábor. 1945 elején 
ott raboskodott kb. 5 ezer fogoly között a Markovits Bandi és a Piszter Nándi. Ez 
utóbbit is a hősi halottak közé lehet sorolni (tágabb értelemben), mert ő ugyan ki-
szabadult onnan valamikor, de olyan betegséget szerzett, amelynek következtében 
nem sokáig élt.

Tehát ott volt a fogolytáborban a Markovits Bandi és a Piszter Nándi. Mi 

24 UNGVÁRY K. é. n. 274. 
25 UNGVÁRY K. é. n. 251.
26 HORVÁTH L. 1995. 555–556. 
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tokba a területet a nemzet lelkes egyetértése mellett. Több mint egy millió magyar 
szabadult fel ekkor a román uralom alól. A bevonulásban természetesen ott voltak 
a gödöllői honvédek is.

Jugoszlávia felbomlásakor, 1941. április 10-én a horvátok kikiáltották a Horvát 
Államot (Drzava Hrvatska), április 11-én a honvédség megkezdte a magyarlakta 
Délvidék, Baranyai háromszög és Muraköz megszállását. Xantus László 1913-ban 
Zomborban született, ahonnan családjával menekülni kényszerült a szerb hódítás-
kor 1919-ben. A Xantus-család ekkor Gödöllőn telepedett le. Xantus László első 
tényleges katonai szolgálatát a 7., később 10.-re átszámozott salgótarjáni kerék-
páros zászlóaljnál teljesítette. Ott volt az erdélyi és a délvidéki bevonulásokban. 
Az utóbbi különösen megrendítő és igazságtevő esemény volt, hiszen a Zombor-
ból elűzött fi atal, magyar honvédként felszabadítóként tért vissza szülővárosába és 
keblére ölelhette zombori rokonait.

Április 12-én estére érte el a gyorshadtest Zombort, másnap estére az egész Dél-
vidék birtokbavétele befejeződött. Német kérésre a honvédség vezetése hozzájárult, 
hogy a gyorshadtest további alkalmazásra kerüljön Magyarországhoz vissza nem 
csatolandó balkáni területeken is. A német 1. páncélcsoport alárendeltségében az 
eszéki Dráva-hídon átkelve Vukovár-Vinkovci-Sabác menetvonalon április 19-ig a 
Szaván túli Valjevoig tört előre. Alkalmazása a nevezett területen május 6-ig tartott, 
amikor a gyorshadtest visszatért helyőrségeibe.29 Xantus László mindebben részt vett.

Szerbiából való visszatérése után 1941. június utolsó napjaiban már az ukrajnai 
frontra került. Szokolovka falunál 1941. augusztus 6-án hősi halált halt. Megkapta 
a magyar érdemrend lovagkeresztjét hadiszalagon a kardokkal! Ő volt Gödöllő el-
ső katonatiszti hősi halottja.

Az 1939. szeptember 1-jén indult világháborúba Magyarország 1941. június 
26-án kényszerű csatlósként sodródott bele. Ekkortól fogva gödöllői illetőségű 
személyek is részt vettek a háborúban a Magyar Királyi Honvédség különböző 
alakulataiban.

A II. magyar hadsereg 1942. július-augusztusában ért ki a Donhoz, ellene a 
szovjet támadás 1943. január 12-én indult meg Urivnál. A  II. magyar hadsereg 
szétverése január 17-re végbement, maradványait január 24-én parancsra kivonták 
az arcvonalból. A legtöbb gödöllői katona a Donnál, a Dontól való visszavonulás 
során vesztette életét. Néhányat megemlítünk közülük.

Urbán István, földmíves, altiszt a Földmívelési Minisztériumban, született 
1907-ben. Ungvárra vonult be, onnan került ki a Donhoz. Legutolsó tábori lapját 
1943. január 12-én küldte feleségének, ezen a napon indult meg a szovjet támadás! 
A meneküléskor fel akart kapaszkodni egy német teherautóra, de a németek a ke-
zeit letaposták. Végül két gödöllői bajtársa – Kalmár Lajos és Bokor László – a járni 
már nem tudó Urbánt hevenyészett szánkón húzták, majd egy falunál kénytelenek 
voltak egy házban magára hagyni.

29 II. vh. lex. A-Zs 1996. 132–133. 
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GÖDÖLLŐ NÉPÉNEK EMBERVESZTESÉGE 
ÉS EMBERVESZTESÉG GÖDÖLLŐN

A történész nem bújhat ki a feladat alól, hogy összeszámolja, legkevesebb megbe-
csülje a háborúk, forradalmak, felkelések, katasztrófák stb. áldozatainak számát. 
Ez a feladat általában munkaigényes, szomorú és nem lehet maradéktalanul vég-
rehajtani. A számok, melyek leírására mégis erkölcsileg kényszerítve vagyunk, so-
sem lesznek pontosak, csak hozzávetőlegesek. Reménytelen vállalkozás tehát, hogy 
megadjuk Gödöllő népének II. világháborús emberveszteségét és az emberveszte-
séget Gödöllő területén. Mégis neki kell rugaszkodnunk a feladat végrehajtásának, 
mert a kegyelet, a történetírói tisztesség ezt kívánja tőlünk.

Egy helytörténeti monográfi ában ez különösen elengedhetetlen, bár eleve re-
ménytelen feladat, ténylegesen az események után több mint 60 évvel. Hitünk sze-
rint község-, várostörténetben név szerint kellene felsorolni a település népének 
emberveszteségét az utolsó szálig. Tekintve azonban, hogy a hősi halottak és ál-
dozatok máris nagy száma, mely mégis elmarad a teljességtől, valamint terjedel-
mi korlátok, arra késztetnek bennünket, hogy a világégésben elhunytakra nézve 
helyzet és sors típusokat mutassunk fel, mintegy velük illusztráljuk a történelem 
eseményeit és menetét.

A magyar nemzet számára a II. világháború tulajdonképpen a trianoni 
országcsonkítás részleges felszámolásával, az ún. visszatérésekkel, visszafoglalá-
sokkal kezdődött. Nemzeti egyetértés volt abban az értelemben, hogy a Trianon-
ban ránk kényszerített határokat fel kell számolnunk és legalább egyesítenie kell 
hazánknak a Kárpát-medencében a többségében magyarlakta területeket.

A visszacsatolások folyamata az I. bécsi döntéssel vette kezdetét (1938. novem-
ber 2.), amelyik Csehszlovákiától visszajuttatta a Felvidék többségében magyarlak-
ta déli sávját. Csehszlovákia felbomlásakor, 1939. március 15-18. között a Magyar 
Királyi Honvédség fegyverrel foglalta vissza Kárpátalja hegyvidéki részét fel egé-
szen az ezeréves magyar határig, ezekben a napokban fegyveres összeütközésekbe 
keveredett a Volosin-féle kárpát-ukrán államkezdemény fegyveres erejével, az ún. 
Szics-gárdával (Ukranszki Szicsovi Sztrilci = Ukrán Lövészek Tábora).

Legéndi János, ácssegéd, a váci kerékpáros zászlóalj tizedese, az első 
katonahalottja Gödöllőnek. Valószínűleg Szolyvánál a Latorca hídon haslövés érte 
1939. március 17-én a Szics-gárdával való fegyveres harcban. Alakulata a 14. kerék-
páros zászlóalj a korabeli sajtófi gyelem középpontjába került, mert két és fél nap 
alatt 270 kilométert megtéve érte el az ezeréves magyar határt.28

A II. bécsi döntés (1940. aug. 30.) visszajuttatta Magyarországnak Észak-Er-
délyt és a Székelyföldet. A magyar honvédség 1940. szeptember 5–13-ig vette bir-

28 XANTUS Z. 1989. – A név szerint említett gödöllői honvédek és civilek adatait mind innen vettük.
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de megfeszített erővel kiemeltük a 2 méteres vízből. Ilyen a sorsunk. De azért min-
dent kibírunk. Mert sült csirkét, vajat, mézet eszünk. Mind mezei vételezés.”

A visszavonuláskor lengyel földön esett el Millanovellnél 1944. szeptember 23-
án. Az esete rendkívüli és megdöbbentő. Katonái a kiépített vonalak drótjait teker-
cselték fel, amikor Berze István zászlóst megszólította egy idegen férfi . Beszédbe 
elegyedtek és odaszólt a katonáinak, hogy csak haladjanak tovább, majd később 
utoléri őket. A katonák elvégezték a munkát, de Berze zászlós addigra sem érkezett 
meg. Jelentették a századparancsok főhadnagynak és az a keresésére kiküldte az 
embereket. Berzét lőtt sebbel holtan találták az úton, aki megszólította, partizán 
lehetett, úgy vélekedtek az esemény résztvevői.

A századparancsnok egy koporsót ácsoltatott és táviratozott a szülőknek, majd 
tehergépkocsin elküldte a holttestet Gödöllőre (Rákos u. 19.). A honvédségi sza-
bályzat szerint teljesen szabálytalanul járt el, de bajtársa iránti megbecsülését így 
akarta kifejezni.

A szovjet hadsereg másik szárnya 1944. szeptember utolsó napjaira felzárkózott 
a Kárpátok hegyvonulatára Kárpátaljánál és elérte az Árpád-vonalat, amelyik Ma-
gyarország keleti határát védelmezte. A szovjet légierő aktivitása megnövekedett 
Kárpátalja térségében. Beregszász városát 1944. október 9-én nagyobb bombatá-
madás érte, mely sok halottat követelt. Különösen a vasúti pályaudvar és az állomá-
son veszteglő honvéd csapaszállító vonat szenvedett súlyos károkat.

Regős (Reiner) Zoltán, gödöllői egészségügyi karpaszományos őrvezető, szüle-
tett Temesvárott 1922-ben. Beregszász 1944. október 9-i bombázásakor hősi halált 
halt. Haláláról a beregszászi pap értesítette a családot, a város temetőjében nyugszik.

A II. Ukrán Front csapatai 1944 novemberében elérték a Gödöllői dombság 
falvait. Közéjük tagolva harcolt a 7. román gyalogos hadtest, amelyik Pécel és 
Isaszeg térségében fennakadt az Attila védőöv legkülső árokrendszerén 1944. no-
vember 3-tól december 30-ig. Sztregovay Ferenc ejtőernyős honvéd, ebben az idő-
ben már gyalogosan bevetett katona ekkoriban halt hősi halált Locsod-pusztánál. 
Sztregovay nem került Locsodon tömegsírba, mert gödöllőiek felismerték és a csa-
lád hazahozatta a gödöllői református temetőbe a többi Sztregovay mellé.

Raposa Zoltán gödöllői repülő őrmester a 101. (Puma) honvéd vadászrepülő 
században. Légiharcok győztese, Tobák András egyenesen „veterán bajtársának” 
nevezte. A Pumák 1944. március 25-én Szombathelyről megkezdték az áttelepülést 
Grosspetersdorfb a (Nagyszentmihály, Va megye, felsőőri járás) Burgenland terü-
letére, mely akkoriban a Német Birodalomba tartozott.32

Raposa 1944. március 27-én Szombathelyről egy Bückert hozott az áttelepülés 
során, amikor Grosspetersdorfb an a repülőtéren leszállás közben rácsúszott egy 
Messerschmitt 109-es és Raposa az életét vesztette. Ott temették el, vajon sírja 
megvan-e még?

32 TOBAK T. 1995. 163–164. 
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Herczog Károly, MÁV alkalmazott, 1907-ben született. Ungvárról 1942. novem-
ber l-jén ment ki a frontra. Utolsó levelét 1943. január 2-án írta haza. Petruszkaja 
községnél 1943. január 14-én hősi halált halt.

Kodó János, géplakatos és motorszerelő, született 1913-ban. A  III. hadtest ve-
zérkari főnökének, Sárkány Jenő vezérkari ezredesnek a gépkocsivezetője lett. A III. 
hadtest parancsnoka Stomm Marcel altábornagy volt, akinek „búcsúparancsa” után 

– a hadifogságot elkerülendő – Sárkány Jenő ezredes, Buzinkay főhadnagy parancs-
őrtiszttel egy kazal mögött főbe lőtték magukat 1943. február 3-án. Stomm Marcel 
altábornagy ezt az eseményt nem említi emlékirataiban!30 Kodó János gépkocsive-
zető ekkor esett szovjet fogságba Stomm Marcel hadtestparancsnoknak 30-40 főre 
leolvadt csoportjával a sztarij-oszkoli úton. Kodóról több hír nem érkezett.

Románia 1944. augusztus 23-án Németország oldaláról átállt a Szovjetunió ol-
dalára. Ennek előzménye volt, hogy a szovjetek megígérték, megkapja Románia a 
Magyarországhoz visszacsatolt Észak-Erdélyt és Székelyföldet. A román „kiugrás” 
rendkívül súlyos helyzetbe hozta hazánk katonai, politikai stb. védelmét. A magyar 
területek – Székelyföld – ellen a szovjet-román egyesült támadás 1944. augusztus 
26-án meg is kezdődött.

A magyar hadvezetés ezután kísérletet tett német támogatással a Kárpátok há-
góinak lezárására, mielőtt a szovjet csapatok a román alföldön át beérkeznének a 
Déli-Kárpátokba. Két német-magyar támadás indult a cél elérésére, egyik Kolozs-
vár, a másik Makó térségéből. A Battonyán keresztül támadó magyar 1. páncélos 
hadosztály legázolta 1944. szeptember 13-án délelőtt a román granicsár (határőr) 
csapatokat, majd a IV. hadtest szétverte a román 1. lovas és 1. gyalogos hadosz-
tályokat és estére elfoglalta Aradot. A IV. hadtest szeptember 19-re elérte Lippa-
Savanyúkútfürdő vonalát, amikor kibontakozott a szovjet nagyerejű támadása. 
Szeptember 22-én, Arad feladása után a szovjet alakulatok katonái Battonyánál 
másodszor léptek magyar földre, először ez a Székelyföldön következett be.31

Guba András, gödöllői honvéd, aki 1916-ban született. Az Arad visszafoglalá-
sára 1944. szeptember 13-án indított támadában hősi halált halt.

Varga Gyula, gödöllői honvéd, született 1915-ben. Feltételezhetően ugyanakkor 
halt hősi halált az Aradért folytatott harcokban. A holttá nyilvánítási irat szerint 
1944. szeptember 15-én.

Az 1944-es év szeptemberében magyar alakulatok harcoltak a volt Lengyelor-
szág területén is. Berze István híradós zászlós, az aszódi gimnáziumban érettségizett, 
született 1919-ben. Részt vett a délvidéki bevonulásban. Valahol lengyel területen 
1944. július 4-én megsebesült, a bal vállába szilánk fúródott. Nem is ment vele kór-
házba, a szilánk még július 19-én is a vállában volt, így látta el a szolgálatot. Utolsó 
leveléből idézünk: „Sokat alszunk a szabad ég alatt, mert házakba nem merünk be-
menni, félünk a bogaraktól. Vasárnap egy híd szakadt le az egyik gépkocsink alatt, 

30 STOMM M. 1990. 136–137. – Ezeken az oldalakon kellett volna említeni a szóban forgó öngyilkosságokat.
31 II. vh. lex. A-Zs 1996. 28. 
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Drobny előzőleg kocsisával együtt bunkert ásott a telkén, hogy értékeit és leányait 
oda rejtse, amíg a front átvonul családja felett. A szovjet katonát borral fogadta. Az 
körülnézett és felfedezte a bunkert, le akart menni abba, ahol a lányok rejtőzködtek. 
Drobny Károly ellenállt, dulakodás közben az orosz géppisztoly sorozattal megölte.

Ezen a napon Szabó Kálmán gépkocsivezető áldott állapotban lévő feleségét 
akarta eldugni az Öreg-hegyi szőlőkben. Út közben orosz katonák jöttek vele 
szemben, Szabó baloldali érzelmű ember lévén, örömében üdvözlésre emelte kezét, 
amit az orosz támadásnak vélt és kézigránátot dobott rá, mely megölte. A feleség 
sorsáról nincsenek adataink.

December 11-én, a szovjetek megjelenésének napján 7 gödöllői polgár lelte 
halálát háborús körülmények között. Másnap Lévai Mihály asztalost lőtték le, aki 
feleségét akarta megvédeni. December 13-án Ungurszky László, napszámos szen-
vedett erőszakos halált. Gödöllőért ezen a három napon folyt a harc, ennek a há-
rom napnak összes polgári áldozata 9 személy.

Schreiner Etelka 30 éves, 1945. január 6-án lelőttek.
A német légierő 1945. február 16-án bombázta Gödöllőt, különösen a MÁV 

állomást, ahol 4 vasutas az életét vesztette.
Szabadi János és József testvérek, földművesek 1945. február 24-én kétlovas ko-

csival élelemért és takarmányért mentek. Iklad határában a Cservölgyben a lovak 
aknára létek, mely széttépte a lovakat és Szabadi Jánost, öccse négy napig még élt. 
A  családfő még Szrenya Mihály néven telepedett le Gödöllőn Kállóról (Nógrád 
vm.). A testvérek anyja Skultéti Teréz volt. Szabadi János után 6 árva maradt.

Kikity Katalin 20 éves varrónő, 1945. május 6-án ellenállt, lelőtték. Mayer Jenő 
gazdasági akadémiai tanár, 57 éves, felesége 49 éves. A megerőszakolás szándéknak 
ellenálltak, mindkettőt lelőtték. Herkner Erzsébet, 32 éves, Máriabesnyő. „Mert 
védte magát, meghalt” – az anyakönyvi bejegyzés szerint.

Sátori Imre, 37 éves, egy orosz katona lelőtte, mert nem adott neki pálinkát, 
1945. augusztus 11. Maszlaghy Imre repülő rádiótávírász 1945. november 2-án or-
vos ismerősével motorkerékpáron élelemszerző útra ment. Tehergépkocsit vezető 
részeg orosz sofőr elgázolta, társa túlélte.

Nem tudjuk, hogy Jánosi Ede 26 éves borbélysegédet 1945. december 25-én 
miért lőtte fejbe egy orosz. Duha Lajos 37 éves autófuvarozót 1946. március 20-án 
Kerepes felé a Patkónál fejbe lőtték. Hivatalosan a háború már végetért 1945. má-
jus 9-én. Mostani adataink szerint Duha az utolsó háborús áldozat Gödöllőn, de a 
rejtőzködő aknák, bombák stb. még tovább is szedték áldozataikat Gödöllőn és az 
egész országban.

Kiemelkedő személyiségként meg kell említenünk báró Atzél Edét, aki feltéte-
lezhetően megjárta a gödöllői hadifogolytábort és innen tűnt el. Erdélyi magyar 
családból származott, politikus, földbirtokos, a magyar antifasiszta mozgalom 
jelentős alakja és mártírja. Budapestről 1944. szeptember 22-én indult egy nem 
hivatalos fegyverszüneti delegáció vezetőjeként Moszkvába, szeptember 29-én in-
dult vissza. Október 3-án a kormányzóságon beszámolt küldetéséről. A nyilas ha-
talomátvétel után, 1944. október 15-e után részt vett a fegyveres ellenállásban. Az 
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Gödöllő polgári emberveszteségének összeszámlálása ugyanolyan, ha nem 
nagyobb nehézségekbe ütközik, mint a katonahalottak számának felderítése. Ál-
talános okok a polgári halálra: hadifogságba hurcolás, „malenkij robotra” vivés, 
leventeként összegyűjtés, légitámadás, agyonlövés, hastifusz (ukránka), férfi  nő 
védelmében meggyilkolása, nők megerőszakolás után kivégzése, aknára lépés stb. 
Természetesen ezeken felül egyedi és egyéni halálokok számtalan változata is léte-
zett. Teljességre nem törekedve néhány esetet, főleg tipikusakat felsorolunk.

Bottlik József gödöllői hentesmester hazafi as cselekedetként a Délvidék visz-
szacsatolása, 1941 után Újvidékre települt át. A magyar kormány ekkoriban szor-
galmazta a magyarok vissza- és betelepülését a visszatért területekre, hogy javítsa 
az ottani magyarság néparányát. Újvidéket 1944 októberében megszállta a jugo-
szláv partizán-hadsereg és a szovjet hadsereg. Bottlikot az utcán fogták el a szovje-
tek, hogy kényszermunkára vigyék a Szovjetunióba. Azután hír se érkezett felőle. 
Bottlik már az I. világháborúban is hadifogoly volt Szibériában.

December végén kidobolták Gödöllőn, hogy jelentkezzenek a községházán 
azok, akik 1944-ben katonák voltak. Kolozs István, MÁV kocsirendező a Keleti pá-
lyaudvaron, Dobrovitz Zoltán, kereskedő stb. eleget tett a felhívásnak. Halálukról 
a Szovjetunióból érkezett hír.

A Szálasi-kormány intézkedése nyomán a magyar királyi csendőrség 1944 dec-
emberének első felében összegyűjtötte a levente ifj úságot a leventeotthonokba, il-
letve a kijelölt helyeken. Gödöllőről ekkor vitték el Karchesz Gyula, Udvarnoky 
József, Szamosvölgyi (Krekács) Károly és Bokor Balázs leventéket. További sorsuk 
homályos, illetve ismeretlen.

A háború első polgári halottai légitámadásokban vesztették el életüket: Farkas 
Sándor (1944. júl. 16.), Frimmel József (1944. szept. 19.) és Lőcsei Ferenc (944. 
szept. 23.). A légi támadások halottjait tovább nem soroljuk.

Antal Imre ny. csendőr tiszthelyettes lányát, a 25 éves Antal Máriát 1944. no-
vember 18-án három német katona az esti órákban megerőszakolta, majd megölte 
és Hajlamászék Óvoda utcai kertjébe a holttestet bedobta. Ez a szörnyű eset mu-
tatja a német hadsereg elzüllését, korábban nem volt jellemző rájuk a megszállt 
területeken a nők megerőszakolása.

Gödöllő területén a szovjetek megérkezése előtt, 1944. július 16.- december 10. 
között 9 erőszakos haláleset történt.

Valószínűleg az oroszok megérkezése előtti utolsó napon Beleznay Andor, 
hadapród őrmester, tornatanár a premontreieknél, Gálff y főjegyző veje, a szadai 
szőlőkbe ment borért. Ekkor még állt a Pazsak-völgyben 50-60 „gunyhó”, amit 
a szadaiak pincék helyett a felszínen létesítettek a szőlőkben. Ezekben tartották 
a bort hordókban, asztal, szék, hálóhely is volt bennük. Sonka, kolbász lógott a 
mennyezetről stb. Beleznay Andornak nyoma veszett, Gödöllőn nem anyaköny-
vezték a halálát!

Úgy véljük, hogy Szada, Öreg-hegy, Pazsak-völgy, Úrréti-tó felől érkeztek meg 
Gödöllőre a legelső szovjet katonák. A legelsők között lehetett az a szovjet harcos, 
aki 1944. december 11-én korareggel bement Drobny Károly gyepmester portájára. 
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sára is, úgy döntött, hogy elhagyja Magyarországot. A túlélők közül voltak olyanok 
is, akik nem jöttek vissza hazánkba, hanem egyenesen Nyugat-Európába, Észak-
Amerikába vagy Palesztinába kivándoroltak. A  jelenlegi Izraelben többszázezres 
magyarországi születésű, illetve származású közösség él.35

Gödöllő népének embervesztesége a II. világháborúban

1. Hősi halált halt honvédek, katona áldozatok 87 személy

2. A front átvonulásakor életüket vesztett polgárok 67 személy

3. A gödöllői hadifogolytábor néhány halottja  
és az1945. febr. 13-i lőszerrobbanás áldozatai36 6+64 személy

4. Elesett gödöllői munkaszolgálatos 2 személy

5. Szovjet fogságba hurcolt polgár 7 személy

6. Gödöllőre vissza nem tért zsidók,  
akiket közjegyző holttá nyilvánított 69 személy

összesen: 302 személy

Összefoglalva a II. világháború következtében elszenvedett gödöllői emberveszte-
séget és a Gödöllő területén eltemettetett különböző nemzetiségű katona halotta-
kat, a következő számok alkalmasak a veszteség érzékeltetésére.

Gödöllő népének vesztesége 302 személy
Gödöllőn eltemetett 296 személy
 összesen: 598 személy

Véleményünk szerint azonban ez a szám csak megközelíti a valóságat. Nemcsak 
a Juharos-tetői szovjet és román halottak nincsenek benne, hanem a Szovjetunió-
ban eltűnt magyar honvédek és polgári személyek sem mind. Ugyanakkor feltéte-
lezzük, hogy a 69 zsidó személy közül többen életben maradtak, bár lehetnek olyan 
halottak is, akiket a közjegyző nem nyilvánított holttá. Végülis úgy véljük, hogy a 
kerekített 600 elhalt személy számát tíz százalékkal megemelve közelebb juthatunk 
a valósághoz.

35 XANTUS Z. 1989. 55–61. 
36 HEGEDÜS L. 1989. 1–2. – 100 halottat említ, szerinte főleg isaszegiek voltak., XANTUS Z. 1988. passim.
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ellenállástól kapott megbízatással 1944. december 3-án átment a szovjet fronton. 
Más vélemény szerint 1944 végén Gödöllőn esett hadifogságba, azután eltűnt.33

A gödöllői zsidó polgárság emberveszteségének felvázolásával és adatainak 
pontosításával még nehezebb a helyzet, mint például a magyar, német és szovjet 
katonai veszteség esetében. Először is tudnunk kellene, hogy 1944. március 19., a 
német megszállás előtt hány zsidó volt gödöllői illetőségű. Az 1941. évi népszámlá-
lás Gödöllőn 188 izraelitát vett számba. A négy zsidótörvény és az ún. zsidó-rende-
letek fokozatosan kiterjesztették a zsidónak minősülő személyek körét, amikortól 
már nem vallásnak, hanem fajnak tekintették őket.

Mégis, mindezen korlátozások ellenére, 1944. március 19-ig, a meg nem szállt 
Magyarországon a zsidókat fi zikai pusztítás nem érte, az majd csak a magyar állam 
függetlenségének elrablása után következett be. A visszaemlékezések szerint Buda-
pest bombázásai elől sok zsidó költözött vidékre, így Gödöllőre is.34

Megbízható adatok (név, foglalkozás, életkor, eltűnés ideje) csak közjegyző által 
holttá nyilvánított zsidók személyében állnak a rendelkezésünkre. Ezt a forrást is 
kritikával kell illetnünk. A  halál oka minden egyes esetben: „Ismeretlen életve-
szélyre utaló körülmények között eltűnt.”

A közjegyzői nyilvántartás szerint legkorábban, 1944. április 15-én tűnt el 
Bencze (Blumenthal) József kereskedő. A közjegyző, ha sikerült az eltűnés hónap-
ját vélelmezni, akkor a napot mindig a hónap közepére, azaz 15-re tette. Ezért, ha 
a hónap netán pontos is, a holttá nyilvánítás napja fi kció.

Magyarországról – hivatalos adat szerint – 1944. május 15-től július 19-ig 
437 402 zsidót deportáltak a németek kényszerű magyar közigazgatási stb. közre-
működéssel! Ki kell hangsúlyozni, hogy a magyar állam függetlenségét a németek 
diplomáciai, politikai, ideológiai, gazdasági stb. nyomással fokozatosan csök-
kentették, majd a katonai megszállással teljesen elvonták. A  még működőképes 
szerveit pedig kizárólag a maguk céljai szerint használták fel. Jegyzékünk szerint 
a tömeges deportálás időszakában, május 15-július 19. között a gödöllői zsidóság 
soraiból 41 fő tűnt el 1944. júl. 15-re dátumozva.

A közjegyző nem ismerte napra készen Gödöllő történetét vagy nagyon me-
chanikusan alkalmazta 1944 decemberére is az eltűnés idejének a 15. napra tevé-
sét. December 11–13-tól fogva ugyanis a szovjetek voltak birtokon belül Gödöllőn. 
Teljesen kizártnak tartjuk, hogy 1944. december 15-én 11 zsidó személy tűnt volna 
el azért, mert zsidó. Történhettek balesetek, tragédiák zsidókkal is, de a zsidóüldö-
zés már nem folytatódott.

A magyar királyi közjegyző által holttá nyilvánítás alapja az volt, hogy nevezett 
személy a háború befejezése után nem tért vissza Gödöllőre, az illetőségi helyé-
re. Ennek természetesen több oka lehetett. Valóban elhunyt háborús körülmények 
közepette. Visszatért néhány napra, hivatalos szerveknél nem jelentkezett és látva 
egzisztenciája (háza, lakása, üzlete, vagyona stb.) pusztulását, a kiállt tragédia hatá-

33 II. vh. lex. A-Zs 1996. 30., FÁBIÁN B. 2007. 227. 
34 SCHŐNFELD 1994. – Visszaemlékezés a gödöllői zsidó családokra név szerint. Forgács 2007. 1–4., 12–13. 
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AZ OKTATÁS GÖDÖLLŐN 
1867 UTÁN 

A dualizmus korában folytatódott a korábbi szerkezet az oktatás területén, elsősor-
ban a felekezeti iskolákon belül folyt a tanulók képzése. A 19. század végére azon-
ban megváltozott a felekezetek aránya, míg a 18. században a reformátusok voltak 
túlsúlyban Gödöllőn, addig 100 évvel később, 1870-ben már több volt a katolikus 
(1935), mint a református (1470). A 19. század végétől az izraelita felekezet által 
létesített iskola is növelte az egyházi iskolák számát. 

Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter a magyar közoktatás polgári átala-
kítása érdekében megalkotta az 1868. évi 38-as népoktatási törvényt, Magyarország 
első ilyen jellegű törvényét. Ez a törvény érintetlenül hagyta a felekezeti iskolákat 
és állami-községi népiskolák létrehozását csak ott írta elő, ahol nem volt egyházi 
iskola. A törvény kimondta az általános iskolakötelezettséget, azaz minden gyerek 
6 éves kortól 12 éves koráig köteles iskolába járni. A városi elemi iskolában minden 
osztályban külön tanító oktatott, míg a falvakban csak egy tanító foglalkozott a hat 
osztály tanulóival. A  törvény fontosnak tartotta a tanítóképzést is. A  6 osztályos 
elemi népiskola után a 12. életévüket betöltött gyerekeknek ismétlő iskolába kellett 
járniuk. Ekkor jöttek létre a polgári iskolák, ahová az elemi iskola 4. osztálya után 
kerültek a gyerekek, a polgári a fi úk számára hatéves, a lányok számára négyéves 
képzést jelentett. A törvény rendelkezett továbbá az iskolaszékek felállításáról. Ez 
egy 9 tagú testület volt, ami felügyelte a népiskolát. Az 1876-i törvény után a fele-
kezeti népiskolák mellé is szerveztek iskolaszékeket. Ez a szervezet választotta a ta-
nítót, ellenőrizte a tandíj beszedését, rendelkezett az iskolaépület javításáról, tagjai 
részt vettek a vizsgákon, döntést hoztak vitás kérdésekben. Az állami tanfelügyelők 
mind az állami-községi, mind a felekezeti iskolákat ellenőrizték. Az állam ilyen mó-
don tudott befolyást gyakorolni az egyházi iskolákban folyó oktatásra.1 

1 PUKÁNSZKY B.-NÉMETH A. 1998. 416–419.

313

Gödöllő története II/2. [313] Gödöllő története II/2. [312]



szerettek. Még az 1870-es, 80-as években lehetett, hogy Bartal János uradalmi 
ügyészt és családját rendezvényre hívta, gyermekünnepéllyel egybekötött táncvi-
galmat rendezett, hogy a gödöllői kisdedóvó hiányos felszerelésére gyűjtsön. 1905 
októberében vonult nyugalomba, és 1933-ban 89 éves korában halt meg. Greszler 
Emília 1906-ig működtette a magánóvodát, utána Szily Dénesné volt a tulajdono-
sa a magán kisdedóvónak, amely mérsékelt díjért kényelmes otthont nyújtott az 
egyébként magukra maradó gyerekeknek, és szellemi oktatásukról is gondoskodott. 

Az 1891. évi 15. tc. az óvodákat is beillesztette a magyar köznevelésbe. Előírta 
az értelmes beszéd, az alapvető imák begyakoroltatását és az éneklést. Csak képesí-
tett óvónőket lehetett alkalmazni. A kétéves képzési idő után elméleti és gyakorlati 
vizsgát tettek, majd egy tapasztalt óvónő mellett gyakorolták a pedagógiai munkát 
egészen 18 éves korukig. Csak ezután kaptak képesítő oklevelet. 

Gödöllőn 1899. május 1-jén nyílt községi óvoda Vilszky Lujza óvónő vezetésével 
a Kossuth Lajos utcai tűzoltólaktanya néven ismert épületben (ma a Tűztorony ház 
áll a helyén). Később a Petőfi  térre költözött az óvoda. 1909-ben Rákoskeresztúrra 
nevezték ki Vilszky Lujzát, az iskolaszék pályázatot írt ki az állásra, és hét pályázó 
közül Stahl Ilonát választották községi óvónőnek 1910. január 1-jétől. A községi 
dotáció szerény volt, ezért állami segélyért folyamodott az óvónő Zichy Jánoshoz, 
az akkori vallás- és közoktatási miniszterhez. 1933-ban az óvoda 60 növendéket 
gondozott Stahl Ilona óvónő vezetésével. A községi fenntartású óvoda a községi 
elemi népiskolával közös igazgatás alatt állott, igazgatója Sidó Lajos volt. Felügye-
leti szempontból is az iskola első fokú hatóságának, az iskolaszéknek a hatáskörébe 
tartozott. 1920–1921-ben két évig zárva volt az óvoda elhelyezési okok miatt.3

FELEKEZETI ISKOLÁK

A Református Elemi Népiskola, melyről 1708-tól vannak adataink, a református 
lelkészhez tartozott, 1865-től 1910-ig Gönczy Benő, utána pedig ifj . Szabó Ala-
dár volt a lelkész korszakunkban. Sztregovai József 1865-től 1878-ig volt az iskola 
tanítója, majd őt követte Szabó Balázs 1878-tól 1907-ig.4 A  kiegyezés után a re-
formátus tanító éves fi zetése a következő tételekből állt: 21 Ft készpénz, 56 kiló 
marhahús, 22 hektoliter rozs, kilenc és fél hektoliter zab, fél sessio föld, az utána 
járó legelőilletménnyel, faizással, káposztás- és házi kerttel, fejenként 2 Ft tandíj 
160-180 tanonctól, lakás az úgynevezett rektori lakásban, de egy szobát át kell ad-
nia a segédtanítónak, a legátusok, szupplikánsok ellátásáért egy hektoliter és 50 

3 A gödöllői magánjellegű kisdedóvó intézet növendékeinek névsora az 1876. nov. – 1877. tanévtől az 1905. 
nov. – 1906. tanévig. PML VIII. 602. 1. kötet.; Greszler Emma meghívója Bartal Jánosnak és családjának. é. 
n. GVM TD 2006.72.1.; GV 1905. okt. 5. 3.; GH 1933. okt. 15. 3.; GV 1906. márc. 25. 2–3.; GH 1909. dec. 
25. 2.; GH 1910. febr. 6. 2.; GV 1910. jan. 30. 2.; Stáhl Ilona óvónő levele Zichy János miniszternek. Gödöllő, 
1910. máj. 10. GVM TD 2003.26.1.; HOVHANNESIAN E. 1933. 59.; GV 1921. szept. 18. 1.

4 GYÖRE Z. 1996. ref. 2046., 1993., 2281.
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Az 1900-as évek elején vita bontakozott ki a helyi sajtóban a felekezeti és ál-
lami iskolákról. A sajtó az iskolák államosítását sürgette, mivel szerinte az állami 
iskolákban jobb a felszerelés, magasabb a tanítók fi zetése és minden osztályt külön 
tanító oktat az osztatlan felekezeti iskolákkal szemben. Az újságírók szerint a fele-
kezetek nem jó szemmel nézik az állami, községi iskolát, mivel maguknak akarják 
vindikálni az oktatás jogát. A község erőfeszítéseket tesz, hogy támogassa anyagi-
lag is a felekezeti iskolákat, de ezzel nem mindenki ért egyet. 1910-ben a felekezeti 
iskolákban tanító pedagógusok kérelmet adtak be a község képviselő-testületének, 
hogy az ő fi zetésük is annyi legyen, mint az állami alkalmazásban lévő tanítóké.2 

A 20. század elején már gondot jelentett, hogy nincs középiskola Gödöllőn, sőt 
még polgári iskola sem volt. Ebben az időben már 8 ezerre nőtt a lakosság szá-
ma, és a törvény már 5000 lakostól előírta polgári iskola létesítését a településeken. 
A helyi újságok már 1909-től sokat foglalkoznak ezzel a témával. Aztán megvaló-
sult a polgári iskola, csak nem volt saját épülete. 1911-ben gimnáziuma is lett a 
településnek, először minorita gimnázium, majd 1924-ben premontrei gimnázium 
nyitotta meg kapuit. A két világháború közötti időszakban négy állami elemi iskola 
épült a Klebelsberg-program keretében. Trianon után a nemzeti érzésen alapuló 
revíziós gondolat uralta a kultúrpolitikát. Ez az oktatásban olyan módon is jelen 
volt, hogy az iskolai füzetek borítóján Nagy-Magyarország képe szerepelt, benne a 
megcsonkított ország körvonalával, a „Nem, nem, soha”, „Mindent vissza!”, „Cson-
ka-Magyarország nem ország, Egész-Magyarország mennyország!” feliratokkal. 

A Klebelsberg Kunó kultuszminiszter által meghirdetett neonacionalizmus 
hatásos eszköznek bizonyult a Nagy-Magyarország visszaállításáért folyó küzde-
lemben. Klebelsberg 1922 júniusában, amikor beiktatták kultuszminiszternek, ki-
jelentette: „A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja 
meg és teheti ismét naggyá.” A kultúrfölény programjában fontos szerepet kapott 
az oktatás. Az 1926–1927-ben meghirdetett népiskolai program keretében 3 év 
alatt 5 ezer népiskolai tantermet és tanítólakást építettek Magyarország területén. 
Gödöllőn ebben a programban valósult meg az alvégi iskola, a királytelepi iskola, a 
máriabesnyői iskola és egy kisebb népiskola az állami telepeken. 1927-ben hirdet-
ték meg az iskolán kívüli népművelés programját. Ebben fontos szerepet játszott 
a tömeges sportolás, kötelező lett a testnevelés, a 12 és 21 éves kor közötti kor-
osztálynak a leventemozgalmon belüli testnevelést írták elő. Klebelsberg a polgári 
iskolát az 1927:12. tc.-kel középiskolává minősítette, fontos szerepet szánt neki a 
műveltség elsajátításában.

Gödöllőn viszonylag korán létesült óvoda a kisgyerekek számára, Janicsek Kál-
mánné Greszler Emília (Mili néni) hozta létre az első magánóvodát 1876-ban. Ő 
volt Gödöllő legelső kisdedóvónője, akit jóságáért szülők és gyermekek egyaránt 

2 K: Iskolai évzáró. GV 1906. jún. 21. 1–2.; Podhorányi József: A gödöllői iskolákról. GV 1906. jún. 28. 1–2.; 
K: A gödöllői iskolákról. (Válasz.) GV 1906. júl. 5. 1–2.; Az elemi iskolákról. GH 1909. nov. 21. 1–2.; A ta-
nítók kérelme. GH 1910. jan. 23. 1.; A tanítók ügye. GV 1910. jan. 13. 1–2. 
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Megtámadtatott egyházunk lelkésze is, de már csak hát mögött. S a támadásnak 
oka az volt, mert a nép közé ilyesféle [olvashatatlan szó] bocsáttattak: <a második 
tanító a pap rokona, azért kell a hatszáz forintot fi zetni a népnek, ha hozza: fi zesse 
is.> – És valósággal majd is úgy van, már t. i. a fi zetésre nézve. Ugyanis gondno-
kunk állítása szerint a lelkész adott oda a maga fi zetéséből száz Ft-ot, hogy az egy-
ház becsülete legyen mentve, s adóslevele kiváltva.

A birtokaránylagos kivetésnek és tandíjnak nagy része, majdnem a föntebb írt 
kétszázötven forint kint van egyeseknél, nem lévén végrehajtó hatalom kezünkben, 
melynek erejénél fogva a kint levő összegek beszedhetnők.

2., Hogy legalább segédtanítóról nem gondoskodtunk?! – az magyarázatát ab-
ban találja, mivel a nt. egyházmegye határozatát, mely rendes tanítót mond még 
karhatalommal is egyik jegyzőkönyvében, beállítandónak – nem tehettük alattas 
közeg hatályon kívül; másrészről a nép előtt sem mehettünk visszafelé rendes taní-
tóról segédtanítóhoz – gúny és tekintély-feláldozás nélkül.

Volt szándékunk ily körülmények között községivé tenni az iskolát, de így ismét 
akadályra találtunk, legalább még mai napig nem tudtuk magunkat tökéletesen 
elhatározni; ennek következtében elhaladt az idő s így maradt kisebb iskolánk is 
növendékeivel egy tanító keze alatt.

Így állván a dolog kisebb iskolánkra nézve, azon tiszteletteljes és alázatos ké-
réssel fordulunk nt. főesperes úrhoz, kegyeskedjék hozzánk egy ideiglenes segéd-
tanítót rendelni meghatározván egyúttal fi zetését is addigra, míg vagy fölállítjuk a 
nt. egyházmegye közbejöttével véglegesen a 2-ik tanítói állomást, vagy községivé 
tesszük iskolánkat.”7

1893-ban sikerült csak a második tanítói állást megvalósítani,8 majd 1903-ban a 
harmadikat. Ekkor került Erdélyből Gödöllőre Deák Károly tanító, aki hosszú év-
tizedeket töltött el a református elemi iskolában, melynek később igazgatója is lett.9 
A tanítói állások számát tekintve tehát javult a helyzet, nem mondható el ugyanez 
azonban az iskola felszereltségéről, kulturáltságáról, a tantermek számáról, a taní-
tás körülményeiről. A Pest megyei alispán 3590/1903. számú, 1903. július 9-én kelt 
átirata az egyházi főhatósághoz meglehetősen negatív képet fest a század eleji Gö-
döllő oktatási színvonaláról. „Gödöllő, a Székesfővárosnak úgyszólván közvetlen 
szomszédságában, a Székesfőváros lakói által oly igen látogatott nyaralóközségben, 
a királyi udvar e tekintélyes tartózkodó helyén az evangelista református iskola 
oly állapotban tengődik, hogy annak ily alakban való fennmaradása lehetetlenné 
vált. Évek hosszú során át sürgetjük már az iskolának rendezését, de mindhiába. 
Tantermek bútorozás, a gyermekek rendes iskoláztatása, valóságos Ázsiára valla-
nak. A már annyiszor megígért harmadik tanterem felállítása még mindig késik. 
Egyszóval; e lehetetlen állapot valóságos szégyene a népnevelésnek. Ezért kérjük 
a méltóságos egyházmegyei Főhatóságot intézkedések megtételére, hogy abba a 

7 Protocollum, 193.
8 HOVHANNESIAN E. 1933. 64.
9 Szolgálati jubileum. GH 1943. nov. 14. 3.
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liter rozs. A fi zetésért elvárt kötelessége a tanítónak, hogy az egyházkerület által 
kiadott tanterv szerint évenként 8 hónapon át 3 osztály növendékeit oktassa és 
emellett tökéletesen jártas legyen az orgonálásban és az éneklésben.5 

A református iskola a 19. század második felében a megnövekedett tanulólét-
számmal és az 1868. évi 38. tanügyi törvény előírta követelményekkel nem tudott 
lépést tartani. Az 1870-es években 180-190 növendéket mindössze egy tanító ok-
tatott egy 2 tantermes, osztatlan iskolában, 8 havi szorgalmi időben. Az egyház-
megyei főhatóság rendszeresen megrótta a gödöllői eklézsiát a lehetetlen állapotok 
miatt. Sürgette a második tanítói állás létrehozását. Választásra szólította fel: vagy 
megteremti a második tanítói állást, vagy átadja az iskolát a községnek, ha képtelen 
azt megfelelő módon eltartani. A gödöllői eklézsia azonban egyikben sem tudott 
dönteni. 1874-ben alkalmaztak ugyan egyéves próbaidővel egy segédtanárt, Török 
Gyula okleveles tanító azonban az év elteltével Nagyszalontára távozott.6 

A pesti református egyházmegye főesperese 1875. december 10-én kelt 592. 
számú átiratában súlyos megrovásban részesítette a gödöllői eklézsiát vétkes ha-
nyagsága miatt. A  gödöllői egyháztanács válasza jó betekintést enged a helyi vi-
szonyokba.

„Nagytiszteletű főesperes Úr! Fóthoz, folyó év és hó 10-én kelt s gödöllői egyhá-
zunk tanácsához intézett levelére nagytiszteletű főesperes úrnak bátorkodunk mi 
alulírott egyháztanácsnokok tiszteletteljesen a következőkben válaszolni:

Hogy gödöllői egyházunk népiskolájának 180 /:állítólag:/ növendékét egy tanító 
képtelen, – még ha hivatásának igazán magaslatán állna is az a tanító, és a törvény 
megengedné is – tanítani: azt magunk is kénytelenek vagyunk belátni és beismerni; 

– s hogy ez nálunk mégis így van ez iskolai évben: annak sok, igen sok és különböző 
okai vannak, mely okok közül néhányat fölismerni tisztünknek tartunk.

1., Hogy a már egy évig tényleg fennállott 2-ik tanítói állomást véglegesen nem 
szervezhettük s az elment tanító helyett, hacsak ismét egy évre is 600 Fttal mint 
fi zetéssel ellátandott tanítót nem hozhattunk; a tanítói fi zetésnek birtokaránylagos 
kivetéséből származott kellemetlenségnek, piszkálódásnak s felbujtogató, alatto-
mosan elszórt gyanúsítgatások okai.

Egyházunk gondnoka egyenesen, szemtől szembe is többször lőn a párbérszedés 
alkalmával egyesek részéről megtámadva, midőn a tanítói fi zetést szorgalmazta. 
Halhatta s hallotta is sokszor az eféle, csak izgatásból származhatott kifakadásokat: 
<aki hozta a 2-ik tanítót, fi zesse; nem kell nekünk két tanító, elég nekünk a rektor, 
tud ő tanítani, megérjük mi azzal.> – És a rektor úr többször fültanúja volt – talán 
általa már tudott is – efajta beszédeknek, azonban soha nem mondott ellen, sem a 
megtámadott gondnokhoz, ki a nt. egyházmegye határozatára hivatkozott az em-
lített módon beszélőkkel szemben – nem tartotta jónak, czélszerűnek támogatni. 

– Némely emberek szeretnek az árnyékban dolgozni és ülni.

5 Gödöllőn, 1878. márc. 25-én keltezett dokumentum a Gödöllői Református Egyházközség irattárából. Má-
solat. GVM A 2006.131.1. 

6 Jegyzőkönyv az 1875. okt. 24-i egyháztanácsi ülésről. Protocollum, 192.
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Az iskolának is nagy lendületet adott, hogy egy fi atal, ambiciózus lelkész került 
a gödöllői eklézsia élére 1917-ben:  ifj . dr. Szabó Aladár (1890–1947), akinek az 
édesapja is református lelkész volt. A fővárosban végezte iskoláit, de a berlini egye-
temen is hallgatott két félévet. Utazásokat tett Dániában, Svédországban, Német-
országban, majd vallástanár lett. 1916-ban doktorált, ugyanekkor nősült, Egyházy 
Ilonát vette feleségül. A  boldogság feltétele címmel egy kis prédikációs könyvet 
adott ki és publikált kisebb cikkeket főként a Mustármagba, ami egy széles körben 
olvasott, népszerű református folyóirat volt 1903 és 1944 között.17 

1927-ben elkezdődött az új, 5 tantermes iskola fölépítése. Szabó Zoltán ország-
gyűlési képviselő támogatásával államsegélyt és kölcsönt kaptak az építkezéshez. 
A költségek fennmaradó részét a hívek adakozásából fedezték. Eredetileg a régi isko-
la helyére, az utcai frontra tervezték az új iskolát. A minisztérium azonban ezt nem 
hagyta jóvá, a templom mögötti területet nyilvánította alkalmasnak. Az egyházköz-
ség tagjai lebontották a templom mögötti magtárt és irodaépületet, s a bennük lévő 

17 PROFESSOR: Ifj . Dr. Szabó Aladár. GV 1917. márc. 11. 1.

A református elemi iskola 
I. osztálya az 1926–1927-es 

tanévben Deák Károly 
igazgató úrral

A református elemi iskola 
II. osztálya az 1927–1928-as 
tanévben Sidó Károlyné Juliska 
tanítónénivel
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kényszerhelyzetbe ne jussunk, hogy az iskolát orvosrendőrileg kellenék felülvizs-
gáltatnunk, másodszor pedig mert az összes tankötelesek befogadására alkalmat-
lan épület használását be kellessék tiltanunk.”10 

Nyilván az ilyen kemény kritikának is szerepe volt abban, hogy a református 
egyházközösség 1903-ban bérbe vette, majd 1904-ben megvásárolta Matuz And-
rástól a lakóházát és a kocsmahelyiséget a Szőlő utca és a Kör utca sarkán. Két, 
majd három tantermet alakítottak ki benne, valamint két tanítói lakást.11 1905-ben 
másodszor is leégett a főtéren lévő központi iskola épülete és a rektorlakás. Köl-
csön felvételével tudták helyreállítani.

1907-ig a 27. törvény rendelkezett a községi és a hitfelekezeti néptanítók járan-
dóságainak emeléséről. Ha a fi zetésemelést a felekezeti iskolák nem tudták biztosí-
tani saját erőből, akkor államsegélyért folyamodhattak. Ez segített az egyház anyagi 
terhein.12 1912-ben megszervezték a 4. tanítói állást, melyet Csep Vilma tanítónő 
töltött be.13 

Az első világháború nehéz helyzetbe hozta a református elemi iskolát. Deák Ká-
roly tanító bevonult katonának, majd hadifogságba esett. A második számú tanító, 
Bereczky Endre tüdőbaja miatt hosszabb ideig nem taníthatott, majd 1917-ben 
meghalt.14 1917. április 1-től Cseh Tóth Lajos énekvezér-tanító és Takács Gizella 
tanítónő végzik a tanítást. 1918-ban betöltötték Bereczky Endre helyét, ezenkívül 
ősszel négy menekült tanító került az iskolához és Deák Károly tanító is hazatért a 
hadifogságból. Ekkor merült föl egy új iskola építésének a gondolata.15 1923-ban 
választottak igazgatót a tanítók közül Deák Károly személyében.16 

10 DÉKÁN A. (szerk.) [1975.] 141–142.
11 SZABÓ A. 1946. 1.; Iskolai ügyek. GV 1904. szept. 11. 3.; NEMES I. [1980.] 4. szerint 1905-ben történt a 

Szőlő utcai ingatlanvásárlás. Ez tévedés. 
12 BALOGH L. (szerk.) 1996. 73., MÉSZÁROS I. 1996. 70., SZABÓ A. 1946. 1.
13 GH 1912. jún. 29. 2.; HOVHANNESIAN E. 1933. 64. 
14 GV 1917. okt. 7. 1. Az újság tévesen Dénesnek nevezi.
15 SZABÓ A. 1946. 2.
16 HOVHANNESIAN E. 1933. 64.

A Szőlő utca és a Kör utca sarkán lévő református iskola  A tanítólakás
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Tanítók 
a református iskolában: 
1865–18 78 Sztregovai József  
1878–1907 Szabó Balázs  
1894–1895 Madocs Károly 
1903– Deák Károly 
1910–1917 Bereczky Endre 
1912–től Csep Vilma 
1917–től Cseh Tóth Lajos
1917–től Takács Gizella

Református lelkészek:
1865–1910  Gönczy Benő 
1910–1917  Bárdy Pál
1917–1947  Szabó Aladár

A Római Katolikus Elemi Iskola, mely 1769-től működött, folyamatos konfl ik-
tusban állt a református iskolával. Jól illusztrálja ezt Odrobenyák János római kato-
likus plébános panasza, melyet egyenesen nekünk, az utókornak címzett. Amikor 
1878-ban a katoliku s plébániaiskolát akarta átépíttetni, már költségvetés, építési 
terv készen állt volna „ha a helybeli reformátusok irigysége e tervezetet meg nem 
hiúsította volna. – Mint a forgó fergeteg hirtelen előkerekedett a városban az is-
kola-elközösítési eszme, a közös és községi iskola divatszerű eszméje. Az e célból 
összehívott népgyűlésen elhatároztatott a katholikus, protestáns és zsidó iskolák 
beszüntetése és közös iskolák felállítása, mely végzés ellen én magam tiltakoztam. – 
Szomorú szerep jutott akkor: 4000 lélekből álló városi népség közös akaratja ellen 
kelle küzdenem, és azt leküzdenem. A városi hatóság által megválasztott iskolaszék 
tagokat küldött ki a közös iskola melletti névaláírások gyűjtésére; én magam jár-
tam házról házra ellenaláírások, illetőleg felekezeti iskolákat óhajtók névjegyzékét 
szerzendő, hírlapokban jajgattam az iskolai merénylet ellen, vallásügyi miniszté-
riumban tiltakoztam az alapítvány megtámadása ellen. Nem kíméltem sem fárad-
ságot, sem pénzt, sem illedelmet, sem egyéneket, mindent felhasználtam, hogy 
a tervet meghiúsítsam. Legszomorúbb volt, hogy a magas kegyuraság az iskola 
fenntartásának terhétől megszabadulni akarván, a közös iskola létrehozásán dol-
gozott.”23 Odrobenyák plébános kitartása azonban eredménnyel járt: megyei ha-
tározat kötelezte a kegyurat az iskola fölépítésére, ugyanakkor meghagyta a város 
jogát arra, hogy közös községi iskolát hozzon létre. Végül  is 1878-ban lebontották a 
narancsházhoz épített katolikus plébániaiskolát.24 Az iskola átmenetileg egy bérelt 
épületbe költözött. Az uradalom 1878-ban vásárolt telket 1600 Ft-ért iskola építése 

23 Historia Domus I. 122.
24 VARGA K. 1997. 40.

Gönczy Benő református lelkész háza 
a mai Gábor Áron utcában
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téglát értékesítették. Az új iskolán kívül új rektorlakást is építettek a Bakos (ma Gá-
bor Áron) utcában vásárolt telken, melynek megszerzésében sokat segített dr. Sipos 
József, a református egyházközség akkori főgondnoka. Ily módon fölszabadult az 
utcai frontra néző régi iskolaépület és rektorlakás, amelyekbe a lelkészi hivatalt, az 
ifj úsági egyesületet, a cserkészotthont telepítették. Továbbá kialakítottak egy nagy-
termet szeretetvendégségek, vallásos estélyek, műkedvelő előadások céljára. 

1928-ban dr. Ravasz László püspök avatta fel az új iskolát. Ebben az évben ala-
kult meg a 943. számú Ráday Pál református cserkészcsapat.18 Az iskolát eleinte 

kályhákkal fűtötték. Néhány év múlva Wenk Gyula nyugalmazott főerdőtanácsos, 
a református egyházközség főgondnokának nagylelkű adománya és a hívek ada-
kozása lehetővé tette a központi fűtés beszerelését az iskola és a templom fűtésére. 
Végre korszerű és jól felszerelt iskolája lett a reformátusoknak.19 

1933-ban 326 tanulót oktatott az iskola tantestülete, melynek igazgatója Deák 
Károly volt, tanítói pedig Bencsik Árpád, Nagy János, Sidóné Dorogi Júlia, Takács 
Gizella és Tóth Lajos, aki egyben az egyház énekvezéri feladatát is ellátta.20 1936-
ban megszervezték a 7. tanítói állást. A II. világháború alatt két tanítónak be kellett 
vonulnia katonának, mindketten hadifogságba estek. A  Szőlő utcai iskolaépület 
megsérült, majd laktanya lett. 1944 őszén német és magyar katonák foglalták el 
a központi iskolaépületet. Egy ideig a református árvaház két helyiségében folyt a 
tanítás.21 1945. január 4-én indult meg a rendes tanítás a háború után. Az iskola 
1950-es államosításakor a református egyház reklamált, és kárpótlásul az öt év bör-
tönre ítélt Hovhannesian Eghia ügyvéd és a háborús bűnösként kivégzett Endre 
László házával kártalanították a református egyházat.22 

18 Bujtás István: A Gödöllői Református Keresztyén Ifj úsági Egyesület (G. R. K. I. E.) története. Gödöllő, 1985. 
Kézirat. GVM H 100. 7.

19 SZABÓ A. 1946. 2.
20 HOVHANNESIAN E. 1933. 65.
21 SZABÓ A. 1946. 3.
22 Jegyzőkönyv, Gödöllő, 1950. aug. 31. a gödöllői Ref. Ált. Isk. államosításáról. PML XXIII. 17. 44.

Ravasz László püspök 
felavatja az új református iskolát
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7,40 hl szemes tengeri, 10 méter gömbölyű fa, 1 tehénre, 2 öreg sertésre és 6 malac-
ra legeltetési jogot kaptak, 11 hold szántó és 4 hold rét járt még nekik. Ez utóbbiról 
ugyan megjegyzi a kimutatás készítője, Laglen János uradalmi igazgató: „Hogy mi 
címen bírja a tanító e 4 hold rétet, azt az alólírt igazgatóság ki nem puhatolhatta.”29 

Sokat tett Gödöllő katolikus oktatásáért és művelődéstörténetéért Odrobenyák 
János (1825–1896), aki Gödöllő első plébánosa volt és harminchat évig (1859-től 
1896-ig) töltötte be ezt a tisztséget. 1878-ban Odrayra változtatta a nevét. Ő írta 
az első monográfi át Gödöllőről, ami 1875-ben jelent meg Gödöllő hajdan és most 
címmel. Kiadását támogatta Ferenc József, és az akkori kultuszminiszter, Trefort 
Ágoston levélben köszönte meg Odrobenyáknak a neki küldött tiszteletpéldányt.30 
A  szerző éveken át gyűjtötte a Gödöllőre vonatkozó történelmi dokumentumo-
kat, feldolgozta az isaszegi, gödöllői és máriabesnyői Historia Domus anyagát, ku-
tatott a Pest megyei levéltárban, a királyi kúrián, szemtanúja és szenvedő alanya 
volt a kastély különböző tulajdonos-váltásainak. Bár nagyon kritikus a könyvvel 
szemben a Gödöllő és Vidéke cikkírója: „A szerzőnek primitív a históriai fi lozófi ája, 
kevés a kritikája, nemigen van szerkesz-
tő, alakító, előadó képessége”, azt azon-
ban elismeri, hogy hiányt pótló munka.31 
A  település elöljárósága is elismerte a 
plébánosnak a közművelődés területén 
végzett fáradozásait egy róla kiállított bi-
zonyítványban: „Odrobenyák N. János úr 
a közjó, a közművelődés és népnevelés 
terén folyamatosan fáradhatatlan buzgal-
mat tanúsított, úgy a nép, mint általában 
a mezővárosunk érdekében, örömmel 
karolt fel mindenkor minden alkalmat 
arra nézve, hogy a közjót előmozdítsa, s 
kitűnőleg hatott a nép szellemi fejlődésé-
re s a közművelődésre…”32 Odrobenyák a 
gödöllői temetőben nyugszik. 

1895. szeptember 1-jén harmadik tan-
teremmel gyarapodott az iskola és egy-
úttal a tanítók száma is háromra nőtt.33 
Az 1896–1901 közötti években I. Ferenc 
József rendszerint májusban és az őszi 

29 Kimutatása a gödöllői m. k. korona-uradalom kegyurasága alá tartozó gödöllői r. k. népiskola állandó költ-
ségeinek. Gödöllőn 1884. szeptember 3. MOL K 271-XIV-1884-63733.

30 GVM TD 98.21.1.
31 Dr. Hermann Antal: Gödöllő monographiája. GV 1898. febr. 21. 28. 
32 Idézi Lábadi Károly: Könyvekkel, szobrokkal és parkokkal emlékezve. In KRASSAY L. (szerk.) 1998. 96.
33 Historia Domus I. 127.

Odrobenyák János plébános síremléke a 
Dózsa György úti temetőben
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céljára. Majd 1879-ben Heifeld Manóval szerződést kötöttek az iskola három hó-
nap alatt történő felépítésére, 4990 Ft-ért.25 

1879-ben épült föl a katolikus népiskola új épülete 5000 forintos költséggel és 
abból a téglaanyagból, amely a kastély üvegháza mögött álló régi iskolaépületből 
fölhasználható volt. Ez ma a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola műem-
lék-épülete a Szabadság tér 12. szám alatt.26 Mind külsejét, mind berendezését te-
kintve kiváló iskolaépület volt a maga korában. Két tanteremből állt, melyekben a 
kántortanító és a segédtanító a törvény által előírt tantárgyakat oktatta. Ezenkívül 
egy szoba, konyha és éléskamra készült az iskola-felvigyázó számára. Az udvaron 
testgyakorló és faiskola szolgált a fi zikai nevelés céljára.27 Ám már 1881-től köl-
tenie kellett a koronauradalomnak a kántortanító lakására és az iskola épületére 
kisebb összegeket, elsősorban bádogos munkákra.28 

Az évi rendszerességgel készített kimutatásokból pontosan tudható, hogy meny-
nyi volt a kántortanító és a segédtanító javadalmazása a koronauradalom idején. 
A segédtanítónak az urbariális telekkel volt kisebb a javadalmazása a kántortanító-
énál, egyébként szinte teljesen ugyanazt kapták: a gödöllői uradalomtól 26 forint 
25 koronát (a segédtanító 33 forint 60 koronát), a tanuló gyermekek szüleitől tan-
díjat kaptak, amely összeg persze a gyermekek száma szerint változott: a kántorta-
nító 110 forintot, a segédtanító 120 forintot, a római katolikus egyháztól pedig az 
ismétlő iskola tartásáért 25 forintot kapott mindkét tanító. Ezenkívül terményben 
határozták meg az évi illetményüket: 5 hektoliter búza, 17,40 hl rozs, 7,40 hl árpa, 

25 MOL K 271 Gazdászati Oszt. iratai 61430/1878., 64611/1878., K 27135738/1879.
26 Ez jól látható egy kézzel rajzolt térképen, mely a mezőváros központjáról, annak épületeiről készült 1880-

ban. MOL K 271-1880-XIX–38288.
27 Historia Domus I. 123.; DÉKÁN A. (szerk.) [1975.] 146. szerint 1879-ben már négyosztályos a római kato-

likus iskola. Ez tévedés. 
28 Kimutatása a gödöllői m. k. korona-uradalom kegyurasága alá tartozó gödöllői kántortanító-lak és iskola 

helyreállítására 1881. január 1-től a mai napig az uradalom által tett kiadásoknak. Gödöllőn, 1884. július 31. 
MOL 271-XIV-1884-63733

A Templom (ma Szabadság) tér 
a római katolikus iskolával 
a 19. század végén
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hétfőn megjelentek nála Kossuth utcai kúriájánál, tudták, hogy melyik ablakon 
kell kopogniuk, hogy 10 korona alamizsnát kapjanak. Ritkán fogadott látogatókat, 
mindennap déltájban tett sétát komornájával, és akkor intézte személyesen bevá-
sárlásait is. Gyermekei: gróf Ráday Gedeon és gróf Chotek Rudolfné.38 

Podhorányi József apátplébános már 1906-ban kért egy telket az iskolaügy 
rendezésére. A  földművelésügyi minisztériumtól sikerült megszereznie 1 db 10 
koronás aranyért a római katolikus elemi iskola (a Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola műemléképülete ma) utcájában, a Szent Imre úton egy koronauradalmi 
telket. A telek minden feltétel nélkül ment át a római katolikus egyházközség tu-
lajdonába. A  legolcsóbb megoldásnak látszott egy apácaiskola létrehozása, ame-
lyet a királyi család is támogatásáról biztosított. Ezenkívül a Vallási Alaptól és a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól is sikerült segélyt szerezni az iskola 
építésére. „Itt említem meg, hogy iskolai célokra kértem a községtől is pénzt, a 
községi képviselőtestület nagy többséggel megszavazott a katolikus iskola céljára 
20 ezer, a református iskolára 14 ezer, a zsidó iskolára 6 ezer korona építési segélyt. 
A  képviselőtestület határozatát megföllebbezte Persler Kálmán és Rózsa István, 
mindketten a római katolikus iskolának tagjai: Hová jutottunk a katolikus gondol-
kodásban!”39 Lehet, hogy ennek a támadásnak az volt az oka, hogy nem gödöllői 
építész nyerte el az iskola építésének jogát. Nyilvános versenytárgyaláson Lesch 
Lajos lippai műépítész nyert, és ő építette meg az iskolát.40 1912-ben nyílt meg az 
Imre úti új, hatosztályos, emeletes iskola, az úgynevezett apácaiskola, ami ma a 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola épülete.41 

Podhorányi József apátkanonok, főpap, kiemelkedő alakja volt Gödöllő tár-
sadalmának. Hét évig szolgált a településen, 1905-től 1912-ig, utána Vácra ment 
új főpapi állásba. Nagyszabású ünnepségsorozatot rendeztek neki, búcsúztatta a 
római katolikus egyház tanítói kara, a polgári leányiskola, ahol vallástanár volt, a 
Polgári Kör, amelynek választmányi tagja volt, bankettet rendezett a tiszteletére a 
Gödöllői Kaszinó, búcsúztatására még Héderváry Lehel országgyűlési képviselő 
is megjelent. Ez is azt mutatta, hogy közkedveltségnek örvendett. Elévülhetetlen 
érdemeket szerzett, az ő kezdeményezésére jött létre a minorita gimnázium, ő épít-
tette föl az Imre úti hatosztályos iskolát.42 

Az új iskolába a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővéreket hívták taní-
tani.43 Három tanítónő apáca érkezett Gödöllőre 1912. szeptember 6-án: Lukhaup 
Mária Noloska, Csorvás Mária Beatrix, Varjas Mária Auror és egy konyhanővér M. 

38 GV 1905. febr. 23. 2.; febr. 26. 3.
39 Historia Domus I. 131–132.
40 GV 1912. márc. 7. 3.
41 HOVHANNESIAN E. 1933. 63. szerint 1913-ban nyílt meg, s az ő nyomán sokan használják ezt a téves adatot. 
42 GV 1912. okt. 13. 2–3.
43 A School Sisters of Notre Dame – S.S.N.D. rendet 1833-ban alapították német területen. A kongregáció apos-

toli célkitűzése: oktatás és nevelés az iskolákban és az élet minden területén. Az iskolanővérek 1858-ban jöttek 
Magyarországra, és Temesvárott hozták létre a magyar tartomány központját. PUSKELY M. 1990. 162–163.
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hónapokban: szeptemberben, októberben, novemberben tartózkodott Gödöl-
lőn. Elutazásakor pénzadományban részesítette a helybeli iskolákat: a római ka-
tolikusnak 100, a reformátusnak 100, az izraelitának 50 és a máriabesnyőinek is 
50 forintot juttatott.34 1898-ban újabb épület birtokába jutott a római katolikus 
oktatás, az iskolaszék megvásárolta a Riff  Ágoston-féle házat a Ferenc József tér 
(Szabadság tér) és Mária Valéria 
(Táncsics) utca sarkán. Ebben 
az épületben újabb két osztályt 
helyeztek el.35 1906-ban Tóth Jó-
zsef nyugalomba vonulása után 
Mosdóssy Andort nevezték ki 
pestvármegyei kir. tanfelügyelő-
nek. Korábban a  kultuszminisz-
tériumban dolgozott, művelt, 
sokoldalúan képzett szakember 
került erre a posztra.36 1905 ele-
jén súlyos idegbaja miatt nyuga-
lomba vonult Pruzsinszky József 
apátplénános, áprilisban a kegy-
úri jogokat élvező minisztéri-
ummal egyeztetve a váci püspök 
Podhorányi József kosdi plébá-
nost nevezte ki Gödöllőre.37 

1908-ban megszervezték az ötödik tanítói állást, melyre először Orbán Gyulát 
választották meg. Egy évi működése után Baranyi János lett az utóda, aki Besnyő-
ről jött át a gödöllői iskolába. Az új osztályt ideiglenesen a Kossuth Lajos utcai 
Chotek-házban helyezték el. Podhorányi József apátplébánosnak sikerült meg-
nyernie gróf Chotek Rudolfné született Ráday Irmát, hogy azt a Kossuth Lajos utca 
60. számú házat, amelyben az édesanyja, Ráday Gedeonné grófné lakott, engedje át 
a római katolikus egyház számára. A grófné egyelőre csak használatra adta, majd 
1925-ben ajándékozta végleg az egyházközségnek. Először a római katolikus elemi 
iskola egyik osztályát helyezték el benne, 1911-ben a minorita gimnázium induló 
osztályát, 1912-ben pedig apácazárda lett. 

Gróf Ráday Gedeonné született gróf Pergen Filippina (1841–1905) a honvédel-
mi miniszter felesége volt, 64 éves korában halt meg Gödöllőn, Ikladon temették 
el a családi sírboltban. Jótékonyságáról volt közismert. Gödöllő szegényei minden 

34 Uo.
35 Az épület átalakítása iskola céljára kerítéssel együtt közel 300 forintba került. Egyrészt a váci káptalantól 

vettek föl 3 ezer forint kölcsönt, másrészt 7 % iskolaadót szedtek a hívektől. Historia Domus I. 127. Ma 
már ez az épület nem létezik, az Erzsébet körúti lakótelep építésekor bontották le. A lebontás előtti utolsó 
évtizedekben már nem iskola, hanem lakóépület volt. NEMES I. (szerk.) [1980.] 5.

36 GV 1906. jan. 4. 2.
37 Nyugalomba vonult plébános. GV 1905. jan. 8. 2.; Új plébános. GV 1905. ápr. 16. 2. 

A római katolikus iskola egykori épülete a Szabadság tér 
és a Táncsics utca sarkán
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1933-ban a római katolikus egyházközségnek – a máriabesnyőit is beleszámítva – 
összesen 12 osztályos iskolája volt. Ebből 7 osztály világi vezetés alatt állt, 5 osztály 
pedig a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek irányítása alatt. Az isko-
lák egyházi elnöke Schläger Árpád apátplébános volt, ezenkívül az egyházközség 
képviselő-testületéből alakult iskolabizottsági tagok felügyelték a katolikus okta-
tást. Az összes római katolikus elemi iskola kinevezett igazgatója Szvoboda Dénes 
volt. Az 560 tanulóból 280 fi ú volt és 280 lány.50 

A következő tantárgyakat oktatták a római katolikus iskolában: első osztályban 
vallástan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás és olvasmánytárgyalás, írás, szá-
molás és mérés, ének, testnevelés, második osztályban: az előzőkön kívül fogal-
mazás, helyesírás és nyelvi magyarázat, rajz, kézimunka, a negyedik osztályban a 
földrajzzal bővült a tantárgyak sora. Az érdemjegyek: 1=kitűnő, 2=jó, 3=elégséges, 
4=elégtelen.51 Szemerédi (Sztrumicsek) László a róm. kat. iskola tanára volt, fel-
vidékről került Gödöllőre, a Kertvárosban az Árpád utcában lakott, magyarabb 
akart lenni a magyarnál. Számos közéleti funkciót vállalt: levente-, cserkész- és 
tűzoltóparancsnok volt. Aktívan dolgozott a cserkészetben, ő hozta létre a ka-
tolikus 802. számú Szent Korona Cserkészcsapatot. A Szent Imre utcában volt a 
cserkészotthon, majdnem szemben az emeletes iskolaépülettel. Az Erzsébet-park-
ban tartották a cserkészfoglalkozásokat, gyakran kirándultak a babati erdőbe és a 
Szentjakabi tóhoz. A pálcával verést is alkalmazták fenyítési pedagógiai módszer-
ként.52 Bolváry Sarolta, Saci néni fi atal tanítónő volt, akinek nevelési tevékenysége 
nem ért véget az iskola falai között, hanem azon túl is folytatódott. Rendszeresen 
meghívott magához a Kolozsvári (ma József Attila) utcai lakásába 6-8 tanítványt 
gyerekzsúrra, ahol társasjátékot játszottak, zenét hallgattak, kuglófot és tejeskávét 

50 HOVHANNESIAN E. 1933. 63.
51 KIRÁLY P. 2004. 7.
52 KIRÁLY P. 2004. 9–10., 11.

A római katolikus elemi 
népiskola I. osztálya 

az 1924–1925. tanévben, 
középen: Schläger Árpád 
apátplébános és Marton 

Károly kántortanító
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Febronia. 1912. szeptember 30-án indult meg a tanítás az új iskolában.44 Az 1912 
júliusában Temesvárott megkötött szerződés értelmében a gödöllői róm. kat. iskola-
szék átadta az összes lánynövendéket a nővéreknek, akiket az iskolaszék alkalmazot  t 
rendes tanerőként. A szerzetnek évente tanerőnként 700 koronát fi zetett az iskola-
szék, ebből 600 koronát államsegélyből, 100 koronát pedig a saját pénztárából előre 
negyedévi részletekben. A nővérek elhelyezéséről, megfelelő lakáskörülményeiről 
is az iskolaszék gondoskodott. Csak tanítói oklevéllel rendelkező, magyar állampol-
gárságú, törvényes esküt tett nők lehettek a tanerők. Ferenc József húszezer koronát 
adott, melynek kamatai a nővéreket illette laikus nővérek eltartása címen.45 

Báró Sina Simon még 1857-ben évente kifi zetendő 130 ezüst forintot ajánlott 
föl a gödöllői római katolikus iskolának: 30 forintot a tanítók szorgalmi jutal-
mazására, 50 forintot könyvek és írószerek vásárlására, 50 forintot pedig tanulói 
ösztöndíjra. A kerületi iskolai felügyelőt és a helybeli papot bízta meg a jutalma-
zandók kiválasztására. Ugyanakkor a báró felesége, Sina Simonné is tett egy alapít-
ványt 1857. július 20-án, amelyben 150 pengő forintot és hat öl tűzifát ajánlott föl 
éves támogatásul azért, hogy egy tanítónő 12 római katolikus és 12 helvét vallású, 
szegény sorsú, jó magaviseletű iskolás lányt kézimunkára oktasson.46 Kezdetben 
Garó Emília, a polgári leányiskola igazgatója diszponált az alapítvány felett, majd 
a Földművelődésügyi Minisztérium 1919. október 1-jétől átadta az alapítványt a 
Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek iskolájának. Ekkor már öt kine-
vezett, esküt tett, államsegélyes tanítónő dolgozott az intézményben.47 Az urada-
lom bonyolította az alapítvány adminisztrációját, minden évben a római katolikus 
plébánostól és a református lelkésztől kérte az uradalom 12-12 lány nevét, akik az 
alapítvány támogatásában részesültek. Végül a Földművelődésügyi Minisztérium 
mint „szükségtelent” 1925-ben megszüntette az alapítványt.48

Az 1900-as évek elején a következő tanítók oktattak a római katolikus iskolá-
ban: Grüner Károlyné sz. Csermelyi Gabriella, aki 1906-ban vonult nyugalomba. 
Nem írtak ki pályázatot a helyére, hanem az iskolaszék Janicsek Jerne Lenkét ne-
vezte ki, aki előtte egy évig önzetlenül helyettesített a katolikus iskolában. Tanított 
továbbá Krenn Károly és felesége, Heyk Etelka, Orbán Gyula és Baranyi János. Ez 
utóbbi IV. Károly koronázására egy költeményt írt, melyet később meg is zenésített, 
és elküldte a királynak ajánlva a kabinetirodára. A király elfogadta a szerzeményt, 
és 400 koronát utalványozott a szerzőnek, aki ezt az összeget a háborúban elesett 
néptanítók özvegyei és árvái alap javára ajánlotta föl. 1910-ben ment nyugdíjba 
Szvoboda Ignác 45 évi tanítás után. Marton Károly kántortanító került a helyére.49  

44 Historia Domus I. 138–140.; GV 1912. szept. 29. 3. 
45 Róm. kat. elemi népiskola iskolaszéki jegyzőkönyvek. 1 kötetben 1903–1913. PML VIII. 134. 1. köt.
46 GVM TD 2005.43.2.
47 GVM TD 2005.43.13.
48 GVM TD 2005.43. 4–11.; GVM TD 2005. 43. 14. 
49 Tanító választás. GV 1906. jún. 17. 3.; PML VIII. 134. 1. kötet; A király ajándéka. GV 1918. jan. 20. 1.; Ha-

lálozás. GH 1943. dec. 26. 3.
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Tanítók a gödöllői katolikus iskolában
1867–1872 Würth Benedek
1872–1910 Szvoboda Ignác
1902-től Krenn Károly
1902-től Krenn Károlyné Heyk Etelka
1902–1906 Vértessy Ambrus r. k. áldozár
1906-tól Janicsek Jerne Lenke
1908–1909 Orbán Gyula
1909-től Baranyi János
1910-től Marton Károly
1940-es évek Sztrumicsek (Szemerédi) László, Bolváry Sarolta, Szoboszlay Dénes

Római katolikus plébánosok:
1859–1896 Odrobenyák (Odray) János 
1896–1905 Pruzsinszky József
1905–1912 Podhorányi József
1912–1913 Cseh András
1913–1939 Schläger Árpád
1939–1960 Királymezey Tibor

1894-ben valóra vált Odrobenyák János plébános terve: fölépült a Máriabes-
nyői Római Katolikus Elemi Iskola 678 négyszögöl területen a 30-as főút mellett, 
3563 Ft-ért, és állt egy tanteremből, két szobából, konyhából és éléskamrából. Ud-
var és kert tartozott hozzá. 

Az 1893–1894-es és 1894–1895-ös tanévben Vértessy Ambrus áldozár, ideigle-
nes tanító vezette az iskolai anyakönyvet.55 Horváth István 1895. szeptember 1-jétől 
1913-as nyugdíjba meneteléig töltötte be a kántortanítói posztot Máriabesnyőn.56 
1907-ből fennmaradt Díjleveléből tudjuk, hogy mennyi volt a máriabesnyői tanító 
fi zetése a 20. század legelején. Három helyről kapott készpénzt: a hitközségtől 280 
koronát havi részletekben, a besnyői zárdától évente 20 koronát misepénzként, ál-
lamsegélyből 620 koronát az alapfi zetés kiegészítéseként. Terményjárandósága két 
részből állt: a besnyői zárdától évente 60 korona értékű, 10 pozsonyi mérő rozsot 
kapott, vasárnaponként és ünnepek alkalmával pedig ebédet. A  hitközségtől 80 
korona értékű, 18 űrméter tüzelő fa járt neki évente,57 de ebből 11 métert az iskola 
fűtésére kellett felhasználnia.58 A hitközségtől kétszobás lakást kapott az iskolaépü-

55 A puszta-besnyői rom. kath. iskolába járó gyermekek felvételi naplója az 1893/94. és 1894/95. tanévre osz-
tályonként összeállítva Vértessy Ambrus k. r. áldozár, idl. tanító által. GVM TD 2009.60.1.

56 Javadalmi jegyzőkönyv. Bp. 1910. dec. 9. GVM TD 96.2.1.
57 Díjlevél Horváth István máriabesnyői róm. kath. elemi népiskolai k. tanító részére. Mária-Besnyőn, 1907. 

október 7. GVM TD 99.80.1. 
58 Javadalmi jegyzőkönyv. GVM TD 96.2.1.
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kaptak uzsonnára és példát, mintát kaptak a kulturált szórakozásra.53 Az iskolának 
nem volt se tornaterme, se egyéb sportlétesítménye, így a testnevelés terepfutást, 
tornát, alkalmankénti focizást jelentett. Kötelező egyenruha sem volt, de általában 
Bocskai-ruhába öltöztek a diákok az ünnepi alkalmakra, ami fekete szövetből varrt, 
paszománnyal díszített attilát jelentett, hosszú nadrággal, fehér inggel, aranyszí-
nű zsinórrojtos fekete szalagnyakkendővel és diáksapkával. A sapkának merevített 
volt a széle, a homlokzati részén pedig fém koronás magyar címerpajzsot helyeztek 
el, hátoldalán kis persellyel, ami dísztoll betűzésére szolgált. A dísztoll lehetett ga-
lamb, lúd vagy fácánkakas tolla, kinek mi állt rendelkezésre. 

1943-ban Királymezey Tibor, akkori római katolikus plébános levélben kérte 
a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat által a gödöllői és a máriabesnyői 
iskolák fenntartására adott ún. kultúrsegélyt emelje meg, mert a gödöllői iskolába 
két új tanerőt, a máriabesnyői iskolába pedig egy új tanerőt vettek föl. Az önkor-

mányzat 50 százalékkal megemelte a kultúrsegélyt, 1943. január 1-jétől a gödöllői 
iskolára 2949 pengőt, a máriabesnyői iskolára pedig 600 pengőt biztosított a gödöl-
lői római katolikus egyházközségnek, amelyik a máriabesnyői iskola fenntartásáról 
is gondoskodott.54

1948-ban az államosításkor az iskolanővéreknek el kellett hagyniuk a gödöllői 
iskolát. 

53 KIRÁLY P. 2004. 12–13.
54 Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Gödöllői Járás főszolgabírája irataiból. 1943. nov. 13. Ikt. sz. 15008 PML. 

Diákok a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Stillmungus Mária Ludovika 
nevű főnöknőjének sírjánál a Dózsa György úti temetőben
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tanítót alkalmazták, majd 1913 szeptemberétől a feleségét is, Harmath Istvánné 
Erdélyi Margitot a nyugdíjba vonult Horváth István helyén.63 1919-ben Harmath 
István tanító Illés Istvánnal átalakította az iskolát. Feltételezhetően ekkor lett 2 tan-
termes.64 A Harmath házaspár 1922-ben hagyta el a máriabesnyői iskolát, Boros 
Mária és Fodor Sándor tanító jött a helyükre. Boros Mária bár a Torontál megyei 
Zablyán született, de iskolás korára már Gödöllőn élt családjával. Itt végezte a róm. 
kat. iskolában az elemi iskolát 1909 és 1913 között, majd a polgárit 1913-tól 1917-
ig. Ezután elvégezte a tanítóképzőt Budapesten, ahol 1921-ben szerzett diplomát és 
utána rögtön Máriabesnyőn kezdett el tanítani és itt volt pedagógus nyugdíjazásáig. 
Boros Mária pályája szép példája a lokálpatrióta hűségnek, ragaszkodásnak.65 

Az iskolabővítés ügye a két világháború között oldódott meg, amikor 1925-ben 
egy Klebelsberg-féle népiskolát építettek föl Máriabesnyőn. 1926 januárjától vá-
lasztották meg tanítónak (Csíki) Kovács Dénest, aki író is volt, Kicsi Góbé címen 
gyereklapot adott ki Máriabesnyőn és aki 1943 novemberében távozott el, mert át-
vette az állam és Szentendrére helyezte igazgató-tanítónak. Csaba Ferenc zamárdi 
tanító jött a helyére.66 1933-ban az összes katolikus elemi iskola kinevezett igazga-
tója: Szvoboda Dénes, a tantestület tagjai: Janicsek Jerne, Krenn Károlyné sz. Heyk 
Etelka, Marton Károly, Szemerédi (Sztrumicsek) László, Boros Mária, Kovács Dé-
nes, Lieb Mária Arona főnöknő, Bohos Mária Petrona, Komjáthy Mária Bernadin, 
Béres Mária Coelina, Szücs Mária Laura okleveles tanítók és Delia István hitok-
tató.67 A II. világháború alatt oroszok költöztek az iskolaépületbe, akik 1946-ban 
hagyták azt el. 1945-ben népiskola helyett Máriabesnyői Római Katolikus Elemi 
Iskola lett.

Tanítók a máriabesnyői katolikus iskolában:
1893–1895 Vértessy Ambrus róm. kat. áldozár
1895–1913 Horváth István
1907–1909 Baranyi János 
1909–1922 Harmath István
1913–1922 Harmath Istvánné Erdélyi Margit 
1922-től Boros Mária
1922–1924 Fodor Sándor
1926–1943 (Csiki) Kovács Dénes
1943–1948 Csaba Ferenc.

63 A máriabesnyői római katholikus népiskola III., IV., V., VI-ik osztályának előmeneteli és mulasztási naplója 
az 1911/12-ik tanévre. GVM TD 2009.62.1. Historia Domus I. 145. 

64 Historia Domus II. 46.
65 GV 1922. jan. 15. 1.; Boros Mária hivatalos iratai, bizonyítványai. GVM TD 98.32.1., TD 98.33.1-2., TD 

98.34.1-3., TD 98.35.1-2., TD 2011.32.1-2. 
66 UJVÁRY F. é. n. 6. 
67 HOVHANNESIAN E. 1933. 63. 
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letben, konyhával és éléskamrával. Használhatta továbbá az iskolatelekhez tartozó 
400 négyszögöles kertet. Ezenkívül 400 korona korpótlék járt neki az államsegély-
ből. A Díjlevél a kötelességeket is rögzítette: a tanítónak kötelessége volt egy ön-
álló, mindennapi tankötelesekből álló osztály vezetése az iskolaszék rendelkezése 
szerint és az általános ismétlő osztály tanítása. Végezetül: „Kötelessége az országos 
törvényekben, rendeletekben, egyházhatósági utasításban, szabályzatokban foglalt 
rendelkezéseket betartani s a rája bízott gyermekeket ha kell hittanra is tanítani, 
mindenkor a hittanórán jelen lenni, a hittani leckéket beemlékeztetni, a növen-
dékeket a templomba kísérni, a besnyői zárda templomában a kántori teendőket 
végezni s a plébános hivatalos utasításaihoz alkalmazkodni.”59 

Horváth István tanítói munkájára így emlékezett az unokája: „A nehézségek az 
iskola indulásakor jelentkeztek. A szeptemberi napos idő elmúltával, amikor az ősz 
beköszöntött, a lezúduló eső, majd sár és köd, később a havazás a nagy távolságra 
lévő uradalmak (Szárító, Babat) kicsiny, rosszul öltözött gyermekei számára lehe-
tetlenné tették az iskolába járást. Atyám mesélte, hogy ilyen időkben agyonfázva 

– sokszor hónuk alatt egy darab fával – órákig nem tudtak felmelegedni. Voltak 
napok, hogy az egész tanító család a kicsiket ápolta – mesélte apám –, s ez a tény 
erősen rányomta bélyegét az iskolai munkára is. De talán ennél is döntőbb volt a 
társadalom hozzáállása az iskolakérdéshez. Különösen a felekezeti iskolák voltak 
nehéz helyzetben. (…) Nagyapám a tanítás mellett a kolostortemplomban kántori 
teendőket is végzett. A javadalmazása, amely a tanítóitól külön volt, sokszor segí-
tette ki a családot az ínséges napokban. A kapucinus rend akkor kolduló rend volt. 
Ősszel nagy kosarakkal járták a környéket a szerzetesek és gyűjtötték az adomá-
nyokat. Ebből jutott a kántornak és családjának is.60

Az 1893 és 1904 közötti időszakban 57 főről 173-ra nőtt a tanulók létszáma. 
A  megyei hatóság fölszólította a gödöllői római katolikus egyházközséget, hogy 
még egy tantermet nyisson Máriabesnyőn. Dr. Pruzsinszky József apátplébános a 
koronauradalomhoz fordult segítségért, amely 3600 koronával járult hozzá az épít-
kezéshez. Ez azonban kevésnek bizonyult, ezért egyelőre félretették a tervet.61 Két 
éven át özv. Lengyelné házát bérelték tanítás céljára. Az 1910–1911-es tanévben 
azonban már ismét az iskola egyetlen tantermében tanítottak váltakozó rendszer-
ben. 1911-ben 1900 négyszögöles telket szereztek iskolaépítés céljára, az építkezés 
azonban változatlanul csak terv maradt.62 Amikor már sikerült volna összegyűjteni 
rá a pénzt, akkor közbejött az I. világháború. Többször javították a tetőt (1924, 
1925), de a tantermek számát nem tudták növelni.

1907-ben megszervezték a második tanítói állást, melyet Baranyi János tanító-
val töltöttek be, aki 1909-ben átment a gödöllői iskolába. 1911-től Harmath István 

59 Díjlevél. GVM TD 99.80.1. 
60 SZŰCS J. (szerk.) 1995. 13–14.
61 Historia Domus I. 133.
62 Historia Domus I. 133.; Jegyzőkönyv, Gödöllő, 1950. febr. 17. a Máriabesnyői Róm. Kat Ált. Iskola államo-

sításáról. PML XXIII. 17. 121.
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kultak. Szeptember 16–19. rosch hasonoh, szeptember 25–27. jom kippur, szep-
tember 30-október 9. szukkosz. Decemberben karácsonyi szünet. Húsvétkor és 
pünkösdkor rendes szünet.74 

A tanítás reggel 8 órától délután 1 óráig tartott, szombat volt a szünnap. Tan-
tárgyak: hit- és erkölcstan, magyar nyelv, beszéd- és ért.[elem] gyakorlat, olvasás 
és olvasmány, írás, fogalmazás, helyesírás és nyelvi magyarázat, számolás és mé-
rés, földrajz, természeti és gazdasági ismeretek, rajz, ének, kézimunka, testnevelés. 
Mindig a tanév előtti nyáron állították össze az órarendet, aláírta Heinz Hermann 
tanító, Bényei Zsigmond, az iskolaszék elnöke és jóváhagyatták a tervet a tanfelü-
gyelővel. A tanmenetre mintegy mottóként azt a jelszót írták föl a két világháború 
közötti időszakban, hogy „Magyarország nem volt, hanem lesz!” A hit- és erkölcs-
tan tanmenetét a főrabbi állította össze. Magyar irodalomból Petőfi , Arany, Jókai, 
Szép Ernő műveit olvasták és Győry Vilmos meséit. A beszéd- és értelemgyakor-
latok elnevezésű tantárgy tulajdonképpen magyar történelem oktatást jelentett. 
László király, Mátyás, mohácsi vész stb. témákat vették, de sokat foglalkoztak 
helytörténettel is. A település múltjának megismerése, séta a faluban, a piacon, az 
udvaron, a szomszéd utcában. Természetesen volt óra a Hanukáról és Jeruzsálem 
történetéről is, de a magyar történelem, irodalom, nyelv megismertetése volt az 
elsődleges cél. A tanterv és tankönyvek alapján az állapítható meg, hogy hazafi as és 
erkölcsös nevelésre törekedtek a gödöllői osztatlan izraelita elemi népiskolában.75 
1898. április 11-én a zsinagógában és az izraelita iskolában istentisztelettel ünne-
pelték meg a 48-as törvények 50. évfordulóját. Stark Mór tanító tartott ünnepi be-
szédet. Az iskolából a templomba vonultak, ahol Gödöllő hatóságai, testületei és 
intelligenciája is képviseltette magát.76 

Az izraelita tanítók77 közül Kaltmann Ignác, aki 1910 nyarán magyarosította 
„Kádas”-ra a nevét, egyéb tevékenységével is jelen volt a gödöllői közéletben. Több-
ször tartott felolvasást a Polgári Körben különböző társadalmi kérdésekről. Továb-
bá sokat fáradozott azon, hogy a Good Templar alkoholellenes rendnek Gödöllőn 
is legyen egy páholya, mely „Józan ész” elnevezéssel és Kádas (Kaltmann) Ignác 
elnökletével 1912 októberében jött létre.78 Emellett ő volt Körösfői-Kriesch Aladár 
festőművész gyerekeinek a magántanítója.79 Az iskola 1944-ben megszűnt, a de-
portálások következtében nem maradt zsidó lakosság Gödöllőn. 

74 A dokumentumokat Bényei Zsigmond min. tan., az iskolaszék elnöke írta alá. PML VIII. 144. 1. d. 
75 PML VIII. 144. 1. d.
76 GV 1898. ápr. 10. 86.; GV 1898. ápr. 17. 135.
77 GYÖRE Z. 1996. izraeliták 119., 123., 208., 300.; FORGÁCS J. 2007.
78 Névmagyarosítás. GH 1910. júl. 17. 4.; Előadásai: A  biztos jövedelemmel nem rendelkezők megélhetési 

viszonyai. GV 1906. jún. 24. 2.; Felolvasás. GV. 1906. nov. 8. 2.; Felolvasás. GV 1912. nov. 10. 4.; A „Józan 
ész” páholya. GH 1912. okt. 13. 2. 

79 Ld. a gödöllői művésztelepről szóló fejezetet.
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1875-től működött az Izraelita Elemi Iskola. A neológ jellegű gödöllői izraelita 
anyahitközség 1852-ben alakult, melyhez tizenegy fi ókhitközség tartozott: Rá-
kosszentmihály, Rákoskeresztúr, Rákoshegy, Pécel, Isaszeg, Kistarcsa, Sashalom, 
Rákoscsaba, Csömör, Rákosliget, Cinkota. 1869-ben 122, 1900-ban 351 volt Gö-
döllőn a zsidó lakosok száma. Az anyahitközség 1933-ban 96 családot számlált.68 
A kerület főrabbija dr. Klein József volt, aki 1925-ben 61 éves korában halt meg. 
A nekrológ szerint nagy tudású, kitűnő képzettségű egyházi férfi  volt, kinek ékes-
szólását messze földön is ismerték és magánemberként is mintaszerű életet élt. 
A vallásfelekezetek közötti békét szolgálta.69 Utána Eisenberger Géza lett a főrabbi, 
aki egészen 1944-ig, a deportálásokig látta el ezt a feladatot. 

A hitközség 1875-ben hozott létre és saját erejéből tartott fenn izraelita isko-
lát, mely négy elemi osztályból állt.70 1894-ben épült meg a zsinagóga a Kossuth 
Lajos utcában (a mai bölcsöde udvarán). Az egyszerű felépítésű, puritán homlok-
zatú, emeletes épület homlokfalát három, oldalát öt-öt kosáríves záródású ablak 
díszítette. A főbejárat felett a következő felirat állt: „Mert házam imaháznak fog 
neveztetni.” (Ézsaiás 56.7.)71 A zsinagóga melletti udvarban 1897-ben épült meg a 
2 tantermes iskola tanítólakással. Abban az udvarban lakott a sakter is a családjával. 
Hátul vécék voltak. Egyetlen tanító oktatott mind a négy osztályban, átjárt egyik 
teremből a másikba.72 Az izraelita iskolában az iskolaév – a többi felekezeti isko-
lától eltérően – a teljes éven át tartott, tizenkét havi tanfolyammal működött. Míg 
1875-ben 30-40, addig 1933-ban csak 18 rendes tanulója volt.73

A Gödöllői Izraelita Elemi Népiskola iskolaszéke határozta meg a tanköny-
veket, a kirándulási tervet és az ünnepeket. Például az 1936/37-es tanévben az I. 
osztályban Egri-Cseh A-B-C-s könyvét használták, a II-III-IV. osztályban pedig 
Szegő Arnold Olvasókönyvét, továbbá a III. és IV. osztályban számtan és mér-
tanból Kiss József és Walter Károly, magyar nyelvből Szegő Arnold, földrajzból 
Asztalos Gyula tankönyvét. Ami a kirándulást illeti, szeptemberben séta az isko-
la környékén, októberben séta az iskola utcájában (Kossuth L. u.), novemberben 
séta egy kovácsműhelybe, decemberben betekintés egy fűszeres boltba, kirakat 
szemlélése, januárban séta a parkba, februárban séta egy asztalos műhelybe, már-
ciusban séta egy épülő házhoz, áprilisban séta a szomszéd kertjébe, májusban séta 
az Erzsébet-parkba. A III-IV. osztályosoknak a királyi kastély megtekintését és a 
babati erdőbe tett sétát is betervezték. Az ünnepek pedig a következőképpen ala-

68 HOVHANNESIAN E. 1933. 42.
69 GV 1925. jan. 4. 1.
70 ODROBENYÁK J. 1875. 180.
71 A zsinagógát a II. világháború után az orosz csapatok fegyverraktárnak használták, majd az 1950-es évek 

elején lebontották. 
72 A Gödöllő és Vidéke arról adott hírt 1898 elején, hogy a gödöllői ifj úság táncmulatságot rendezett az Erzsé-

bet Királyné Szálloda összes termeiben, és a tiszta bevételt az újonnan felépült izraelita iskola felszerelésére 
fordítják. Egy későbbi lapszám pedig arról számol be, hogy 114,50 forint volt a bevétel. Tánczmulatság Gö-
döllőn. GV 1898. febr. 11. 38.; A gödöllői izraelita ifj úság által rendezett bál. GV 1898. márc. 11. 62.; Forgács 
Jánosnak személyes gyerekkori emlékei vannak az izraelita iskoláról. FORGÁCS J. 2007. 

73 ODROBENYÁK J.1875. 180.; HOVHANNESIAN E. 1933. 65.
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nővérek költöztek oda. Rendházi célokra a Kossuth Lajos utcában vettek ki egy 
földszintes épületet és a minoriták ott is laktak valamennyien.83

1912–1916-ig a volt községháza épületében folyt a tanítás, ugyanis 1912-ben 
készült el az akkori új községháza (a mai Erzsébet Királyné Szálloda és Étterem 
épülete a Szabadság téren). A régi községháza, mely átmenetileg a minorita gim-
názium otthona lett, földszintes épület volt, egyik homlokzata a Bakos (ma Gábor 
Áron), a másik a Darányi (ma Petőfi ) utcára nézett, a harmadik pedig a Petőfi  tér-
re. Ma az Átrium üzletház áll ennek az épületnek a helyén. Mivel évente újabb és 
újabb osztályokat kellett indítani, a kicsinek bizonyuló régi községháza helyiségei 
mellett a Petőfi  téri óvoda épületében tanítottak, kiszorítva onnan a községi elemi 
iskola osztályait. A  tanulói létszám évről évre nőtt: 1912-ben 90, 1913-ban 120, 
1914-ben 151, 1915-ben 169, 1916-ban 186 fő. 

1916-ban a főtéri fogadó épületébe költözött a minorita gimnázium, ami 1916-ig 
Erzsébet Szálló néven működött, a koronauradalom volt a tulajdonosa, bérlője volt 
egy időben a Wohlmann család, majd 1874-től Károlyi Gyula bérelte.84 A földszinten 
pedig a koronauradalom és az erdőhivatal nőtlen tisztviselői laktak. Miután Gödöllő 
nagyközség vette bérbe a koronauradalomtól az épületet, átalakították azt a gim-
názium céljára. A bérleti díj kezdetben 5600 korona volt, egy év múlva azonban a 
gödöllői koronauradalom fölött a tulajdonosi jogokat gyakorló földművelésügyi mi-
niszter, nagy „áldozatkézséget” tanúsítva, 2000 koronára mérsékelte ezt az összeget.85 
Az épület átalakítása is komoly anyagi terhet jelentett a községnek, 60  00 koronát 
fordított erre a célra, a minorita rend pedig 2700 koronát.86 

83 A minorita gimnáziumra vonatkozóan ld. az iskola évente megjelenő Értesítőit (1911–1930); FARKAS Gy. 
1994., 14–48.; Hovhannesian Eghia: Gödöllői emlékeim. XII. rész. GH 1938. júl. 3. 2–3. 

84 FARKAS Gy. 1994. 13. 
85 Képviselőtestületi gyűlés. GV 1916. jún. 4. 3.; A főgimnázium épületbérének mérséklése. GV 1917. aug. 19. 1. 
86 A Minoritarendiek Gödöllői Főgimnáziumának VI. Értesítője. 1916–1917. 17.

A minorita gimnázium 
tanulói egy kiránduláson 

az 1910-es években, 
az első álló sor közepén 

Kovács Bernardin tanár
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Tanítók az izraelita iskolában:
? –1888 Grossmann Miksa

1888–1896 Herzfeld Mór
1896–1906 Stark Mór
1906-tól Kaltmann (Kádas) Ignác 
 Heinz Hermann

A felekezeti iskolákhoz tartozott a település első gimnáziuma is, a Minoritaren-
diek Gödöllői Főgimnáziuma, amely 1911-ben kezdte meg működését. A váci 
katolikus gimnázium alapítólevelét 1714-ben állították ki, az aszódi evangélikus 
gimnázium az 1760-as évektől működött. Gödöllőn csak a 20. század elejére te-
remtődtek meg egy középiskola létesítésének feltételei. Középiskolai tanulmányok 
folytatására csak Budapesten és Vácott adódott lehetőség. Az 1911-ben létrehozott 
gödöllői minorita gimnázium nemcsak a helyiek, de a környező települések tovább 
tanulni szándékozó fi ataljainak igényeit is kielégítette. Ezt bizonyítja az iskolát lá-
togatók magas száma is. Királyi nyaralóhely jellege, gazdasági, infrastrukturális fej-
lettsége, jó közlekedése Gödöllőt alkalmassá tette arra, hogy egy kulturális központ 
szerepét töltse be. 

A gimnázium létesítésének szükségességéről már 1898-ban cikkezett a Gödöllő 
és Vidéke.80 Először ismert helyi pedagógusok és jelentős közéleti személyek vetették 
fel egy gimnázium létesítésének a gondolatát, ami az ötlet szintjén maradt. Hatá-
sosnak és reálisnak bizonyult viszont Podhorányi József plébános kezdeményezése. 

„A gimnázium ügye 1910 év őszén vetődött föl köztem és Kiss Ferenc főjegyző között. 
Ketten tanácskoztunk, kutattunk, búsultunk egy fi llér nélkül akarván hozzáfogni egy 
nagy műhöz.” Végül a községi képviselő-testület 1911 tavaszán 200 000 korona se-
gélyt szavazott meg a gimnáziumra.81 A plébános és a főjegyző a gimnázium ügyé-
hez személyesen kérték a király segítségét, aki 1911. május 17-én délelőtt 11 órakor 
kihallgatáson fogadta őket a gödöllői kastélyban. Ferenc József támogatásáról bizto-
sította a küldöttséget, mivel ő is úgy ítélte meg, hogy a gimnázium fontos Gödöllő jö-
vője szempontjából. A gimnáziumi évkönyvek szponzorokra vonatkozó adataiból az 
derül ki, hogy Gödöllőn a két világháború között létezett egy olyan erős kispolgárság 
és kisiparos réteg, amelyik az egyházzal összefogva el tudta tartani a gimnáziumot.

A Haraszti erdő elején tervezték felépíteni a gimnáziumot internátussal együtt, 
már a tervek is elkészültek a kétemeletes, modern épületről,82 de nem valósult meg. 
Egész fennállása alatt csak ideiglenes épületekben működött. 1911. szeptember 
5-én kezdte meg működését a minorita rendi főgimnázium. Az első tanévet 46 
tanulóval a Kossuth Lajos utca 60. számú Ráday-féle házban töltötték. Ezt azonban 
1912-ben el kellett hagyniuk, mert a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskola-

80 GV 1898. jan. 21. febr. 1.
81 Gödöllői Historia Domus I. 137–138.
82 GV 1912. ápr. 11. 3–4.
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aki a Tanácsköztársaság idején Kovács József néven publikált, tíz évre ítélték. Iz-
gató beszédein és cikkein kívül súlyos vétségnek számított az is, hogy személyesen 
részt vett a Gödöllői Polgári Takarékpénztár államosításában. Tanártársát, Gogl 
Dezsőt fölmentették.91

1920-ban az egész tanári karra kiterjesztették a felelősségre vonást. A váci püs-
pök elmozdította állásából és eltiltotta a tanítástól Koch Sándor igazgatót, Heiser 
Mihály, Szabó Dániel és dr. Szekeres László minorita rendi tanárt a kommuniz-
mus idején tanúsított magatartásuk miatt.92 1920 elején Bujnovszky Aurél pap-
tanár lett egy rövid időre az igazgató Koch Sándor után. Az iskolaév befejezése 
előtt, márciusban azonban még az iskola jellegét is megváltoztatták: minorita 
rendi főgimnázium helyett római katolikus főgimnázium lett. Az 1920–1921-es 
tanévben pedig Pákász Béla civil tanárt nevezték ki igazgatónak. 1921 szeptembe-
rében új igazgatót hoztak Medgyesy Ferenc újvidéki volt főgimnáziumi igazgató 
személyében. Pákász Béla helyettes igazgató lett.93 Gödöllő lakossága szolidáris 
volt a minoritákkal: 1920-ban a község polgáraihoz és diákjaihoz intézett felhívás 
jelent meg érdekükben külön plakáton a következő szöveggel: „Felhívás! Gödöllő 
Polgárai! Diákok! Amint mindenki tudja, a gödöllői minorita-rendi főgimnázi-
um szeretett és közbecsülésben álló tanárait nem átallották rosszakaratú, valótlan 
vádakkal illetni és ezen alapon őket tanári diplomájuktól megfosztani. Polgárok! 
Diákok! Ne engedjük a rend becsületét meggyalázni! Hálátlanság volna, ha nem 
tennénk meg minden tőlünk telhetőt szeretett tanáraink érdekében! Szülőknek és 
diákoknak egyaránt érdekük, hogy a rend és a tanárok megmaradjanak. Fogjunk 
össze mindnyájan, amíg nem késő, hogy megháláljuk szeretett tanáraink fárado-
zását! Éljen az Igazgató Úr! Éljen a Tanári Kar! Éljen a Minorita-Rend!” Gödöllő 
képviselő-testülete is hosszú határozatban kelt a paptanárok védelmére, melyet 
egy küldöttség vitt a váci püspökhöz.94 A helyi sajtó is mellettük cikkezett, hiszen 
nyilvánvaló volt, hogy a tanárok ügye a gimnázium ügye. A gödöllőiek féltették a 
minorita rend és a község áldozatkészségével létrehozott tanintézetet. „…csupán 
annyit kívánunk panaszként felemlíteni, hogy e mindnyájunkra fontos kérdésben 
Gödöllő népe, községi vezetősége meg sem kérdeztetik, mindezideig meg sem 
hallgattatott, mintha nem is rólunkról [sic], a mi érdekünkről, a mi tanügyünkről 
volna szó. Gödöllő népe nem másodrendű tényező ennek az ügynek az eldöntésé-
nél, és nem szabad, hogy az legyen.”95

Hiábavaló volt azonban minden tiltakozás, a minoritáknak el kellett hagyniuk 
Gödöllőt. 1921 szeptemberétől királyi katolikus főgimnáziumként működött to-
vább az intézmény, 1925 szeptemberétől pedig királyi katolikus reálgimnázium 

91 HELTAI M. G. (szerk.) [1979.] 27., 47.
92 GV 1920. márc. 14. 3.; A minoriták 18 rendházából Trianon után mindössze 4 maradt: az egri, a miskolci, a 

nyírbátori és a szegedi. PUSKELY M. 1990. 77.
93 GV 1921. szept. 18. 1.
94 Felhívás. Készült Weisz Sándor könyvnyomdájában Gödöllőn. GVM TD 93.324.1.; GV 1920. márc. 14. 3.
95 A gimnázium ügye. GV 1920. máj. 2. 1.
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A gimnázium fenntartását Gödöllő nagyközségen és a minorita renden kívül 
különböző közintézmények és magánszemélyek is támogatták. A  támogatásnak 
háromféle módja ismeretes. Az egyik volt az alapítványi forma. Hét olyan alapít-
ványról tudunk, amelyet magánszemélyek és pénzintézetek hoztak létre a mino-
rita gimnázium támogatására: Gödöllői Polgári Takarékpénztár Rt. Alapítványa 
(1913-tól), Hadikölcsön Alapítvány (1914-től), Czurda-féle Alapítvány (1920-tól), 
I. Ferenc József Alapítványa (1917-től), Filipovics-féle Alapítvány (1920-tól), Paul 
Mór-féle Alapítvány (1920-tól), Podhorányi-féle Alapítvány (1912-től). A támoga-
tás másik módját a pénzadományok jelentették, amelyeket minden évben a tanári 
testület osztott szét az arra érdemes tanulóknak. Ezenkívül ezek a pénzadomá-
nyok tették lehetővé az iskolai könyvtár létrehozását és folyamatos gyarapítását is. 
A helyi pénzintézetek közül a gimnázium alapításának évében, a szintén 1911-ben 
létesített Gödöllői Járási Hitelbank volt az iskola leghűségesebb támogatója. Leg-
nagyobb összeggel viszont a Gödöllői Néphitelszövetkezet járult hozzá a fenntar-
tás költségeihez. Pénzadománnyal támogatták még a következő közintézmények 
a gimnáziumot: Gödöllői Takarékpénztár, Polgári Takarékpénztár, Gödöllői Fo-
gyasztási Szövetkezet, Gödöllő és Vidéke Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet, 
Hangya Szövetkezet, Járási Központi Szeszfőző és Gyümölcsárusító Szövetkezet, 
Gödöllői Kaszinó, MOVE Tenisz Klub. Az adakozó magánszemélyek általában a 
helyi intelligenciából kerültek ki: orvos, ügyvéd, gyógyszerész, pap, tanár. Volt, aki 
téli tüzelőre, volt, aki a könyvtár állományának gyarapítására adakozott, a legtöb-
ben pedig a tanulók jutalmazására. A támogatás harmadik formája tárgyi anyag 
ajándékozása vagy különféle szolgáltatások nyújtásában nyilvánult meg. Egyesek 
ásványgyűjteményt ajánlottak föl az iskolának, mások tankönyveket, a római kato-
likus egyházközösség iskolapadokat adott, a nagyközség elöljárósága pedig tataro-
zási munkákat végzett.87 1917-ben Erzsébet királyné örököseitől, Gizella és Mária 
Valéria hercegnőtől, valamint Windischgrätz  hercegnőtől 19 darab kőrajzot kapott 
a minorita gimnázium Erzsébet királyné hagyatékából.88 

A gimnázium életében nagy törést jelentett az 1919-es proletárforradalom, 
mivel tanári kara a Tanácsköztársaság mellé állt. 1919. március 1-jén a minori-
ta gimnázium nagytermében tartottak egésznapos járási értekezletet baloldali 
szociáldemokrata vezetők részvételével.89 A  tanárok közül Kovács Bernardin ál-
dozópap, magyar-latin szakos okleveles rendes tanár és Gogl Dezső áldozópap, ter-
mészetrajz-földrajz szakos okleveles rendes tanár aktívan részt vett a direktórium 
munkájában. Mindketten 1916-ban kerültek a gödöllői minorita gimnáziumba.90 
Gyűléseken fölszólaltak, beszédeket tartottak, cikkeket írtak a Tanácsköztársaság 
érdekében. Nemcsak Gödöllőn, de a járás különböző helységeiben is agitáltak. 
A forradalmi szerepvállalásnak súlyos következményei lettek. Kovács Bernardint, 

87 FARKAS Gy. 1994. 23–32. 
88 GV 1917. aug. 19. 1.
89 HELTAI M. G. (szerk.) [1979.] 15.
90 A Minoritarendiek Gödöllői Főgimnáziumának VI. Értesítője. 1916–1917. 12.
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A minorita gimnázium igazgatói:
1911–1920 Koch Sándor paptanár
1920 Bujnovszky Aurél paptanár
1920–1921 Pákász  Béla civil tanár
1921–1926 Dr. Jámbor György civil tanár
1926–1929 Piroska Dezső civil tanár
1929–1930 Králik László civil tanár.

1924-ben nyitotta meg kapuit a Gödöllői Premontrei Reálgimnázium. A Jászó-
vári Premontrei Kanonokrend a trianoni békeszerződés következtében elvesztette 
a kassai, rozsnyói és nagyváradi gimnáziumait. Dr. Takács Menyhért, a jászóvári 
prépost-prelátus egy új intézetet szeretett volna alapítani a megszűnt iskolák pót-
lására. A gödöllői koronauradalomból 88 katasztrális hold területet kapott a rend 

országgyűlési jóváhagyás-
sal a Fácános-erdőben föl-
építendő iskola, konviktus, 
templom és rendház cél-
já ra. 1923. szeptember 25-
én az ünnepélyes alapkő-
le tételen megjelentek a 
legfőbb állami és egyházi 
méltóságok.  

Az épületet Kertész K. 
Róbert és Sváb Gyula ter-
vezte neobarokk stílusban. 

A Gödöllői 
Királyi Katolikus 
Reálgimnázium 

tanári kara és 
végzős növendékei 

1929–1930, 
igazgató: 

Králik László
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lett, amit a katolikus vallásalap tartott fenn államsegéllyel. Diákjait fokozatosan 
átvette az 1924-ben induló premontrei gimnázium. Fennállásának 19 éve alatt 

(1911–1930) 2783 tanuló fordult meg a falai között, és ebből 262 szerzett érettségit. 
Legnépesebb volt az 1922–1923-as tanévben, amikor 380 tanuló látogatta. Átlagá-
ban számítva a tanulók 60 %-a gödöllői volt, 35-40 %-a pedig vidéki, a Galga menti 
és a Pest környéki településekről ide járó. A gimnázium tehát nemcsak Gödöllő, de 
a szomszéd települések középiskola iránti szükségletét is kielégítette. Ami a tanu-
lóknak a szülők foglalkozása szerinti megoszlását illeti, legnagyobb százalékban a 
kisiparosok, kiskereskedők, az értelmiségiek és az egyszerűbb társadalmi rétegek 
(napszámosok, cselédek, kereskedelmi és segédmunkások stb.) gyermekei jártak a 
minorita gimnáziumba. Nagy- és középbirtokos gyermeke elenyésző százalékban 
látogatta az intézményt.96 

Külön említést érdemel a gimnázium utolsó igazgatója, Králik László (1871–
1939). A  vajdasági nagybecskereki piarista gimnázium tanára volt, ahonnan 
1920-ban a szerb uralom idején jött el. Gödöllőn telepedett le, ahol tíz évig volt 
a minorita gimnázium tanára, az utolsó tanévben, 1929–1930-ban az intézmény 
igazgatója. A Nagybecskereki Főgimnázium Értesítőjének 1909–1910. évi számá-
ban több mint 130 oldalas értekezést tett közzé A „Boy-Scouts”, az angolok legújabb 
ifj úsági egyesülete címmel. Tanulmányában ismertette Baden-Powell Scouting for 
Boys című könyvét, amelyet Králik László valószínűleg német fordításból ismert. 
Králiktól származik a cserkész-cserkészet szó, a Magyarországon is hamarosan 
meghonosodó ifj úsági moz galom hazai elnevezése.97 

96 FARKAS Gy. 1994. 33–35.
97 BOKODY J. 2009. 10.; Králik László naplója. Kézirat. Magántulajdon; GH 1939. júl. 23. 3. 
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v

ként többször meglátogatta. 
A  premontrei gimnázium 
dísztermében ideiglenesen 
elhelyezett kápolna a dzsem-
bori tiszteletére kapott új 
oltárt 1933-ban, Megyer-
Meyer Antal (1883–1948) 
iparművész alkotását.99 

A gödöllői premontrei 
gimnázium elit intézmény 
volt. Windischgrätz herceg, 
Czvak Rudolf, báró Kende 
Zsigmond található az itt 
tanuló diákok között. A gimnáziumnak volt saját sportpályája, korcsolyapályája, 
uszodája, három teniszpályája, jól felszerelt könyvtára, mozija, havonta egyszer a 
Nemzeti Színházba vitték a növendékeket. Az ellátási díj, melyet negyedévre előre 
ki kellett fi zetni, magában foglalta a napi ötszöri bőséges élelmezést, reggeli, tízórai, 
háromfogásos ebéd, uzsonna és kétfogásos, friss vacsora, fűtés, világítás, mosás, 
fürdés és kiszolgálás költségeit. Egyéb szükségletek voltak: az iskolai tandíj (a ma-
gyar gimnáziumba évi 110 pengő, a francia gimnáziumba évi 200 pengő), beiratási 
díj (14 P) tankönyvek, író- és rajzszerek, különórák, háziorvos, fogorvos, ruhák, 
kirándulások stb. Az intézet negyedévenként elszámolt a költségekkel. A  növen-
dékek egyenruhában jártak, amelyet az intézet szabója varrt a szülők költségén. 
Követelmény volt továbbá: „Bevonuláskor minden növendéket a következő felsze-
relési tárgyakkal kell ellátni: 3 drb. afrik- vagy lószőrmatrac (185 x 82 cm-es ágyba 
illő), 2 drb. vánkos, 1 drb. paplan, 1 drb. gyapottakaró (dunna használata tilos), 3 
drb. ágylepedő, 3 drb. pap-
lanhuzat, 6 drb. vánko shéj, 
1 drb. fürdőköpeny, 1 drb. 
hálóköpeny, 1 drb. rövid 
fürdőnadrág, 8 drb. ing 
(lehet rávarrott gallérral is), 
12 drb. lehajtós puha gallér, 
4 drb. hálóing vagy pizsama, 
8 drb. alsónadrág, 18 pár 
harisnya (fekete, hosszú), 
24 drb. zsebkendő, 8 drb. 
törülköző, 6 drb. asztal-
kendő, két pár fekete fűzős 

99 Gödöllő, Máriabesnyő. Budapest székesfőváros iskolai tanulmányi kirándulásai. 32. Szerk. Dr. Dombi József. 
Bp. 1943. 13. 
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Neves művészek, Nagy Sán dor, Sidló Ferenc, Kisfaludy Strobl Zsigmond, Glatz 
Oszkár, Márton Lajos alkotásai díszítették az iskolát. Nagy Sándor a lépcsőház 
mennyezetére a Hadak útja című triptichont festette, a díszterembe pedig a jászó-
vári monostor alapítását, a váradszentmártoni rendházat és a leleszi rendházat 
ábrázoló festményei kerültek. „Nagy Sándornak lépcsőházbeli mennyezetképei a 
mesternek eddigi legnagyobb méretű alkotásai közé tartoznak. Az ő ismert egyéni 
és magyaros stílusában egy hármasosztású vallásos és mondai tárgyú kompozíciót 
hozott létre” – írta a korabeli kritika. Sidló Ferenc szobrait „mélyen ihletett alko-
tások”-nak nevezte a kritikus.98 A Gödöllői Premontrei Perjelség, m elyet 1924-ben 
alapított Takács Menyhért, a 12. század végi Jászóvári Prépostság jogutódja. Gö-
döllő 1929-től saját noviciátussal és hittudományi főiskolával önállósult. 1937-től 
önálló perjelség lett. Az oktatás hat rendi és két világi tanárral indult. Az I. és a II. 
évfolyamon két-két osztály kezdte meg a tanulást 180 tanulóval. A 40 bennlakó 
növendéket is az iskola épületében helyezték el ideiglenesen. Még ebben az évben 
bevezették az úgynevezett erdei iskolát, ami azt jelentette, hogy a szép tavaszi és 
őszi napokon az előadásokat, tanórákat a szabadban tartották a Fácános erdejében. 

1925-ben átadták a Szent 
Norbert Nevelőintézetet, a 
200 növendék befogadásá-
ra alkalmas konviktust. Az 
iskolai nevelés kiegészítő-
jeként még ebben az évben 
megalakult a Mária-kong-
regáció és a 44-es Rákóczi 
cserkészcsapat. 1927-re ké-
szült el a rendház. A  gim-
názium és a rendház közötti 
beépítetlen területre kéttor-
nyú, kereszthajós, barokk 
stílus ú templom építését 
tervezték, de ez sohasem va-

lósult meg. A gimnázium dísztermét használták kápolnának. 1931-ben a rendház 
előtt állították föl Róna József alkotását, a jászói premontreiek bőkezű támogatójá-
nak, Kálmán hercegnek a lovasszobrát. 1931 júniusában tartották az első érettségi 
vizsgát, melyre 41 tanuló jelentkezett. A szóbelin gróf Klebelsberg Kunó, vallás- és 
közoktatásügyi miniszter elnökölt, aki az iskolát kezdettől támogatta és tanéven-

98 Ybl Ervin: A premontreiek főgimnáziuma. Magyar Iparművészet, 1925. 41–43. A gimnázium 1948-as álla-
mosításakor Nagy Sándor festményei eltűntek. Sidló Ferencnek a gimnázium lépcsőházában álló Szent Imre 
és Boldog Hermann József című szobrait Isaszegre vitte az ottani pap, és az isaszegi templom timpanonján 
helyezte el. 2000-ben a Gödöllői Városi Múzeum Gödöllőre hozatta, restauráltatta és a múzeum lépcsőházá-
ban állította ki a szobrokat. Nagy Sándor színes üvegablakot is rajzolt a premontreiek tervezett, de meg nem 
épített templomához. A művész Őseink hazára találása című tervét Fényi Ottó perjel megőrizte és amikor 
1993-ban megépült a Fácán soron a premontrei kápolna, akkor L. Szabó Erzsébet iparművész elkészítette 16 
négyzetméteres nagyságban a színes üvegablakot Nagy Sándor terve alapján. 

Premontrei osztály a szabadban
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1938-ban miután az I. Bécsi döntés értelmében a Felvidéket vi sszacsatolták Ma-
gyarországhoz, a gödöllői kormányzó perjel ismét az egyesített Jászóvári Prépost-
ság prelátusa lett, a gödöllői intézmény pedig jászóvári premontrei kanonokrendi 
gimnáziummá vált. Ebben az évben indult a gimnázium francia tagozata, mely-
nek létrehozását gróf Teleki Pál kérte vallás- és közoktatási minisztersége idején 
(1938–1939) dr. Gerinczy Pál jászóvári préposttól. A kultuszminisztérium három 
éven keresztül évi húszezer pengővel támogatta az új intézményt és átvállalta négy 
franciatanár fi zetését.101 1938. szeptember 7-én nyílt meg tizenkét tanulóval Gábriel 
Asztrik fi atal középkortörténész igazgatásával és Marc Scherer anyanyelvű tanárral. 
Délelőttönként heti hat órában tanulták a francia nyelvet. A francia gimnáziumnak 
csak bentlakó vagy félig bentlakó növendékei lehettek, mivel a nyelvtanítás és gya-
korlás az internátusban folytatódott a franciatanár segítségével. Az I. évfolyam ti-
zenkét tanulójából kettő volt gödöllői, négy budapesti, a többi az ország különböző 
részéből jött. A szülők foglalkozását tekintve általában tisztviselők, földbirtokosok 
és értelmiségiek gyermekei választották a francia tagozatot. A gödöllői francia gim-
náziumnak külön jelent meg évkönyve 1938-tól kezdődően. A második világháború 
alatt Marc Scherer-t behívták katonának, vissza kellett térnie a hazájába, Francia-
ország pedig nem tudott franciatanárokat küldeni Magyarországra. A tanárhiányt 
a szomszédos országokból Magyarországra érkező és Balatonbogláron összegyűj-
tött francia hadifoglyokkal oldották meg. François Braun, aki 1942 augusztusától 
huszonkét hónapot töltött a premontrei gimnáziumban, visszaemlékezése szerint 
a hadifogolyból lett kisegítő tanárok nagyon jól érezték magukat Gödöllőn: saját 
szobát kaptak, amihez még szobainas is járt, bőséges volt a táplálkozás, összeha-
sonlítva a hadifogolytábor viszonyaival, ez maga volt a paradicsom. A háború alatt 
Gödöllőre küldött franciák között France Libre-ügynökök is voltak.102

101 ABLONCZY B. 2009. 6. 
102 François Braun: La guerre 1939–1945 telle que je l’ai vécue (Souvenirs pour mes petits-enfants et mes 

neveux). Kézirat. GVM A 2006.99.1.
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egészcipő, egy pár fekete félcipő, egy pár sárcipő, egy sötétkék sportruha (mac-
kó), egy pár téli kesztyű, egy pár fehér cérnakesztyű, továbbá fésű, haj- és ruhake-
fe, körömolló és mosdófelszerelés. Az összes felszerelési tárgyakat az intézet által 
megadandó számmal kell ellátni. Csakis teljesen jókarban levő ruhaneműt vesz át 
az intézet. A növendékek fehérneműit az intézet háztartását vezető Salvatoriana-
nővérek gondozzák külön ruhatárban és ugyancsak ők küldik a hálótermekbe 
minden fehérneműváltás alkalmával a tiszta ruhát.”100 Már a jelentkezés feltételei-
ből is látható, hogy szegény emberek nem tudtak eleget tenni az elvárt követelmé-
nyeknek. A felsőbb középosztály, az arisztokrácia és nagypolgárság gyerekei jártak 
a gödöllői gimnáziumba. Az idősebb növendékeknek külön szobájuk volt, melyet 
maguk rendezhettek be a saját ízlésük szerint. „Virtute vinces” (erénnyel győzni 
fogsz) volt az iskola jelszava, ez állt a sapkacímerükön. 

A gimnázium tanárai aktívan részt vettek a település közéletében. Rendszere-
sen helyet biztosítottak a Járási Közművelődési Egyesület előadásainak, kulturális 
rendezvényeinek. A premontrei tanárok gyakran publikáltak a Gödöllői Hírlapban, 
vállaltak szoboravató és egyéb ünnepi beszédet. A gimnázium kiállításokkal kap-
csolódott be az 1926. évi járási kiállításba. 1933 augusztusában a Gödöllőn zajló 
fi úcserkész világtalálkozó parancsnokságát és legfontosabb hivatalait a premontrei 
intézetben helyezték el. Ugyanakkor a magyarországi premontreiek 800 éves törté-
netét bemutató kiállítás nyílt. 1933. november 29-én meghalt dr. Takács Menyhért 
rendfőnök, december 2-án Gödöllőn a rend sírkertjében temették el. Sírjára 1936-
ban Fadrusz János szobrászművész Feszület című alkotásának bronzból készült 
másolatát állították föl. A prépost prelátus hamvait 1943-ban a jászóvári monostor-
ba szállították, a Fadrusz-feszület azonban a rend temetőjében maradt. 1936-ban 
színpadot építettek a tornateremhez és új sportpályát avattak. 

100 A Jászóvári Premontrei Kanonokrend gödöllői Szent Norbert nevelőintézetének és gimnáziumának tájékoz-
tatója. Bp. é. n. 19–20.
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Még 1947-ben is érkezett új tanár Franciaországból, Bernard le Calloc’h, a fris-
sen diplomázott történelem-földrajz szakos tanár. A Párizsi Magyar Intézet akkori 
igazgatója, Lelkes István és Gábriel Asztrik ismerték egymást, és a gödöllői fran-
cia gimnázium igazgatója kért új francia tanárt, remélve, hogy a háború után is 
sikerül folytatni a zavartalan működést. Mire Bernard le Calloc’h Gödöllőre ért, 
Gábriel Asztrik sietve külföldre távozott és papi körökben köztudott volt, hogy 
nem is tér vissza. Hirtelen távozását nemcsak az magyarázza, hogy kiszivárgott az 
egyházi iskolák államosításának a híre, hanem az is, hogy feltehetően felelősségre 
akarták vonni a francia hadifoglyok háború alatti foglalkoztatásáért. Utóda a gim-
náziumban addigi helyettese, Stefancsik Konrád lett, szobáját, könyvtárát pedig a 
rendházban Bernard le Calloc’h kapta meg, aki 1949-ig dolgozott a gödöllői gim-
náziumban.107 

1948-ban az államosítás az érettségi vizsgák közepette érte az iskolát. A rend-
ház hiába fellebbezett az államosítás ellen, elutasításban részesült. Az új funkciók 
kívánalmai szerint összevissza falazták, alakították az épületet, új bejáratot nyitot-
tak, leválasztottak, kerítést húztak és így tovább. Az északi szárny földszinti részén, 
az ebédlő helyén kápolnát alakítottak ki sekrestyével, mert államosították a dísz-
termet, ahol korábban miséztek. Az Állami Ady Endre Gimnázium 1948. szep-
tember 3-án tartotta tanévnyitóját. A jogutód iskola tantestületében a premontrei 
gimnázium tanerői közül hat világi és két szerzetes hitoktató maradt. 1949-ben 
Aszódról NÉKOSZ kollégistákat helyeztek el az internátusban, mintegy harminc-
harmincöt főt. Ezek a tanulók nehezen tudtak beilleszkedni új közösségükbe, nem 
tudtak megfelelni a magasabb követelményeknek. 1950-ben az Ady gimnázium is 
megszűnt és átadta helyét az Agrártudományi Egyetemnek.108

A premontrei gimnázium igazgatói:
1924–1934 Stuhlmann V. Patrik
1934–1939 Champier István
1939–1943 Kumorovitz L. Bernát

A francia gimnázium igazgatója:
1938–1945 Gábriel Asztrik

107 Bernard Le Calloc’h 1949-ben magyar feleségével visszatért Párizsba, ahol a francia Nemzetgyűlés és Szená-
tus funkcionáriusa lett, és közben nemzetközileg elismert Kőrösi Csoma Sándor-kutatóvá vált. Bernard le 
Calloc’h: Gödöllői emlékeim, avagy hogyan lettem magyarbarát. Gróf Klebelsberg Kunó Alapítvány Füzetei 
7. sz.; Bernard Le Calloc’h: Kőrösi Csoma Sándor útinaplója. Ford. Örvös Lajos. Bp. 2000. 

108 Ld. a premontrei gimnázium évente megjelenő értesítőit; Janda Géza: A Gödöllői Premontrei Gimnázium 
kronológiája. Gödöllő, 1995. Kézirat. GVM A 98.46.1.; Fényi Ottó: A gödöllői premontrei gimnázium tör-
ténete. Gödöllő, 1996. Kézirat. GVM A 98.9.1.; A premontrei gimnázium államosítása. PML XIII. 17. 73.; 
KIRCHHOFER J.-SZABÓ M. 1985. 14. 
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1938-ban a gimnáziumban működő Mécs László Önképzőkör lapot adott ki Fe-
héren és kéken címmel. Hovhannesian Zaven János, aki később Bor Ambrus néven 
lett ismert író, ő is benne volt a szerkesztőbizottságban, Zimándi Pius volt a felelős 
szerkesztő és kiadó. Összesen öt száma jelent meg.103 1940-ben készült el az iskola 
5 x 25 méteres fedett versenyuszodája. 1944-ben jelent meg utoljára a gimnázium 
évkönyve. Kétszer érte bombatalálat az épületet. Decemberben a szovjet csapatok 
foglalták el az épületet, és hadifogolytábort rendeztek be benne. 

A gimnáziumnak kitűnő, irodalmi munkássággal is rendelkező tanárai voltak. 
Hermann István Egyed (1895–1970), a neves történész, A katolikus egyház története 
Magyarországon 1914-ig (München, 1973) című mű szerzője. Zimándi Pius István 
(1909–1973) irodalomtörténész, Péterfy Jenő életművének feldolgozója, aki a szer-
zetesrendek feloszlatása után volt gödöllői tanítványánál, Rónay Györgynél talált ott-
honra. A gimnáziumnak több olyan diákja is volt, aki később neves író lett. Például 
Rezek Román Sándor (1916–1986) katolikus teológiai író, aki Gödöllőn született és 
nevelkedett, 1934-ben érettségizett a gödöllői gimnáziumban, majd belépett a ben-
cés rendbe. 1945 után a párizsi Magyar Katolikus Misszió vezetője lett. 1965-től Bra-
zíliában, Sao Paulo-ban dolgozott hittanárként és lelkészként. Teilhard de Chardin 
munkásságának elmélyült kutatója volt, huszonnyolc kötetben magyarra fordította a 
nagy francia jezsuita fi lozófus, biológus és antropológus műveit.104 Neves premont-
rei diák volt még Rónay György költő, író, Bor Ambrus író, Ferdinandy György író, 
akik a monográfi a művelődéstörténeti fejezetében szerepelnek részletesebben. 

1945-ben, amikor visszaállították a trianoni határokat, Gödöllő újra önálló pré-
postság lett, rövid ideig saját plébániával. 1945. január 16-án kiköltöztették az inté-
zetből a rend tagjait, akiket Máriabesnyőn a Szalvátor Nővérek fogadtak be. Április 
9-én a budapesti rendházban tagozat indult a francia gimnázium és a pestiek részé-
re. Május elején Gödöllő főterén a volt polgári iskola épületében folytatódott a ta-
nítás. Szeptemberben a premontrei rendházban kezdődött a tanév. A gimnáziumi 
és a konviktusi szárnyban továbbra is a szovjetek tartózkodtak. A francia tagozaton 
felmenő rendszerrel általános iskola lépett be ötödik osztállyal. A Gödöllői Állami 
Fácánosi Iskola naplóját 1949-ben még Gráfi  Vendel igazgató jegyezte, aztán 1950. 
június 8-án Epres János igazgató zárta le.105 

1946 szeptemberében a gimnázium magyar és francia tagozata Gödöllőn a régi 
helyén folytathatta a működését. Az iskolaépület háborús kárainak helyreállítási 
költségeire több ízben kaptak támogatást a kultuszminisztériumtól.106 A megszűnő 
I. és II. gimnáziumi osztályok helyébe önálló római katolikus iskola 1–6. osztály lé-
pett. Az alsó tagozat a helyi római katolikus általános iskolában, a két felsős osztály 
a premontrei intézetben kapott helyet. 

103 GVM TD 2009.70.1-2.; GH 1939. okt. 1. 4. 
104 Diák korában publikált kisebb írásokat a Máriabesnyői Naptárba, a Kicsi Góbéba, a Gödöllői Hírlapba. Ld. 

még a Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesületének körlevele. 2005. II. félév. 2. 
105 GVM TD 2007.158.1-3.
106 PML VIII. 57. 1.
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alatt megsemmisült. Az iskola körül gyakorlókert és gyümölcsöskert is volt. (Erre a 
telekre azonban később új iskolaépületet húztak az 1950-es években a Török Ignác 
Gimnázium Óvónőképzője részére.) A szolgálati lakás a Hétház utcában volt. 

1928-ban három tantermes új iskola épült az Alvégen, azaz a Török Ignác utca 
9. szám alatt. Klebelsberg-iskola volt. Itt nyert végleges elhelyezést a Községi Ele-
mi Népiskola, amely 1928-ban az új iskolaépületen kívül még egy osztállyal és egy 
tanerővel (Szalay Gyuláné) bővült. 1929-ben újabb két tantermes, fürdővel felsze-
relt egészségügyi mintaiskola épült a Királytelepen, szintén Klebelsberg-iskola-
ként. Az alvégi és a királytelepi iskola közös igazgatás alá tartozott: Sidó Lajos volt 
az igazgató,112 Krenn Károly és Szalay Gyuláné tanított az alvégi iskolában, Majnay 
(Menczer) Sándor és Gálff y Dezsőné a királytelepi iskolában. Az 1932–1933-as 
tanévben az Alvégen 174 fő, Királytelepen 111 fő volt a tanulók létszáma. A két 
elemi népiskola fenntartási költsége évi 12 000 pengőbe került a községnek a két 
világháború között. Az öreghegyiek is kértek általános iskolát, az 1868. 38. törvény 
rendelkezésére hivatkozva, 90 tanköteles gyerek lakott már ott az 1930-as években, 
és messzire kellett iskolába járniuk. A képviselő-testület is foglalkozott az öreghe-
gyiek beadványával, de ott nem létesült iskola.113 

Ugyancsak az 1868-as törvény rendelkezett az iskolaszék felállításáról és a tan-
felügyelők hatásköréről. Az iskolaszék 9 tagú testület volt, melyben helyet kapott a 
lelkész, a tanító és a képviselők közül azok a személyek, akik valamelyest értettek 
az oktatásügyhöz. Az iskolaszék feladata a községi népiskola felügyelete volt. Az 
iskolaszék választotta a tanítót, ellenőrizte a tandíj beszedését, intézkedett az is-
kolaépület javíttatásáról, a taneszközök beszerzéséről, tagjai jelen voltak az iskolai 
vizsgákon, egyszóval felügyelték, ellenőrizték az iskolai munkát. Gödöllőn a közsé-
gi elemi iskolaszék, amely az óvodát is felügyelte, a következő tagokból állt az 1930-
as évek elején: elnök: Hajlamász János, alelnök: Pál Ernő, gondnok: Nagy Imre. 
Választott tagok: Harsányi László, Fridrik Béla, Stróbel János, Nyiry Lajos, Szántai 
Kálmán, Barsi Ferenc. Hivatalból az iskolaszék tagjai voltak: Schläger Árpád apát-
plébános, ifj . dr. Szabó Aladár református lelkész, Eisenberger Géza izraelita rabbi, 
dr. Berente István községi orvos, dr. Gáll Béla községi orvos.114

Gödöllőn 1907-ben létesült Polgári Leányiskola. A 20. század elején gyors tem-
póban terjedt el az új iskolatípus. Az alacsonyabb képzettséget igénylő tisztviselői, ke-
reskedői, ipari pályák betöltésére adott képesítést, teremtett lehetőséget. Elsősorban 
a kispolgárság számára jelentett képzési formát. Az 1868. évi II. népoktatási törvény 
minden nagyobb lélekszámú, 5000 fő feletti községnek előírta polgári iskola vagy felső 
népiskola szervezését. Az 1927. évi 12. tc. tovább konkretizálta a polgári iskolák fel-
adatát. A gyakorlati irányú általános műveltséget irányozta elő, a polgári leányiskolák-
nak pedig ezenkívül a művelt, magyar polgári háziasszony nevelését jelölte feladatul. 

112 Sidó Lajos községi igazgató tanító 1929-ben ünnepelte szolgálatának 25. évfordulóját. Képviselő-testületi 
gyűlés. GH 1929. nov. 3. 2.

113 GH 1938. jan. 1. 3.; febr. 20. 2.; márc. 6. 3.; márc. 27. 1.
114 HOVHANNESIAN E. 1933. 60–61.

347

Gödöllő története II/2. [347]

ÁLLAMI-KÖZSÉGI ISKOLÁK

Gödöllőn a hatosztályos Községi Elemi Népiskola 1904. október 15-én jött létre, 
majd 1905-ben államosították. A részben osztott elemi népiskola a Petőfi  téri óvo-
da épületében az e célra átalakított két tanteremben rendezkedett be. Az iskola első 
két tanítója Krenn Károly és Sidó Lajos volt. A szegényebb családok gyerekei jártak 
ebbe az iskolába. 1906-ban az új megyei tanfelügyelőt, Mosdóssy Andort meg-
botránkoztatta a községi iskola elhelyezése, állapota. Kilátásba helyezte, hogy egy 
négyosztályú elemi iskola felállítását fogja javasolni a minisztériumban. Az első 
tanévben 63 gyermeket írattak be ebbe az iskolába, amelyik 24 éven át ugyanazon 
a helyen és ugyanabban a szerkezetben működött. 1927-ben 96 volt a tanulók lét-
száma.109 A népiskolai tanterv elsősorban a gyakorlati életre nevelést tűzte ki célul. 

1925-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a földművelésügyi tárca 
közösen hozott létre egy Állami Elemi Népiskolát az állami gazdasági telepeken 
az ott alkalmazott tisztviselők és munkások gyermekei számára. Az iskola egy tan-
termes, egy tanerős intézmény volt, tipikus Klebelsberg-iskola. Az 1932–1933-as 
tanévben 35 tanuló látogatta Ónody Gusztávné tanítónő óráit.110

Ugyancsak 1925-ben egy Klebelsberg-iskolát építettek föl Máriabesnyőn, 
melyet Ujváry Ferenc, a besnyői iskola tanára így írt le: „Azt nem tudjuk, hogy 
Gödöllő miért volt pártfogolt faluja Klebelsberg Kunónak, de azt már igen, hogy 
milyen sokat köszönhetünk neki. A tanyai iskolák építésének megkezdése előtt a 
legkiválóbb építészeket kérte fel a tervek elkészítésére. Fő cél volt, hogy az épület 
ne csak az oktatást, de a népművelést is szolgálja. Ezért volt minden épület kettős 
rendeltetésű. Ha egy-egy tervet a minisztérium jónak talált, mielőtt a sorozatos 
építéshez hozzákezdtek volna, Gödöllőn építtette meg a prototípusát. 

A besnyői templom közelében (a mai 30-as főút mellett) hatalmas hat ablak néz az 
útra. Nincs közvetlen az út mellett, így a zaj nem zavarja a benne folyó munkát. Két 
tanteremből áll. A tantermek 10 x 5,7 méteresek. Összenyithatóak. Kettős falú válasz-
faluk könnyen kezelhető és jó hangszigetelő. Már az összenyithatóság is bizonyítja, 
hogy kultúrházat is kíván pótolni. Még inkább kitűnik ez abból, hogy az egyik terem-
be gyorsan felállítható színpadot lehet beépíteni. A lábazatot a falba épített kampók 
rögzítik. Erre jön az előre elkészített pódium. Függöny, súgólyuk, minden készen áll. 
Ha nincs rájuk szükség, egy külön oldalajtón ki lehet vinni a széles, üvegezett folyo-
sóból kialakított tárolóhelyre. Ha a színpad használatban van, ez a tárolóhely használt 
öltözőül. A széles üvegfolyosó a gyermekeknek rossz idő esetén zsibongóul szolgál, 
de előadások esetén a közönség ruhatárnak, társalgónak használja.”111 Padok helyett 
asztalok és székek voltak forgalomban. A színház és a berendezés a II. világháború 

109 GV 1905. márc. 19. 3.; júl. 2. 3.; aug. 31. 3.; Iskolai mizériák. GH 1906. szept. 27. 2.; A tanfelügyelő Gödöllőn. 
GV 1906. jún. 7. 3.; HOVHANNESIAN E. 1933. 59–60.; ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 36.

110 HOVHANNESIAN E. 1933. 65.
111 UJVÁRY F. é. n. 7.
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állandóan tervezték, hogy egy polgári fi úiskolát is létesítenek, és új épületet hoznak 
létre az iskola céljára. Erről folyamatosan cikkeztek a helyi lapok, állandóan téma 
volt a képviselő-testületi üléseken is, iskolai alapot hoztak létre, önkéntes adomá-
nyokat gyűjtöttek, de sohasem valósult meg. Úgy tervezték, hogy a felekezetek az 
elemi iskolák felső tagozatát be is szüntethetik, és a község a felekezeti iskoláknak 
nyújtott segélyt, ami 1910-ben 40 000 koronára rúgott, szintén a polgári iskolára 
fordíthatja majd.123 

A főtéri fogadó épületében 1945 márciusában jött létre a Gödöllői Községi 
Polgári Fiúiskola, amely mindössze három évfolyamot ért meg. Mivel az iskola 
csak 1945 márciusában alakult, se tanári-, se ifj úsági-, se segédkönyvtárral nem ren-
delkezett, a tanulók jegyzetekből tanultak. A háború után nagy volt a szegénység, a 
polgári fi úiskola tanulóinak 25 pár férfi cipőt, 50 pár gyerekcipőt, 150 db bármilyen 
alsóruhát, 70-80 db felsőruhát, 300 db füzetet, 500 db rajzpapírt, 500 db festéket, 
100 db ceruzát, 200 db tollat és egy felszerelt mentőládát igényeltek a Budapestvidéki 
Tankerületi Főigazgatóságtól.124 A  háborús körülmények ellenére az I-IV. osztály 
létszáma az 1945–1946-os tanévben 144, az 1946–1947-es tanévben pedig 65 tanu-
ló volt. A növendékek 65 %-a Gödöllőről járt, a többi pedig a Galga menti és Pest 
környéki falvakból érkezett. A szülők foglalkozását tekintve a kisiparosok után a 
földműves rétegből képviseltették magukat a legtöbben, majd a szakmunkások és 
napszámosok. Az értelmiségiek inkább gimnáziumba adták gyermekeiket. Ádám 
Zoltán volt az iskola igazgatója. 1948-ban az államosítás után megszűnt a polgári 
mint iskolatípus, a nyolcosztályo s általános iskola lépett a helyébe.125

123 Ifj . dr. Szabó Aladár: Építsünk polgári iskolát! GH 1935. jan. 19.; Hovhannesian Eghia: Szeressük jobban Gö-
döllőt!; Hozzászólás a polgári iskola építéséhez. GH 1939. febr. 26. 2–3.; 1939. márc. 5. 3–4.; 1939. márc. 19. 3.

124 PML VIII. 110. 1946.
125 FARKAS Gy. 1994. 47–48.; I. sz. Jegyzék. Készült a gödöllői ált. iskolában 1952. évben történt selejtezéskor 

a volt polgári fi úiskola 1945–46. évi ügyiratairól. Gödöllő, 1952. július hó. PML VIII. 110. 1952.; Jelentés 
fasisztaszellemű sajtótermékek beszolgáltatásáról. PML VIII. 110. 1946.

A Polgári Leányiskola 
I. osztálya 1930-ban
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Gödöllőn 1907-ben Garó Emília magánkezdeményezésére jött létre, 1920-ig ő 
maga vezette az iskolát és saját házában adott neki otthont a Kossuth Lajos utca 53. 
szám alatt.115 1910-ben átvette a község a négyéves leánypolgárit,116 de változatla-
nul Garó Emília házában működött. Ettől kezdve államilag segélyezett községi pol-
gári leányiskola lett a hivatalos besorolása. A község tanerőnként 100-100 korona 
alapfi zetést állapított meg az iskolában működő két rendes és két segédtanítónak, 
amely összeget a rendes tanítóknál 2000, a segédtanítóknál 1400 korona fi zetésre 
egészített ki a minisztérium államsegélyből. A tizenhat pályázó közül Garó Emília 
lett az egyik rendes tanító, aki egyben az igazgatói posztot is betöltötte, Suloki Er-
zsébet lett a másik rendes tanító, a segédtanítók pedig: Suloki Aranka és Manglits 
Etelka.117 Az 1910–1911. tanévtől az igazgatón kívül négy rendes tanerőt állított be 
a község, és francia nyelvet is oktattak a polgáriban.118

1916-ban a régi községháza épületébe költöztették a Polgári Leányiskolát, amely 
a Bakos utcára (Gábor Áron), Petőfi  térre és a Darányi utcára (Petőfi  utca) néző, 
földszintes épület volt, és a leánypolgári előtt, 1912 és 1916 között a minorita gim-
náziumnak adott otthont. 1928-ban a leánypolgári a minorita gimnáziumot követte 
a főtéri fogadó (ma Városi Múzeum) épületébe. Az 1930-ban megszűnő minorita 
gimnáziumnak már csak két évfolyama járt az épületbe, melyet birtokba vehetett a 
Polgári Leányiskola. 23 fővel indult 1907-ben, 1922-ben 160, 1942-ben 227 tanulót 
mondhatott magáénak. A 227-ből 153 volt gödöllői, a többi a környező falvakból 
(Veresegyház, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Szada stb.) járt be. Gödöllőn ez volt 
az egyetlen nyilvános középfokú oktatási lehetőség lányok részére, tehát nagyon 
fontos szerepet játszott. Hiányzott a polgári fi úiskola. A szülők foglalkozását muta-
tó statisztika szerint elsősorban kisiparosok, kiskereskedők, köztisztviselők, vasuta-
sok adták polgáriba a 10-14 éves lányukat. Az ismert gödöllői iparosok – Rézman 
Pál pék, Wirnhardt Nándor kereskedő, Gyarmathy Gusztáv mészáros, Persler Pál 
vendéglős – lányai is ott tanultak.119 Emellett Deutsch Adolf bankigazgató és Téchy 
Gyula királyi járásbíró lánya is tanulója volt a Garó-féle polgári iskolának.120 

A tandíj egész évre 60 korona volt, melyet fél évi részletekben kellett befi zetni. 
Garó Emília után 1920-tól egészen az iskola fennállásáig Suloki Erzsébet volt az 
intézmény igazgatója. A tanárok is majdnem mind nők voltak.121 Garó Emília 1932. 
június 29-én halt meg 71 éves korában, 45 éven át tanított.122 

1910-től kezdődően, amikor a község átvette a polgári leányiskolát, attól kezdve 

115 GV 1911. aug. 20. 3.; HOVHANNESIAN E. 1933. 61. 
116 GH 1910. márc. 6. 1. A képviselő-testület döntött arról, hogy átveszi Garó Emíliától a polgári leányiskolát. 

Az átvétel 1910. jún. 22-én történt meg. GH 1910. jún. 26. 27.
117 GH 1910. júl. 10. 4. 
118 GV 1910. aug. 14. 1.
119 A Gödöllői Polgári Leányiskola anyakönyve I-IV. oszt. 1933–1934. PML VIII. 111.
120 A Garóféle nyilv. jogú magán polgári iskola első osztályának előmeneteli és mulasztási naplója. 1908/9. 

iskolai évre. PML VIII. 111.; FARKAS Gy. 1994. 
121 A Gödöllői Áll. S. Polg. Leányiskola Értesítője, 1942–1943. 18–22.; GV 1911. aug. 20. 3.
122 GV 1932. júl. 3. 2.; GH 1932. júl. 10. 2. Ma utca van róla elnevezve Gödöllőn. 
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felügyelő-bizottságának elnöke Hajlamász János községi főjegyző, alelnöke pedig 
Schwarzkopf Alajos volt.132 

A Baromfi tenyésztő Munkásnőképző Iskolát 1897-ben Darányi Ignác föld-
művelésügyi minisztersége idején alapították 143 katasztrális holdon a koronaura-
dalom területén mint mezőgazdasági tanintézetet és mintagazdaságot. Főhatósága 
mindenkor a földművelésügyi tárca volt. Az intézmény alapvető feladata a magyar 
baromfi tenyésztés, illetve kisállattenyésztés fejlesztésének elősegítése volt a válto-
zó igényeknek megfelelő konkrét feladatokkal. Az iskola megalapításakor azt a 
módszert találták célravezetőnek, hogy szakmai képzésben részesítsenek barom-
fi gondozókat, akik az iskola elvégzése után saját gazdaságukban hasznosítják a 
tanultakat vagy esetleg egy-egy nagyobb baromfi telep vezetését is képesek ellátni. 
Az intézetben szakképzés mellett kutatómunka és tenyésztési kísérletek is foly-
tak kezdettől. A későbbi névváltozások is azt jelzik, hogy mikor melyik alaptevé-
kenység erősödött föl, kapott nagyobb hangsúlyt. 1928-ban a Baromfi tenyésztő 
Szakiskola címet kapta. 1933-ban a Baromfi tenyésző Kísérleti Tangazdaság 
elnevezés az oktatás mellett a kutatómunka beindítását jelezte. 1939-ben szakta-
nácsadó képzést szerveztek. Általában tanítónőket választottak szaktanácsadónak, 
akik az egyéves képzési idő alatt elméleti és gyakorlati ismeretekre tettek szert. 
A negyvenes évek vége felé az intézmény irányvonala egyre inkább a nagyüzemi 
baromfi tenyésztés irányába fordult.133 

Művészeti oktatás folyt az 1907-től datálódó Szövőiskolában a gödöllői mű-
vésztelepen. 1904-ben Gödöllőre került Kovalszky Sarolta németeleméri szőnyeg-
műhelyének berendezése, Guilleaumme Margit szövőnővel együtt. Kovalszky 
1903-ban a minisztériumnak ajánlotta fel műhelyét, s Koronghi Lippich Elek mi-
niszteri tanácsos Kriesch Aladárnak kínálta föl ezt a lehetőséget egy iparművészeti 
telep gödöllői létesítése végett. Kriesch a házukkal szemben az Erdő (ma Körösfői) 
utcában kibérelt egy üzlethelyiséget, átalakította, és ott indult meg a szövőiskola. 
Kezdetben 26, később 40-50 helybeli 13-14 éves lányt oktatott az egyszerűbb szö-
vési technikákra egy képzett szövőnő a tanműhelyben. 

1905-ben Gödöllőre költözött Leó Belmonte svéd származású francia művész, 
aki a párizsi La Manufacture des Gobelins-ben sajátította el a gobelinszövés tech-
nikáját. Az iparművészeti műhely fenntartására 2000 korona állami segélyt kaptak. 
A Kriesch által tervezett és Belmonte által szőtt A család című szőnyeget, amely az 
első Gödöllőn készült gobelin volt, I. Ferenc József vásárolta meg. Az 1906-os mi-
lánói világkiállításon azonban elégett. 1906 és 1908 között Toroczkai Wigand Ede 
megtervezte a szövőiskola új épületét, de nem valósult meg.

1907. május 1-jén Kriesch-t kinevezték az Iparművészeti Iskola tanárává, a gö-
döllői szövőműhelyt pedig mint szőnyegtanszéket az iskolához csatolták. Frey Ró-
zsa lett a szövőműhely vezetője. A szövőműhely termékeit, eredményeit kiállítások 
során mutatták be. Munkáikat a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon útján értékesí-

132 HOVHANNESIAN E. 1933. 61.
133 HOLDAS S. (szerk.) 1972. 3–7.
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EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

1868-ban a 38. törvény elrendelte az ismétlőiskolák létrehozását 12. és 15. életév 
közötti gyerekeknek. Tehát akik az elemi iskola hat osztálya után nem tanultak 
tovább, azoknak ismétlő vagy más néven kisegítő iskolába kellett járniuk 15 éves 
korukig. Itt már nem folyt mindennapos tanítás, télen hetenként öt, nyáron két óra 
volt a kötelező tanítási idő. Kezdetben csak heti néhány órás foglalkozást jelentett 
a téli hónapokban. 1902-ben az ismétlő iskola továbbfejlesztését jelentette a mező-
gazdasági irányú továbbképző iskoláról megjelent rendelet.126 

Gödöllőn is már 1868-tól működött ismétlő iskola, bár ekkor még csak feleke-
zeti elemi iskolák léteztek a településen, ennek ellenére az ismétlő iskolát a község 
tartotta fenn. 1904-től a Községi Elemi Népiskola keretében működött, annak ta-
nítói oktatták az ismétlő iskolásokat is. 1912 decemberében a képviselő-testület 
megszavazta dr. Rosenfeld Sándor indítványára, hogy hat tanítót alkalmazzanak 
a gazdasági ismétlő iskolánál fejenként 200 korona évi tiszteletdíjjal.127 Az 1930-
as években a fi úk a Petőfi  téri, a lányok pedig az alvégi (Török Ignác utcai) elemi 
iskola helyiségeibe jártak. Számuk 214 volt ezekben az években. A mezőgazdasági 
ismeretek gyakorlati elsajátítására rendelkezésükre állt a községi faiskola célját is 
szolgáló kétholdas gyakorló terület.128 Az ismétlő iskola 1945–1948 között orszá-
gosan megszűnt. 

Az 1884. évi 17. törvény, az úgynevezett második ipartörvény gondoskodott 
Magyarországon először a tanoncoktatás megszervezéséről. A  városok és köz-
ségek feladatává tette a tanonciskolák megszervezését és fenntartását, szoros 
kapcsolatban a gyakorlati képzéssel.129 1892-ben hozták létre Gödöllőn az Első 
Általános Iparos Tanonciskolát, mely három évfolyamban működött az elemi 
népiskola vezetése alatt a Petőfi  tér 7. szám alatti községi épületben.130 Az ipa-
ros iskolai gondnokságot a képviselő-testület választotta meg, 1906-ban például 
Nyiry Lajos, a Gödöllő és Vidéke című helyi lap főszerkesztője volt az elnök, al-
elnök Dinnyés János, jegyző és iskolai igazgató Szvoboda Ignác, gondnok Teér 
György.131 1933-ban 96 tanulója volt az iskolának, 14 és 23 éves kor között, külön-
böző iparágakhoz tartozó tanoncok. A tanítás a délutáni órákban zajlott. 1914 óta 
Krenn Károly volt az iskola igazgatója, tanítói pedig: Szvoboda Dénes, a római ka-
tolikus elemi iskola igazgatója, Deák Károly, a református elemi iskola igazgatója 
és Sidó Lajos, a községi elemi népiskola igazgatója. A községi iparos tanonciskola 

126 MÉSZÁROS I. 1996. 54., 68.
127 Kivonat Gödöllő nagyközség képviselő-testületének 1912. évi december hó 13-án tartott rendes közgyűlé-

sében felvett jegyzőkönyvből. 1913. január 7. PML IV. 413. C
128 HOVHANNESIAN E. 1933. 60.
129 MÉSZÁROS I. 1996. 32.
130 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 37. szerint 1899 óta áll fenn, HOVHANNESIAN E. 1933. 60. szerint 1901-

ben szervezték meg. Ezeknek ellentmond azonban, hogy már ODROBENYÁK J. 1875. is említi, 180–181.
131 Alakuló ülés. GH 1906. szept. 2. 2.
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kívül volt betegszoba, fürdőszoba, ebédlő, konyha, mosókonyha és a nevelő, vala-
mint háztartási munkát ellátó diakonisszák számára hálóhelyiségek. A napirend 
szerint a reggel hat órai ébresztőt reggeli, majd a hálószobák takarítása követte. Az 
iskoláskorú növendékek a délelőttöt különböző iskolákban töltötték. Az óvodás 
korúak nem jártak nyilvános óvodába, velük a diakonisszák foglalkoztak otthon. 
13 órakor ebédeltek, utána a növendékek rendet tettek az ebédlőben, amely dél-
után a tanulás színhelyéül is szolgált. 17 és 18 óra között a kertben játszhattak a 
gyerekek. A 18 órai vacsora után szabadfoglalkozás következett, majd 22 órakor a 
villanyoltás zárta a napot. A félárva vagy elvált szülők gyermekei számára havonta 
egyszer szülői látogatást engedélyeztek és az iskolai szüneteket is otthon tölthették.

A diakonisszák igyekeztek családias légkört kialakítani az árvaházban. Ünnepi 
alkalmakon magyaros szabású, maguk hímezte, írásos mintával díszített egyenru-
hát hordtak a növendékek. A lányokat felkészítették a majdani háziasszonyi teen-
dők ellátására, megtanították őket főzni, mosni, kertet gondozni, befőzni, hímezni. 
Gondot fordítottak a növendékek kulturális nevelésére is, rendszeresen szerveztek 
mozi- és színházlátogatást, valamint kirándulást. Az árvaház 1959-ben szűnt meg, 
az épületet az ugyancsak egyházi kezelésben lévő öregek otthonának adták át.139

Az 1932-ben megvalósult Erdei Üdülő Iskola (Napiskola) létrejötte azzal kez-
dődött, hogy Endre László gödöllői főszolgabíró hosszú levelet írt Horthy Miklós 
kormányzónak. Levelében a TBC elleni küzdelem mellett tett hitet, ecsetelve, hogy 
mennyire elterjedt ez a betegség az egész országban. Azt a javaslatot fogalmaz-
ta meg, hogy egy TBC-szanatóriumot kellene felállítani Gödöllőn. Ez a település 
adottságainál fogva nagyon alkalmas erre a programra, jó a levegője, közel van a 
fővároshoz, ami a betegek hozzátartozóinak is előnyös. Kéri a kormányzót, tegye 
lehetővé, hogy Gödöllő határában a koronauradalom erdőrészéből nyolc holdnyi 
területet adományozzanak a községnek e népegészségügyi eszme céljára. A  kor-
mányzó hozzájárulását kéri ahhoz is, hogy Horthy Miklósnéról nevezzék el az 
intézményt.140 Endre László terve része volt az egészségügyi mintajárás program-
jának és meg is valósult. 

1931. május 18-án a M. Kir. Államkincstár az Erzsébet-parkban 800 négyszögöl 
területet a Magyar Vöröskeresztnek használatba adott harminc évre erdei iskola 
létesítésének céljára. A  m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 6000 pengő ál-
lamsegélyt utalt ki a Magyar Vöröskereszt Egyesületnek az erdei iskola fenntartási 
költségeire. A Magyar Vöröskereszt ifj úsági osztálya építtette fel a Horthy Miklós-
né nevét viselő iskolát, 1932-ben versenytárgyalást írtak ki rá.141 Végül is Toroczkai 
Wigand Ede Napiskolának nevezett tervét Sándor Ferenc építész valósította meg, 
az épületet 1932. november 23-án adtak át. „Általános volt a vélemény, hogy az 

139 A református leányárvaház történetét a KIRCHHOFER J.-SZABÓ M. 1985. tanulmány 17–19. dolgozza föl 
a legalaposabban. 

140 Endre László levele Horthy Miklósnak. Levélfogalmazvány, é. n. 5 fólió. Endre László levelezése. PML XIV. 
2. 1/h, Tárgyi csoportosítású levelezés.

141 Az erdei iskola segélye. GH 1931. aug. 16. 3.; GH 1932. máj. 22. 3.
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tették. Az I. világháború alatt csökkent a szövőműhelyben dolgozók létszáma, de 
tovább folyt a munka. 1915–1916-ban 78 szőnyeget készítettek.134 

1920-ban meghalt Körösfői-Kriesch Aladár, de Nagy Sándorék folytatták az ad-
digi munkát és újjászervezték a szövőműhelyt, 1924 és 1947 között Nagy Sándorné 
Kriesch Laura volt a szövőműhely vezetője. Csak megbízásra dolgoztak, Ameriká-
ból is kaptak megrendeléseket. 1927-ben 12 szövőnőt fo glalkoztattak a szövőmű-
helyben.135 Neves emberektől is kaptak megrendeléseket, például Horthy Paulette 
részére nászajándékként egy virágkosarat készítettek francia stílusban, Klebelsberg 
Kunónak egy akkora méretű szőnyeget, hogy falat kellett bontani a szövőműhely-
ben a szövőszék elhelyezéséhez.136 1933-ban a szövőműhely gobelin-kézitáskákat 
készített a dzsembori résztvevőinek. A II. világháború alatt megszűnt a szövőiskola 
és műhely működése.

A budapesti székhelyű Philadelphia Diakonissza Anyaház 1922-ben vásárolta 
meg Gödöllőn a Kossuth Lajos utca 6. szám alatti házat Református Leányárva-
ház céljára. A  fenntartó intézmény részben saját költségen, részben holland re-
formátusok anyagi támogatásával hozta létre a gödöllői bentlakásos otthont árva 
vagy félárva református gyerekek elhelyezésére. 1922. december 31-én költöztek 
Gödöllőre. 

A Református Leányárvaházban általában 20-25 lány lakott óvodás korútól 
érettségizőig. A betelepítés országos jellegű volt, 1933-ban az árvaház tizennyolc 
lakója közül három volt gödöllői.137 A későbbi évek során nemcsak árvákat és re-
formátusokat vettek fel, hanem hátrányos helyzetű és vegyes házasságból származó 
vagy más vallású lányokat is. A gyerekekkel és az árvaház fenntartásával kapcsola-
tos teendőket öt diakonissza látta el. Volt közöttük pedagógus végzettségű is, akinek 
fő feladata a tanulmányi munka segítése volt. Az intézet egyrészt adományokból, 
másrészt a népjóléti miniszter támogatásából tartotta fenn magát. Ezenkívül igye-
kezett önellátó lenni. A Kossuth Lajos utcai ingatlan 900 négyszögöles telken he-
lyezkedett el, amelyre gyümölcsöst és konyhakertet telepítettek, hogy terményeiből 
elláthassák saját konyhájukat. A kert gondozásába a nagyobb tanulókat is bevonták. 
A bentlakás és teljes ellátás térítésmentes volt a felvételt nyert növendékek számára. 
Bár az árvaház anyagilag független volt a gödöllői református egyházközösségtől, a 
gyülekezet tagjai mégis igyekeztek segíteni az árvákat természetbeni ajándékokkal, 
élelmiszerekkel, alkalmankénti vendéglátással, közös kirándulással. A természetes 
lelki, szellemi összetartozást mutatja az is, hogy amikor 1945 elején, a háború vé-
gén a katonaság foglalta el a református iskola épületét, akkor az árvaház két helyi-
sége adott otthont a református tanulóknak.138

A növendékek három helyiségben aludtak emeletes ágyakon. A hálószobákon 

134 GELLÉR K.-KESERÜ K. 1987. 90., 219.; IKVAI N. (szerk.) 1982. 89–94.
135 ÜRMÖSSYNÉ NAGY J. 1927. 37.
136 POLÓNYI P. 1982. 23. 
137 HOVHANNESIAN E. 1933. 39.
138 SZABÓ A. 1946. 2.
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dasági stb.) életpályára kerüljenek. Szakszerű oktatásban, képzésben és hazafi as 
nevelésben részesüljenek. A szegény, jóravaló, sokgyermekes családokból várme-
gyénként és városonként évente egy-egy gyereket kiemeltek és a nemzet szolgála-
tába állították őket hazafi as nevelés révén. Az ilyen módon felnőtt gyerekek aztán 
továbbvitték ezt a szellemet a maguk körében, ahová később kerültek. 1928-ban 
született meg a gondolat, de csak terv maradt, elakadt a szervezés. 1933-ban meg-
alakult Gömbös Gyula terve szerint a Nemzeti Egység Szervezete, amely a nemzet-
építő munka sokféle szálát kívánta egybefogni. A Szent István Fiúotthon ügyét is 
ez a szervezet karolta föl. 

Az iskola teljes neve: Sokgyermekes Szegény Családok Fiúgyermekeit Nevelő 
Országos Szent István Fiúotthon, igazgatója Szentimrey László lett.146 A  tanulók 
részére ösztöndíjas helyeket hoztak létre. Az anyagi alapokat az egyes vármegyék, 
városok és községek biztosították, ezenkívül a minisztériumok oktatókkal, felsze-
relésekkel, oktatási segédeszközökkel nyújtottak támogatást. A fi úotthon ipari mű-
helyeiben készült termékek nem kerültek piacra, hanem az itt készülő bútorokat, 
vászonneműket, textileket a sok-
gyermekes szegény magyar anyák 
arra érdemes férjhez menendő 
lányai kapták kelengyeként. 1935. 
december 8-án rendkívüli köz-
gyűlést tartottak, ahol fővédnök-
nek Horthy Miklós kormányzót 
és Gömbös Gyula miniszterelnö-
köt választották meg. A díszelnök 
dr. Endre Zsigmond országgyű-
lési képviselő, országos elnök dr. 
Béldy Béla országgyűlési képvise-
lő, társelnöke pedig – többek kö-
zött – Nagy Sándor festőművész, 
kormányfőtanácsos lett.147  

A fi úk első egyenruháját a Honvédelmi Minisztérium ajándékozta a fi úotthon-
nak egy katonai alreáliskola kiselejtezett ruháiból.148 Innen nyeri katonás jellegét a 
Szent István Fiúotthon egyenruhája, noha a későbbi darabok már az intézet saját 
szabóműhelyében készültek. A szükséges orvosi teendőket dr. Gáll Béla községi 
orvos látta el társadalmi munkában. Mivel az intézetnek törekednie kellett az ön-
ellátásra, ezért gazdálkodtak, földet béreltek, amelyet a növendékek műveltek, ál-
latokat tartottak és értékesítették tanműhelyeik termékeit. Először Máriabesnyőn 
béreltek földet és gazdasági épületet, sertést, baromfi t, házinyulat tenyésztettek. 

146 Fiúotthon létesül Gödöllőn. GH 1935. júl. 7. 1. A cikk egy része megjelent a Függetlenség 1935. jan. 29-i 
számában.

147 GH 1935. dec. 15. 2–3.
148 Lehet, hogy éppen Ottlik Géza kőszegi iskolájának egyenruhái kerültek Gödöllőre. 

A Szent István Fiúotthon növendékei gyakorlati 
oktatáson a szabóműhelyben
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iskola berendezése nagyon szép s minden tekintetben a legmesszebb menő fi gye-
lemmel voltak a pedagógia és a hygiénia követelményeire.”142 Majd az 1933–1934-
es tanévtől indult az iskola. Községi egészségügyi kisegítő elemi népiskolaként 
működött, tanítója Repka Jolán okl. tanítónő, volt vácszentlászlói egészségügyi nő-
vér lett. Gödöllő község 1932-ben magára vállalta az erdei iskola dologi szükség-
leteinek fedezését évi 500-600 pengő erejéig, 1933-ban pedig használatba átvette 
az erdei iskola épületét berendezésével együtt, tanügyi felügyeletét pedig a községi 
iskolaszék hatáskörébe utalta.143 Tíz évvel később úgy találták, hogy az iskola már 
nem felel meg a kívánalmaknak sem pedagógiai, sem egészségvédelmi, sem egész-
ségügyi szempontból. Ezért gyógyiskolává alakították át és internátussal bővítették. 
1943 szeptemberében a Magyar Vöröskereszt átadta az épületet használatra az Or-
szágos Egészségvédelmi Szövetség Gödöllői Fiókszövetségének (Krause Dezsőné 
elnök volt a képviselője) az erdei iskola egészségvédelmi és egészségügyi szem-
pontból való előnyösebb kihasználása érdekében. Az átalakításokat a Tuberkolózis 
Elleni Országos Szövetség tulajdonában lévő Romeiserné Segesváry Izabella húsz-
ezer pengős hagyatéka és az Országos Egészségvédelmi Szövetség pénzbeli segélye 
fedezte. A tüdőbeteg otthon jelleggel felruházott erdei iskola átalakítását továbbá a 
belügyminisztérium 25 000 pengővel támogatta, a fenntartásához pedig évi 10 000 
pengő államsegélyt biztosított. A Magyar Vöröskereszt huszonnégy vasággyal bő-
vítette a felszerelést. A fenntartást továbbá állami, vármegyei segélyből és a beutalt 
OTI ápoltak ápolási költségéből biztosították. 

Az iskolába kizárólag tuberkolózisban megbetegedett elemi iskolás tanulókat 
vettek föl. A  Magyar Vöröskereszt minden évben javasolhatott öt főt felvételre. 
Az épületet alaposan átalakították, hozzá- és ráépítettek: a tetőterasz helyén háló-
termet alakítottak ki, a kamrából elkülönítő szoba lett, az egyes ablakokat kettős 
ablakokra cserélték, fürdőszobát, WC-t helyeztek üzembe. Az iskola elnevezé-
se A Magyar Ifj úsági Vöröskereszt „Horthy Miklósné” Gyógyiskolája a Gödöllői 
Egészségvédelmi Fiókszövetség kezelésében lett, melyet az épület külső falán is 
meg kellett jeleníteni. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államsegély for-
májában egy tanerőt biztosított az iskolának. A Magyar Vöröskereszt korábban a 
nyári vakációkban nyaraltatási célra használta az iskolát, 1943 után erről le kellett 
mondania.144 

A Nemzeti Egység szervezetén belül és annak égisze alatt hozták létre 1935-ben 
Gödöllőn a Szent István Fiúotthont. Egy országos akció helyszíne lett a település. 
Az ötlet 1928-ból származott.145 A célja az volt, hogy a szegény és sokgyermekes 
szülők 14-15 éves iskolánkívüli gyermekei praktikus (ipari, háziipari, mezőgaz-

142 Toroczkai Wigand Ede: Architectura. Bp. 1936. 112.; GH 1932. nov. 27.; GH 1934. ápr. 22. 3.
143 GH 1933. szept. 24. 3.; GH 1934. ápr. 22.
144 A Horthy Miklósné üdülőiskola történetével kapcsolatos Vöröskeresztes jegyzőkönyvek, dokumentumok. 

1938–1947. GVM TD 99.129.1-13.; Az erdei üdülőiskola. GH 1943. okt. 10. 1.; Keserü Katalin: Toroczkai 
Wigand Ede. Az építészet mesterei. Bp. 2007. 140–141.

145 GH 1938. jan. 30. 2.
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egy épületet kaptak. Ugyanebben az évben a máriabesnyői terület helyett Budaje-
nőn vettek bérbe egy műemlék jellegű, emeletes kastélyt és 30-50 katasztrális hold 
földterületet, ahol 15-20 elsőéves növendéket helyeztek el. Az volt a cél, h ogy egy 
olyan gazdaságot létesítsenek, amely ellátja az intézetet hússal, tejjel és kertészeti 
termékekkel. 1938-ban is jelentős közéleti személyiségek álltak az intézet élén: vi-
téz Mátyás Sándor ny. altábornagy, dr. Johan Béla, az Országos Közegészségügyi 
Intézet főigazgatója, Tasnádi Nagy András, Halla Aurél államtitkárok, Karafi áth 
Jenő, Budapest székesfőváros főpolgármestere, vitéz dr. Endre László alispán, az 
intézet országos társelnöke és számos alispán, polgármester és nagyvállalatok ve-
zetői. Országos jellegénél fogva öregbítette Gödöllő hírnevét és a helyi iparosok és 
kereskedők is jól jártak, mert anyagi támogatásban részesültek a fi úk képzéséért.151 

1939-ben egy kétemeletes épületet kaptak a visszacsatolt felvidéki területen lé-
vő Jolsva kisvárosban. A miniszterelnökség által létrehozott „Magyar a magyarért” 
mozgalom jóvoltából jutottak ehhez az új ingatlanhoz. A mozgalom vezetője az 
akkori miniszterelnök, Imrédy Béla felesége volt. Nagyon sikeresen működött a 
fi úotthon asztalosműhelye. Szabó Gyula asztalos és Sztelek Dénes fafaragó mű-
vész irányításával magyaros, népi motívumokkal díszített bútorokat készítettek. 
Még Horthy Miklós kormányzó családjától is kaptak megrendeléseket. Látványos 
kiházasítási ünnepséget rendeztek 1939. november 26-án Kistarcsán a község tá-
mogatásával és a Magyar Filmiroda közreműködésével. Vitéz Mátyás Sándor ny. 
altábornagy, az intézet országos elnöke is jelen volt az eseményen, ahol mintegy 
200 népviseletbe öltözött fi ú és lány idézte fel a lakodalmas népi hagyományokat.152 
1939-re tehát már egész kis birodalommal rendelkezett a Szent István Fiúotthon. 
Központi irodájuk volt a pesti megyeház épületében, amely telefon összeköttetés-
ben állt Gödöllővel, Budajenővel és Jolsvával. 1940-ben 32 tagú fúvószenekart ala-
kítottak. Várszegi Ferenc, az Aszódi Javítónevelő Intézet tanára volt a karmesterük. 
1942-ben állami segítséggel a fi úotthon megvásárolta a gödöllői Kalántai Nyomdát, 
ahol tizenkét növendék tanulta a nyomdászmesterséget. Ott készült a Gödöllői Hír-
lap című hetilap Hovhannesian Eghia szerkesztésében, továbbá a járás, a megye, az 
alispáni hivatal nyomtatványai, kiadványai. A nyomda sikeres működése, anyagi 
haszna jelentősen hozzájárult az intézet fenntartásához.153

1944 végén Szentimrey László a front elől Budajenőre menekítette a növen-
dékeket. Bár ott sem voltak teljes biztonságban, 1944. december 23-án bombata-
lálat következtében meghalt Bagdi József növendék. 1945 márciusában negyven 
fős létszámmal költöztek vissza Gödöllőre a Király úti épületükbe Budajenőről. 
Szentimrey László az akkori polgármestertől, Czeczulics Jánostól kapott egy iga-
zolást a következő szöveggel: „Igazolvány. Igazolom, hogy Szentimrei László Szent 

151 Szent István Fiúotthon 1937. évben. GH 1938. jan. 30. 2. 
152 GH 1939. dec. 3. 2. 
153 Ádám Zoltán: Gödöllői képek. GH 1944. júl. 30. 1.; Nyomda átvétel. GH 1943. jan. 17. 3.; Sokgyermekes 

Szegény Magyar Anyák Országos Szent István Fiúotthona elnökének jelentése 1941–42. évről. GVM TD 
2006.36.1.
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A  szegény, hátrányos hely-
zetű, iskolán kívüli, 14-15 
éves fi úkat szakmunkás-
képzésben részesítette az 
iskola, és közösségi életre 
nevelte. A  növendékek há-
rom éven át teljes ellátást, 
ruhát kaptak, szakmát sze-
reztek és némi keresethez 
is jutottak. Részben az ott-
hon műhelyeiben, részben 
pedig a falu kisiparosainál, 
kiskereskedőinél sajátítot-
ták el a választott szakmát. 
A  szakmát adó mesterek 
között volt Koncz Ferenc 

cipész, Stógl József lakatos, Wirnhardt Nándor kereskedő, Körösi István és Mazsár 
János kovács, Moór János gépszerelő, Soltész Lajos kereskedő, Fischer Ernő dro-
gista. Jövő Nemzedékért címmel hivatalos lapot adtak ki 1935. július és 1937. április 
között. Negyedévenként jelent meg, összesen négy szám. Szentimrey László volt a 
felelős szerkesztő és kiadó. 

Évente 80-120 fi atal lakott az intézetben. Első otthonukra a Szent János utcá-
ban leltek. Sarkadi Stefánia színművésznő, majd a Garamvölgyi (Göttinger) család 
tulajdonát képező, ötszobás, nagy házat bérelték két éven át. Th omandl Ernő gö-
döllői polgár 1000 forintos támogatásából fedezték a bérleti költséget. A fi úotthon 
megnyitása előtt nagyszabású sajtótájékoztatót rendeztek, melyen a Vörös Kereszt 
és az országos sajtó legjelesebb képviselői jelentek meg, a Budapesti Hírlaptól kezd-
ve az Új Magyarságon át az Est-lapokig minden jelentős sajtóorgánum képviseltette 
magát. Endre László főszolgabíró a sajtó megértő és jóindulatú támogatását kérte. 
1936. május 9-én 13 gyermekkel kezdte meg működését a fi úotthon.149 Az Ereklyés 
Országzászló Nagybizottsága Országzászló őrszolgálatot szervezett, 1930 májusá-
tól kezdődően minden vasárnap és nagyobb ünnepen zenés őrségváltást tartottak 
Budapesten a Szabadság téren. A Szent István Fiúotthon tanulói is voltak ott őrség-
ben 1937. augusztus 22-én, melyet a fi lmhíradó is megörökített.150 

1938-ban elhagyták a Szent János utcát, és két új épületet vettek birtokba. End-
re László 1938. január 11-i alispánná választása után Budapestre költözött, és a 
gödöllői Tas Vezér utcában (ma Fácán sor) lévő főszolgabírói villáját átengedte a 
Szent István Fiúotthonnak. Ezenkívül a Király (ma Köztársaság) út 2. szám alatt is 

149 Sajtóbemutató a Szent István Fiúotthonban. GH 1936. ápr. 19. 3.; A Szent István Fiúotthon meghívója Nagy 
Sándor festőművésznek. Gödöllő, 1937. jún. 18. A Nagy Sándor-ház tulajdona. M 718. A cégjelzésen az 
olvasható: „Intézet és igazgatóság: Gödöllő, Szent János utca 2. szám. Telefon: 114. Fővédnök: Dr. Johan Béla 
m. kir. belügyi államtitkár.”

150 GH 1937. aug. 22. 2.

A Szent István Fiúotthon fúvós zenekara Máriabesnyőn 
1943-ban a székelykapu avatásán
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A fi úotthon fennállása alatt a következő munkatársakkal irányította a közössé-
get Szentimrey László: Ádám Zoltán pedagógus, bejáró munkatárs, Budai Lajos 
karmester, Kender János pedagógus, intézeti vezető, Póti Géza felügyelő, Szemeré-
di László bejáró pedagógus, ifj . Szentimrey László nevelő, Várszegi Ferenc bejáró 
karmester, Winkler Nándor pedagógus, bejáró énektanár.157 

1937-ben zeneiskola is létesült Gödöllőn. Az iskola megalakulása előtti idő-
ben magántanárok adtak zeneórákat, például Urbán Pál zenetanító saját házá-
ban az Erdő utca 7. szám alatt. Rajcsányi Gyula zeneiskolája 1916. június 24-én 
Körösfői-Kriesch Aladár Erdő utca 30. szám alatti műtermében tartotta a záró-
vizsgát, melyen a festőművész két fi a, Kriesch Gábor és Kriesch Aladár is szerepelt. 
Az 1920-as évektől Urbán Mária áll. kép. okleveles zenetanítónő az Erdő utca 7.-
ben hirdeti magát zeneiskola igazgatójaként. Valószínűleg valamilyen családtagja 
volt Urbán Pálnak.158 

1937-ben a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 12262 1937. szá-
mú rendeletével engedélyezte Gödöllőn zeneiskola létesítését, amelynek vezetésé-
vel a Gödöllőn lakó Teghze-Gerber Miklós országos hírű zeneszerzőt bízta meg. 
Teghze-Gerber Miklós (1906–1969), sok közismert magyar nóta és sláger szerzője, 
tagja volt a Magyar Zeneszerzők és Szövegírók Szövetsége elnökségének.159 1937. 
szeptember 6-án nyílt meg az államilag engedélyezett és községileg segélyezett 
zeneiskola a MOVE helyiségében a Bakos (ma Gábor Áron) utca 10. szám alatt. 
A kötelező zeneelméleti oktatás mellett zongora, hegedű, ének és zeneszerzés tan-
szak indult Urbán Mária okl. zongoratanár, zeneszerző, Magyar László Dénes ének- 
és zenetanár, operaénekes, Kiss Gyula okl. hegedűtanár, Teghze-Gerber Miklós okl. 
zeneszerző, karnagy, zeneigazgató részvételével.160 

Később azonban megakadt a kezdeti lendület, megrekedt a színvonal, a zeneis-
kolát ide-oda dobálták, folyton változott a helyszíne, a polgári leányiskolából nem 
volt növendéke a zeneiskolának. A zenei élet fejlesztése, hangversenyek rendezése, 
a zeneiskola tanárainak és fővárosi művészeknek a fellépése csak úgy lett volna 
lehetséges, ha a község jobban támogatta volna a zeneiskolát. Mindezek miatt a 
zeneiskola igazgatója, Teghze-Gerber Miklós panaszkodott a minisztériumban és 
a zeneiskolák országos szakfelügyelője, Kazacsay Tibor levelet írt Gödöllő főjegy-
zőjének, Hajlamász Jánosnak, hogy a község legalább évi 600 pengővel támogassa 
a zeneiskolát. A premontrei gimnázium is hozzájárulhatna egy kis anyagi támoga-
tással az élénkebb zenei élethez. A nagyobb támogatást azonban a képviselő-testü-
let nem szavazta meg tekintettel a község nehéz anyagi helyzetére.161 

157 A Szent István Fiúotthonról ld. SZENTIMREY L. 1985. és KIRCHHOFER J. – SZABÓ M. 1985. 15–16.
158 GV. 1912. jún. 13.; GV 1916. jún. 11.; júl. 2.; GV 1924. jan. 13. 2.; GH 1933. aug. 1. 6. 
159 GH 1937. aug. 29. 2–3.
160 GH 1937. szept. 5. 3.
161 Kazacsay Tibor levele Hajlamász Jánosnak. 1942. [olvashatatlan] 13. PML V.1044 c/b 4952/1942; Kivonat 

Gödöllő község képviselő-testülete által 1942. évi május hó 22. napján tartott rendkívüli közgyűlés jegyző-
könyvéből. Gödöllő, 1942. VII. 8. PML V.1044. c/b 4952/1942
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István Fiúotthon igazgatója, Gödöllő Nagyenyedi u. 1. sz. lakos s nevelő otthon 
állandó alkalmazottja, s így nevezett más közmunkára igénybe nem vehető. Fent-
nevezett szabad moz…[összegyűrődött a papír, egy sor olvashatatlan] …hivata-
losan közlekedik. Gödöllő, 1945. március 24-én. Czeczulics János polgármester.” 
Érdekessége, hogy mellette orosz nyelven is szerepel az igazolás.154 Ismét birtokba 
vehették a Kossuth utcai nyomdát, ahol eleinte papírzacskókat készítettek a helyi 
üzleteknek. Szentimrey László 1945. augusztus 22-én szerencsésen átesett a hábo-
rú utáni „igazoló eljárás”-on. Korábbi munkájának folytatására a népjóléti minisz-
tériumtól is kapott biztatást. „Magyar Népjóléti Miniszter. Szám. 20250/1945. F/3. 
N.M. Szentimrey László úrnak, a Sokgyermekes Anyák Fiúotthon igazgatójának. 
Gödöllő. Felkérem Önt, hogy eddigi gyermekvédelmi tevékenységét, különösen 
az Állami Gyermekmenhelyek kötelékébe tartozó gyermekek sorsának javítását 
folytassa. A mai nehéz időkben erre fokozottabb szükség van. Hozzájárulok ahhoz, 
hogy névleges gyámszülők toborzásával a gyermekek ellátásának javítását elősegí-
tette. 1945. december 27-én a miniszter rendeletéből: dr. Kun Miklós sk. minisz-
teri osztálytanácsos.”155 A  budapesti gyermekmenhelyről hozott növendékekkel 
egészült ki a fi úotthon csapata. 

1946-ban a Szent István Fiúotthon a Máriabesnyőn lévő úgynevezett Vadkör-
tésben tizenkét katasztrális hold erdős legelőterületet kapott egy új otthon fölépí-
tése céljából. Egy romos aszódi katonai laktanya építőanyagának fölhasználásával 
fogtak hozzá az építkezéshez. 1947-től a Svájci Vöröskereszt rendszeresen támo-
gatta a gödöllői fi úotthont élelmiszer- és ruhacsomagokkal, valamint a fi úk nya-
raltatásával. Ezenkívül az új otthon építéséhez is hozzájárultak. Magyarországi 
működésüket azonban 1948-ban nem engedélyezték többé.

1948-ban államosították a fi úotthon nyomdáját, amelynek működését már 
korábban leállították. Ebben az évben az intézet létszáma: 57 növendék és 70 al-
kalmazott. A tanulók a gödöllői általános iskolába jártak. Az I. évfolyamosok ál-
talános munkakörben dolgoztak, míg a II-IV. évfolyam növendékei ipari tanulók 
voltak. 1949-ben megváltozott az intézmény neve: Kossuth Fiúotthon, az Állami 
Gyermekvédelem Kisegítő Intézete lett, Gödöllő, Köztársaság (a Király utca új 
neve) út 2. szám címmel, és Szentimrey László ennek az otthonnak lett az inté-
zeti igazgatója.156 1950-ben kiköltöztek az új otthonba, a Vadkörtésbe, melyet Kos-
suth-telepnek neveztek. Azzal az indokkal azonban, hogy a fi úotthon „feladata és 
célkitűzése jelentős részének megvalósítása állami feladatot képez,” feloszlatták az 
intézményt. Szentimrey László és a Gödöllőn letelepedett volt növendékek 1961-
ben megalakították a Fiúotthon Baráti Körét, mely rendszeresen szervez találkozót 
a Szent István Fiúotthon hajdani növendékei számára. 

154 GVM TD 2006. 21.2.
155 SZENTIMREY L. 1985. 31.
156 GVM TD 2006.21.3. Az 1937-es zeneiskolának nem jogutódja a mai zeneiskola, amelyet 1972-ben hoztak létre. 
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MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 1867–1945 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A királyi család és a falu felemás viszonya a dualizmus idején

Bár divatos nyaralóhely lett Gödöllő a kiegyezés után, ennek ellenére még a 20. 
század elején is ősállapotok uralkodtak a településen. Csak a központot, a falu bel-
területét világították 42 füstölgő petróleumlámpával, mindössze a Váci (ma Dózsa 
György) út volt makadám, a többi rész sártengerré változott esős időben. A gya-
logjárók melletti vízelvezető árokba folyt a szennyvíz a házakból és abban úsztak a 
kacsák és a libák. A falu közepén, a mai Erzsébet Királyné Szálloda helyén egy dü-
ledező, ütött-kopott épület állt, melyben Weisz Sámuel órásüzlete és a tűzoltólak-
tanya székelt. A mai Szabadság teret por, piszok, kezdetleges állapotok jellemezték, 
promenád helyett gazos, füves terület, a község kaszálója helyezkedett el. 

Az udvar jelenléte közgazdasági szempontból közömbös volt a település számá-
ra: Bécsből szerezték be az udvartartáshoz szükséges valamennyi dolgot: élelmi-
szert, húst, fűszert, zsírt, iparcikkeket, még az ivóvizet is a császárvárosból hozatták. 
Naponta jött a tehervonat az udvari kurír felügyelete alatt és hozta a szükséges 
dolgokat. A királyi család nem a helyi kereskedőket, iparosokat támogatta vásárlá-
saival. „Itt soha egy tagja a királyi családnak ingatlant nem szerzett, mint tették azt 
például Schö nbrunnban, ahol az ő példájukon felbuzdulva az arisztokrácia számos 
tagja is építtetett mesés palotákat. Gödöllőn nincs egyetlen arisztokratának, főpap-

A Ferenc József tér 
1900-ban 

egy képeslapon
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lemző az a felemás helyzet, hogy egyszerre van jelen a 48-as hagyományok őrzése 
és a Ferenc József jó király iránti lojalitás. A király adófi zető gödöllői polgár volt, 
olykor a gödöllői lakosok munkaadója, sőt Erzsébet királyné varázslatos egyéni-
ségén keresztül szinte szerethető személlyé vált. Ugyanakkor a gödöllőiek büsz-
kék voltak a negyvennyolcasságukra, hogy Kossuth a győztes isaszegi csata után a 
gödöllői kastélyban fogalmazta meg a Habsburg-ház trónfosztását kimondó Füg-
getlenségi nyilatkozatot 1849 tavaszán. E felemelő események után aztán még 20 
év se telt el (csak 18), és nekik hajbókolniuk kellett a szabadságharcot vérbe fojtó, 
kegyetlenül megtorló uralkodó előtt, szavalattal, énekkel, zsebkendő lengetéssel 
fogadni a vasútállomáson a Királyi Váró előtt. Mennyire illik Illyés Gyula verse a 
gödöllői népre: „Kezét – mert ő ölt, maga a király –/Egy nép arcába törölte bele./
Nem volt e földnek Petőfi je már!/Így kezdett lenni Ferenc Józsefe.” 

Az 1867-es kiegyezés változást hozott az 1848-as forradalmi események meg-
ítélésében. A Habsburgok politikát változtattak: szemet hunytak 48 kultusza felett, 
sorra megjelenhettek a 48-ról szóló visszaemlékezések, albumok, verses feldolgo-
zások, műemlékek.6 1898-ban Gödöllőn is Honvédszobor Bizottságot hoztak létre, 
emlékművet szerettek volna állítani az isaszegi csatában elesett és a gödöllői teme-
tőben nyugvó 48-as honvédeknek. Az ugyancsak ebben az évben induló helyi lap, 
a Gödöllő és Vidéke szerkesztője, ifj . Hermann Antal vezércikket írt arról, hogy a 
gödöllői nagy közös sírban nemcsak magyar honvédek nyugszanak, hanem az 
ellenség is, osztrák és orosz katonák. „A sír egyesíti azokat, akiket az élet szembe 
állított egymással. A halál mindent kibékít” – írta a cikkíró. Azzal érvelt, hogy 
nem személy szerint voltak ellenségek, ők csak a kötelességüket teljesítették, és ők 
is vitézül küzdve haltak meg. Azt javasolta, hogy a készülő szobor a magyar hon-
védek mellett emlékezzen meg az osztrák és orosz vitézekről is. „Csak mellékesen 
akarom említeni, hogy a királyi család magyar otthonában talán annál illendőbb 
volna ez a méltányosság az osztrák harcosokkal szemben.” A lap következő számá-
ban Hegedüs Aladár jogász, földművelésügyi miniszteri tanácsos, gödöllői lakos 
válaszolt a javaslatra. Kitűnően érvelt amellett, hogy miért képtelenség az, amit 
a cikkíró felvetett. A személyeket nem lehet elválasztani az eszmétől. A nemzeti 
honvédség a tételes jog, a szentesített törvény alapján állt és védte a hazát, az ősi 
alkotmányt és a szabadságot, míg Jellasics bán, Windischgrätz és Paszkevics kato-
nái a jogot lábbal tipró erőszakot, a kíméletlen zsarnokságot személyesítették meg, 
vak eszközök voltak a Kamarilla kezében. A nemzeti önérzet és méltóság lábbal 
tiprása lenne a közös emlékmű. S jól jellemezte az általános helyzetet is Hegedüs 
Aladár, hiába ámítják magukat, az ellentétes érzések még nem szűntek meg, az 
óvatos hazafi ság időszaka ez.7

Móricz Zsigmond nagyon pontosan írja le a királyi család és a gödöllői lakosok 
kapcsolatát a Gödöllei séta című riportjában. „Villanyos törtet keresztül a piacon… 

6 G. Merva Mária: Negyvennyolc kultusza. In ’48 kultusza. Kiállítási katalógus. Gödöllő, 1998. 5–15. 
7 Dr. H[ermann] A[ntal]: Honvéd szobor Gödöllőn. GV 1898. márc. 11. 59–60.; Hegedüs Aladár: A gödöllői 

honvéd-emlékről. GV 1898. márc. 21. 70–71.
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nak, művésznőnek vagy demimondnak sem nyaralója, mint az szokott lenni oly 
helyeken, ahol az udvar székel”- írja a Gödöllő és Vidéke újságírója.1 

Ferenc József, Rudolf és a királyi család férfi tagjai elsősorban vadászatra hasz-
nálták Gödöllőt, Erzsébet királyné sétálásra, lovaglásra. Kezdetben előfordult, hogy 
a királyi család tagjai nemcsak ősszel, de télen is időztek Gödöllőn, és az akkor még 
be nem temetett hattyús tavon korcsolyáztak. Lipcsey Ottó postamester, aki egyéb-
ként híres műkorcsályázó volt, tanította meg Erzsébet királynét és lányait korcso-
lyázni.2 Nem nagyon voltak itt nagyszabású bálok, fontos udvari rendezvények, 
azoknak inkább Buda volt a helyszíne. A  király rendszeres pénzadományokkal 
támogatta a helybeli iskolákat, fi nanszírozta a plébános könyvének megjelenését 
és gödöllői vonatkozású műtárgyakat is vásárolt. A képzőművészeti társulat nem-
zetközi tárlatáról 1898-ban megvásárolta Keleti Gusztáv gödöllői vonatkozású ké-
pét, a Részlet a babati erdőből című olajfestményt.3 A gödöllői művésztelepen belül 
megindult szövőműhely első gobelinjeit, melyeket Körösfői-Kriesch Aladár terve-
zett és a francia Belmonte Leó kivitelezett, a király vásárolta meg az Iparművészeti 
Múzeum karácsonyi vásárán.4 Továbbá a királyi mecenatúra megnyilvánulásának 
kell tekintenünk azt is, hogy „Ő Felsége a királyné főudvarmesteri hivatala” előfi -
zetett a Gödöllő és Vidékére.5

Hogyan hívták a Hősök ligetét magában foglaló, az első világháború áldozata-
inak emlékét őrző és 1935-től Török Ignác aradi vértanú szobrával is gazdagított 
teret? Ferenc József térnek. Együtt a hóhér és az áldozat. Gödöllőre különösen jel-

1 Gödöllő halad. II. GV 1927. dec. 4. 1.
2 Gödöllő halad. I-IV. GV 1927. nov. 27-dec. 18.; Ld. még: -fk a-o [Kaffk  a László]: A haladás útján. GV 1898. 

ápr. 10. 84–85.; GV 1921. jan. 23. 1.
3 GV 1898. júl. 10. 242. Vidéki hírek-rovat.
4 Horváth Hilda: A  karácsonyi kiállításoktól a Kohner-kollekcióig. A  gödöllőiek műveinek bekerülése az 

Iparművészeti Múzeumba. In GELLÉR K. – G. MERVA M. – ŐRINÉ NAGY C. (szerk.) 2003. 125.
5 A „Gödöllő és vidéke” előfi zetőinek jegyzéke. GV 1898. febr. 21. 47. 

A Ferenc József tér 1930 előtt
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Nagybecskerekről Králik László (1871–1939) tanár, a cserkész szó megalkotója, 
aki Gödöllőn telepedett le és a minorita gimnázum tanára, igazgatója lett. 

Jelentős volt az erdélyi menekültek száma. A gödöllői járás területén körülbelül 
400 lakos telepedett le Erdélyből az I. világháború után. Ekkor került ide Sidó La-
jos tanár, aki a Török Ignác szobrot készíttette. Szabó Károly, a fogarasi állami mé-
nesbirtok jószágigazgatója szintén az erdélyi megszállás után menekült családjával 
Gödöllőre, ahol 1920 tavaszán meghalt.12 1923 októberében érkezett a településre 
a Brassóban, Székelyudvarhelyen és Csíksomlyón iskolázódott Gáll Imre (1879–
1950) méhészeti főfelügyelő, és itt a magy. kir. méhészeti szakiskola igazgatója lett. 
A  járási mezőgazdasági bizottság ügyvezető alelnökeként is működött, emellett 
a Méhtenyésztés című szakfolyóiratot is szerkesztette. 1935-ben ment nyugdíjba. 
Szakíróként fő műve a Méhészeti ismeretek kincsesháza című kézikönyv (1941).13 

Márki Sándor történész (1853–1925) bár alföldi születésű, de fi atal tanárként 
Aradra került, ott nősült meg. Az aradi Alföld című napilapban publikálta 1889. 
február 16-án Grassalkovich Antalnak az Országos Széchényi Könyvtárban felfe-
dezett kéziratát Egy aradi főispán könyve címmel. A Grassalkovich-kéziraton kívül 
Gödöllőhöz köti még az is, hogy pontosan kiszámolta, hány napot töltött Erzsébet 
királyné Gödöllőn.14 1892-ben Kolozsvárra nevezték ki az egyetemes történelem 
professzorává, tehát fokozatosan erdélyivé vált. Az I. világháború idején a kolozs-
vári egyetem rektora volt, 1919. május 12-én azonban eltávolították kolozsvári 
egyetemi tanári állásából. 1921-ben költözött Szegedre, ahol – Teleki Pál kérésére – 
segített az ide átköltöztetett egyetem megszervezésében. Tehát ő is azon értelmisé-
giek közé tartozott, akik a trianoni döntés miatt kerültek Szegedre, majd Gödöllőre. 
A szegedi egyetem tanáraként folytatta addigi munkáját, de lélekben továbbra is 
kötődött Erdélyhez, gyakran publikált erdélyi lapokban. Egyetlen lányuk, Müller 
Alfréd m. kir. százados felesége és három fi úgyermekük Gödöllőn lakott, és Márki 
Sándor gyakran tartózkodott náluk. A történész 1925-ben Gödöllőn halt meg 72 
éves korában, de Budapesten temették el a Kerepesi úti temetőben. Valószínűleg 
később hozták hamvait Gödöllőre, mint Körösfői vagy Teleki Pál esetében, mert itt 
található síremléke a Dózsa György úti temetőben.15 

Gödöllőn volt a csonkamagyarországi székelyek lapjának, a Székelységnek a szer-
kesztősége. A szélsőjobboldali folyóiratot Szépvizi Balás Béla (1871–1934) szerkesz-
tette, az 1921-ben kiadott, majd a II. világháború után betiltott Kánaán pusztulása 
I-II. című antiszemita regény írója. A  regény címlapját Remsey Jenő festőművész 
tervezte. Gödöllőn a Királytelepen működött Szépvizi Balás Béla másik vállalkozá-
sa, a Turáni Irodalmi Vállalat, ami Napsugár címmel adott ki „Ősmagyar néprajzi 

12 GH 1935. jan. 6. 2.; Gyászrovat. GV 1920. márc. 21. 1.
13 Nyugállományú hazai pedagógusok almanachja. Szerk. Halász Imre. Bp. 1936. Másolat. GVM A 93.284.1.; 

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon; Kisgyörgy Zoltán: Miklósvárról indult. Megyei Tükör 1982. márc. 3.
14 Ld. MÁRKI S. 1899. 
15 Paksa Rudolf: Márki Sándor. Korunk (Kolozsvár), 2011. 5. sz. 60–65.; Halálozás. GV 1925. júl. 5. 1.; GH 

1935. febr. 24. 2.
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A legsajátosabb szélsőségek zagyva világa terped körül. Minden van itt, ami egy 
magyar faluban lehet és nem lehet. Királyi kastély és száguldó villanyos. Tarka 
kendő a lányok derekán és nagy gömbökkel lógó villanylámpák. A  Mi boltunk 
néven pingált szövetkezet. És száz darab úri lányka, polgáristák, akik két tanítónő 
vezetése mellett mennek, mennek… (…) És egy király. Ez micsoda? Ahogy beljebb 
vágok Gödöllőbe, s elvész a kastély utolsó fája is, megérzem, hogy ennek a népnek: 
vendég. Ritka vendég. Akit kissé megbámulnak, mikor szűk kis napi életük abla-
kán, a kapa vagy a villa mellől, felnéznek, meglátják, hogy lovagolnak karcsú lábú 
nemes paripákon, aztán tovább végzik a munkájukat, mert az életük komoly és 
szakadatlan, de a vendég csak pillanatnyi…”8 

A trianoni szerződés utáni menekültek

A menekültek, a betelepülők jelentős száma a két világháború közötti időszakban 
problémaként jelent meg a gödöllői társadalmi életben. A  művésztelep tagjai is 
betelepültek voltak a 20. század legelején, s nekik is gondot okozott a beilleszkedés. 
Ezt jelzi a Gödöllői Hírlapban lezajlott vita, mely elfojtott indulatokat, rejtett elvá-
rásokat hozott a felszínre.9 Trianon után sok erdélyi, felvidéki, délvidéki mene-
kült került Magyarországra és ezen belül Gödöllőre. Önzésükkel és a közélet iránti 
közönyükkel foglalkozott a Gödöllő és Vidéke vezércikke: „Gödöllő népe mindig 
hazafi as gondolkozású, jó magyar nép volt. Éspedig kivétel nélkül: a szegénység 
éppenúgy, mint a polgárelem. Ennél magasabb rangú és rendű egyéniségek nem-
igen laktak ezelőtt Gödöllőn. Ma már laknak. Nem is kis számban. A legnagyobb 
része megszállt területekről származott hozzánk. Házat, ingatlant szerzett, s itt lete-
lepedett. Elvünk az, hogy minden magyar embernek joga van Magyarország terü-
letéhez, bármily kicsiny és szűk legyen is az, és kötelessége a régi törzslakosságnak 
a sors által meglátogatott magyar véreinket keblére zárni. De csak a magyarokat és 
nem az idegent. És kérdezzük: vajon magyar ember-e az, aki március 15-én, a ma-
gyar szabadság, egyenlőség és testvériség születése napján nem ünnepel? Pedig de 
sokan voltak, akik nem ünnepeltek!”10 A menekültek között különösen magas volt 
a köztisztviselők, értelmiségiek aránya. Hovhannesian Eghia könyvében név sze-
rint is felsorolja azokat a közjegyzőket, főjegyzőket, bírósági szakembereket, akik 
ekkor kerültek Gödöllőre. Szabó Ernő Béla menekült gáti közjegyzőből Gödöllőn 
adóügyi jegyző, Schwertner Lajos menekült fraknói, illetve nagymartoni főjegy-
zőből pénztárellenőr jegyző, Gálff y Dezső menekült aranyosegerbegyi főjegyző-
ből közigazgatási jegyző lett.11 A szerb uralom elől menekült 1920-ban a délvidéki 

8 Az Est, 1913. jan. 28.
9 Ld. a gödöllői művésztelepről szóló fejezetben. 
10 Jó hazafi ak. GV 1925. márc. 22. 1.
11 HOVHANESSIAN E. 14.
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ben az alapítás óta ők tartják Gödöllőn a szellemi frontot csodálatos kitartással, so-
ha nem lankadó bátorsággal és eréllyel.”20 Mindezek a példák azt bizonyítják, hogy 
erős székely, erdélyi, felvidéki és egyéb határainkon túli képviselet létezett Gödöl-
lőn Trianon után, amelynek maradandó emlékeivel (székelykapu, szobrok, freskók, 
premontrei gimnázium) ma is találkozunk nap mint nap településünkön anélkül, 
hogy történelmi összefüggésbe helyeznénk őket. 

Lokálpatriotizmus

Hovhannesian Eghia írja a Gödöllői Hírlapban az 1930-as évek elején, hogy Gö-
döllő lakosságát két részre oszthatjuk, olyanokra, akik itt születtek és olyanokra, 
akik betelepedtek, azaz „gyüttmentek” a helyi szóhasználat szerint. Hovhannesian 
szerint általában a „gyüttmentek” fejéből pattan ki minden új eszme, azok akarnak 
javítani a közállapotokon és szebbé, élhetőbbé tenni a települést.21 Itt nyilván sa-
játmagára gondol elsősorban, hiszen ő is örmény menekültként került az I. világ-
háború alatt a településre, és nagyon sok terve, ötlete volt, hogyan lehetne jobban 
szeretni Gödöllőt. Voltak persze olyan gyüttmentek is, akik nem vállaltak semmi-
lyen szerepet a közéletben, visszavonultan éltek, csak nyugodt öregséget, pihenést 
reméltek Gödöllőtől. „Gödöllő az ifj úság városa – írta Endre László főszolgabíró –, 
és talán ezért vonzza olyan szeretettel magához azokat, akik életük delelőjén túl 
keresnek és találnak Gödöllőn nyugalmat, pihenést és szórakozást. Gödöllőn sok 
a nyugdíjas, magasrangú katonatisztek, őrnagytól altábornagyig, minisztériumi 
nyugdíjasok, nyugalmazott táblabírók, kúriai bírák laknak közöttünk.”22 Főként az 
elcsatolt területekről az anyaországba menekülő kispolgári hivatalnoki és katona-
tiszti réteg jelentette a szélsőjobboldali szervezetek társadalmi bázisát. 

Nagy Sándor inkább nehezteléssel ír ugyanerről. Panaszkodik, hogy Gödöllő 
lakói nagyon heterogén összetételűek. A község lakóinak zöme a „gyüttmentek”-
ből áll és persze sajátmagát már nem ezek közé sorolja, holott ő is a betelepülők 
közé tartozik. A „gyüttmentek” között sok a katonatiszt, akik a kertváros kialakí-
tásakor kaptak itt kedvezményes telket és szép villákat építettek a Gödöllő és Má-
riabesnyő közötti parcellákon. Ám ezek nem vesznek részt a település társadalmi 
életében, csak nagy ritkán öltik föl kitüntetésekkel ékesített katonai díszruhájukat, 
az idő nagy részét kis kertjeik művelésével töltik el. „Sok a társadalmi élet mene-
kültje. Itt el lehet takarni az élet utálatos nehézségei folytán beállott szegénységet” 

– írja Nagy Sándor. Az is igaz persze, hogy a tervszerűtlenség folytán teljesen szét-
folyik a település, óriási távolságok vannak, amelyeket gyalog nem lehet bejárni. 
Az emberek ezért nehezen mozdulnak ki otthonról, nem járnak el az előadásokra, 
koncertekre, rendezvényekre. Nagy Sándornak mint a Járási Közművelődési Egye-

20 Társadalmi problémák Gödöllőn. A pénteki kultúrdélutánok. GH 1939. dec. 10. 1.
21 Hovhannesian Eghia: Tervek és gondolatok. GH 1931. ápr. 5. 2–3.
22 Endre László: Gödöllő üdülőhellyé nyilvánítása. GH 1934. ápr. 8. 1–2.
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havi folyóirat”-ot 1925-ben és 1926-ban.16 Székely Irodalmi és Tudományos Társaság 
alakult Budapesten, melynek vezetőségében több gödöllői író is szerepelt. A társaság 
főtitkára Szépvizi Balás Béla, titkárai Kovács Dénes és Holló Ernő voltak. 1933 őszén 
a gödöllői járás székelyei összegyűltek, és Hargitaváralja gödöllői járási társközség 
címen egy szervezetet hoztak létre. A jelképes község bírája tordai Sándor László ny. 
csendőrezredes lett. Azt tervezték, hogy Gödöllőn egy székelyotthont létesítenek szé-
kelyföldi építési stílusban. Elsősorban azzal a céllal, hogy a szétszóródott és a kalló-
dásnak kitett székely nemzeti kincseket megmentsék és egy közös otthont tremtsenek 
a szétszórtan élő székelyeknek. Az otthon, melynek terveit a csonkaországban lakó 
székely művészek készítették volna, végül is nem valósult meg.17 

A két világháború között a székely származású Bögözi Vilmos volt a mária-
besnyői kapucinus kolostor vezetője, és a szintén székely származású Márton La-
jossal (1891–1953) festtette ki a máriabesnyői templomot 1942-ben. Bögözi páter 
továbbá székelykaput állíttatott Erdély visszacsatolásának emlékére 1943-ban a 
máriabesnyői templom bejáratához.18 Csíki Kovács Dénes (1893–1981) erdélyi 
származású tanító, író 1917-ben került Magyarországra és 1925-ben költözött 
családjával Gödöllőre, illetve Máriabesnyőre, ahol tanítóként dolgozott. Bár nem 
trianoni menekült, de a Kicsi Góbé című gyereklapjával, a Zarándoknaptárba és a 
Gödöllői Hírlapba írt cikkeivel a székely mesevilágot, nyelvjárást, az erdélyi kultúrát 
népszerűsítette, az erdélyi jelenlétet erősítette. A ditrói születésű Siklódy Lőrinc 
(1876–1945) szobrászművész két szobrot készített Gödöllőn (I. világháborús em-
lékmű és Cserkészszobor), a helyi képviselő-testület kormányfőtanácsosi címre is 
fölterjesztette 1940-ben. A testületi határozat, mely ismerteti Siklódy Lőrinc életút-
ját, azzal indokolja a fölterjesztést, hogy a művész nemcsak Gödöllőn, de a gödöllői 
járás több községében is alkotott első világháborús emlékművet. „Minden egyes 
alkotásánál a nemes cél és nem az anyagiak lebegtek elsősorban szemei előtt.”19 

Trianoni menekültek voltak a premontrei tanárok is. A trianoni békeszerző-
déssel Csehszlovákiához került kassai, rozsnyói és Romániához került nagyváradi 
premontrei gimnáziumok tanárainak Takács Menyhért rendfőnök Gödöllőn biz-
tosított munkahelyet és letelepedést. A premontrei tanárok intenzíven részt vettek 
Gödöllő közéletében, hatással voltak a kulturális élet alakulására. „A Közművelő-
dési Egyesület pompásan ívelő szellemhídjában az összekötő támasztópilléreknek 
nehéz feladatát kétségtelenül a fehér papok töltik be. A Közművelődési Egyesület-

16 A kőnyomatos újságból a Gödöllői Városi Múzeumnak is van egy példánya, GVM TD 96.30.1.; Remsey 
Jenőtől nem állt távol a Kánaán pusztulása c. regény problematikája, a festőművész, költő 1920-ban adta ki 
A Szent Turul c. irredenta drámai költeményét; GH 1935. jan. 6. 3.; Szépvizi Balás Béla a Hargita megyei 
Csíkszépvizen született 1877-ben. Innen vette fel az előnevet.

17 Székely Irodalmi és Tudományos Társaság alakulása. GH 1932. máj. 22. 3.; A  járási székelyek közgyűlést 
tartottak. GH 1934. dec. 23. 3.; GH 1935. jan. 20. 2.; GH 1935. jún. 16. 2–3. 

18 A máriabesnyői templom freskói. GH 1942. jan. 25. 2.; Dr. Hovhannesian Yervant [Tarján Károly]: Nyílttér. 
GH 1942. márc. 29. 3.

19 Kivonat Gödöllő község képviselő-testülete által 1940. évi november hó 23. napján tartott rendkívüli köz-
gyűlés jegyzőkönyvéből. Gödöllő, 1941. febr. 27. PML V. 1044/c/b Gödöllő nagyközség iratai.
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Sándor elkeseredetten egyik levelében 1918 végén –, s még gondolni sem akarok 
reá. Én a részemről semmiféle kukacmozgalomhoz nem csatlakozom. Lemondok 
mindenféle tagságomról, s ha eddig nyilvánosan nem tettem, ennek is az volt az 
oka, hogy még ellenakcióval se akarok erőt hordani a hongrois-k Baál istenének, a 
tőkének, akinek ők kicsitől nagyig mind aljas szolgái. A dicső kollégák iránt nem 
tudok érdeklődni, mert ők egyebet se tesznek, mindenfelé, az egek tudják, hogy 
hova nem, ahol csak egy kis önző konc várható – csatlakoznak. Csatlakoznak, a 
sok papírkosárba hányt felhívásból látom, folyton csatlakoznak. És hogy akkor mi 
bennük a művész, hanemha a teljes függetlenség örök vágya, nem tudom. Az a kis 
mesterkéltség? Óh, menjenek a f-be, dehogy művészek, ha csatlakoznak.”26 

Ez a kritika szólhatott Körösfői-Kriesch Aladárnak is, aki 1918 szeptemberében 
aláírta az Európa Lovagjainak kiáltványát, mely a békéért és az igazságos új társada-
lomért emelte fel szavát. Többek között Ady Endre, Babits Mihály, Lukács György, 
Kernstok Károly, Szekfű Gyula neve szerepelt az aláírók között.27 Majd 1918 novem-
berében A magyar intelligenciához című kiáltvány aláírói között is szerepel Körösfői 
neve. A 96 aláíró szinte mindegyike baloldali-liberális értelmiségi. A kiáltványt a 
Világ című szabadkőműves napilap közölte, és utolsó mondata így hangzik: „Mert 
szent a haza, de még szentebb az emberiség!”28 Meglepő, hogy Körösfői aláírta ezt a 
kiáltványt, mert a nemzetköziségnek a nemzeti érdekek elé helyezése nem jellemző 
világnézetére. Sőt egész munkássága, mely a nemzeti múltat és nemzeti művésze-
tet állította középpontba, ellentmond ennek a nézetnek. Csak háborúellenességével 
magyarázható, hogy aláírta ezt a kiáltványt, hadifestőként pár hetet töltött az olasz 
fronton, ahol személyes élményeket szerzett a háború bozalmairól. 

Körösfői-Kriesch Aladár 1920 júniusában meghalt. Nagy Sándor nehéz hely-
zetbe került. A művésztelep lelkét jelentő szövőműhelyt nem lehetett egyszerűen 
felszámolni, feleségével, Kriesch Laurával megpróbálták folytatni a korábbi mun-
kát, a tervezést, termelést és értékesítést sok kudarccal és sikertelenséggel. Remsey 
Jenő, a művésztelep legfi atalabb tagja és társai új művésztársaságokat hoztak létre 
(Spirituális Művészek Szövetsége, Gödöllői Művész Egyesület stb.), de Nagy Sán-
dor ezekben nem vett részt, ő a saját útját járta. Tőle kissé szokatlan módon élénk 
társadalmi szereplésbe kezdett. 

Ez a politikától nem mentes társadalmi szerepvállalás összefügg világnézeté-
nek változásával, a turáni eszmékbe vetett hitének kialakulásával. A Kelet kultuszát 
hirdető, a magyarral rokon valamennyi keleti eredetű népet ajnározó turanizmus 
meglehetősen elterjedt az első világháború alatti és utáni években a magyar közép-
osztály köreiben. Nagy Sándor turanizmusát nemcsak Schmitt Jenő nézetei befolyá-

26 Nagy Sándor levele Zempléni Árpádnak. Gödöllő, 1918. dec. 11. OSzK Kézirattár 29. 33. Hongrie, 
hongrois-k (fr.) Magyarország, magyarok. 

27 Sipos Lajos: Körösfői-Kriesch Aladár: Naplók. Magyar Tudomány, 2005. 12. sz. 1617.
28 Babus Antal: Fülep Lajos az 1918–1919-es forradalmakban. Az őszirózsás forradalomban. Új Forrás, 2002. 

március.
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sület elnökének ez napi problémája lehetett. Hetente szervezték az előadásokat a 
premontrei gimnáziumba és kevesen jártak rá.23 

Persze nemcsak a gyüttmentek viselték szívükön a lokálpatriotizmust, a közös-
ségért tenni akaró ember akadt a helyi lakosok között is. Ilyen volt Hegedüs László, 
a miniszteri tanácsos Hegedüs Aladár fi a, akinek rádióüzlete volt Gödöllő főut-
cáján. Kasztrendszer című cikke fontos írás Gödöllő társadalmáról. „Azok mellé 
állunk, akik igazában gödöllőiek tudnak lenni, akik önmagukat itt, Gödöllőn nem 
átutazóknak tekintik, Gödöllőt pedig nem átjáró háznak. Minket nem érdekelnek 
azok az egyének, akik amint Gödöllőre kerülnek hivatásuknál fogva, máris azon 
törik a fejüket, hogy miként mehetnének tovább, előre, el innen Gödöllőről, le-
hetőleg Budapestre. Kétségtelen, hogy az előrehaladás mindenkinek érdeke, de 
nekünk gödöllőieknek és Gödöllő községnek az ilyen átmenő egyénektől semmi 
hasznunk sem lehet. Ezek nem törődnek a község ügyeivel, őket semmi sem érdek-
li, ami tipikusan gödöllői és így idegenek maradnak még a helybeli társadalmi élet-
ben is. Ezektől sem áldozatot, sem szívességet nem várhatunk. Községünk ügyének 
előbbre vitelében az ilyen emberek segítségére nem számíthatunk.”24 

A kultúrpolitika kísérleti terepe

A gödöllői járást Endre László főszolgabíró céltudatos és kitartó munkával mintajá-
rássá tette, amit a baloldal „Endre László birodalmá”-nak nevezett. „Fegyelmezett 
leventéknek és cserkészeknek, lövészeknek, vitézeknek és tűzharcosoknak végelát-
hatatlan katonás sorai, öntudatos, szervezett gazdaösszetartás, egy állandóan lük-
tető hazafi as élet, jól megszervezett állam- és nemzethű alakulatok és egyesületek, 
a nemzetköziség, a bolsevizmus, a szabadkőművesség elszánt üldözése – igen – ez 
a gödöllői járás!” –írta Varga Géza, Pest vármegye tövényhatósági bizottságának 
a tagja egy lelkes cikkben.25 A gödöllői járás falvai egymással versengve állították 
föl a Hősök emlékműveit, még olyan kis falu, mint Vácszentlászló is bronzszobrot 
állíttatott 1920-ban közadakozásból, Körösfői-Kriesch Aladár Gránátvető című al-
kotásával tisztelgett az első világháborúban elesett hősök emléke előtt. Endre Lász-
ló fellendítette Gödöllő kulturális életét is, az ő kezdeményezésére alakult meg a 
Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület 1924-ben és ezen keresztül az ő szelleme 
rányomta bélyegét a közművelődésre is. Ezt egy értelmiségi sorson, Nagy Sándor 
festőművész példáján keresztül szeretném bemutatni. 

Az első világháború nagy vízválasztó volt a művésztelep életében. A tagok szét-
széledtek, meghasonlottak, a forradalmak idején mindenki próbált helyezkedni. 

„A többit, ezt az Hongrie-t, az összes hongrois-val megvetem, lehányom – írta Nagy 

23 Nagy Sándor: Vallomás Gödöllőről. é. n. Kézirat GVM TD 2005.28.1-2. Az írás az 1930-as években szület-
hetett, mert már kialakult a Gödöllő és Máriabesnyő közötti kertváros. 

24 Hegedüs László: Kasztrendszer. GH 1939. nov. 26. 1–2.
25 Varga Géza: Endre László birodalma. GH 1937. dec. 25. 18.
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hogy Nagy Sándor és általában a gödöllői művészek turanisták lettek. Méhely egye-
temi tanár volt, akadémikus, nemzetközi hírű zoológus és Kriesch Jánosnak, a festő-
művész Körösfői-Kriesch Aladár édesapjának a tanítványa, majd tanársegédje. A Ma-
gyar Nemzeti Múzeum állattárának a vezetőjeként is dolgozott. 1919 után fajvédő és 
turanista lett. A Cél című folyóiratban, melyet Szemere Miklós báró pénzén alapítot-
tak 1910-ben, fejtette ki fajvédelmi tevékenységét, a lap szerkesztőjeként. 1945 után 
lecsukták, a börtönben halt meg 91 éves korában. Úgy is mint Kriesch-tanítvány, jó 
kapcsolatban volt a gödöllői művésztelep tagjaival. Endre László A zsidókról – A ber-
ni per tanulságai című munkája eredetileg Méhely Lajos lapjában, A Célben jelent 
meg folytatásokban, majd könyv alakban is kiadták 1936-ban, aztán 1942-ben má-
sodszor, Méhely Lajos írt hozzá előszót. Méhely előszavában sok a gödöllői vonatko-
zás. Visszaemlékszik arra, hogy 1926-ban a járási kiállítás alkalmával előadást tartott 
Gödöllőn, Horthy Miklós kormányzó és felesége részvételével, ami a magyar fajvé-
delem alapelveiről és a magyarságot fenyegető zsidó veszedelemről szólt.35 Később 
Méhely németellenes lett, több tanulmányt írt a sváb veszélyről. Magyarországon a 
németellenesség megfért az antiszemitizmussal – amint ezt Ungváry Krisztián elem-
zéséből is tudjuk –, több csoportnál és egyénnél megfi gyelhető ez a jelenség. Méhely 
nagy hatással volt a jobboldali politikusokra, Teleki Pálra is. A „magyarabb magyar” 
szófordulat, amit Teleki Pál olyan szívesen használt és cserkész-szlogen lett, az va-
lójában Méhely Lajostól származik. Méhely szerint a magyar fajvédelmet két idegen 
fajta ellenében, a németség és a zsidóság ellen kell megszervezni.36 

Szekfű Gyula a Három nemzedékben „kismagyar út”-nak nevezte azt a megol-
dást, amelyet a Paikert Alajos által 1910-ben alapított turáni mozgalom hirdetett. 
A  történész elrettentő példaként említi Szépvizi Balás Béla Gödöllőn kiadott El-
képzelt történelmünk című írását, ami a „kismagyar út” jellemző megnyilvánulása. 
Szekfű felfogásában a „kismagyar út” a 20. században Magyarországot a balkáni 
államok közé süllyesztő turanizmus kurucsága.37 

Nagy Sándor tehát 1920 után élénken részt vett a helyi társadalmi életben, ami 
egy kicsit szokatlan volt tőle, hiszen amíg Körösfői-Kriesch Aladár élt, addig ő 
képviselte a művésztelepet mindenütt. Nagy Sándor „…nem tartozott a másokat 
melengető emberek közé – jellemezte őt Remsey Ágnes a Nagyobb mozdulat című 
regényében. – Harcos volt, állig páncélban és szüntelen hadakozott. (…) Műterme 
nem hűvös templom volt, ahogy a legtöbben hitték, hanem forró csatatér. Démo-
nok csapkodták ott az ajtókat, ablakokat éjszakákon át, éveken át, évtizedeken át. 
Meresztgették igéző szemeiket, csapdosták farkukat, okádtak kénkövet, mert Sán-
dor napról napra megidézte őket és vívott velük, a végkimerülésig. (…) Laura sze-
repe éppen itt kapcsolódik bele Sándoréba, csodálatosan. Ő a mindenkori második 

35 Az Alispán úr könyve: „A zsidókról.” GH 1942. júl. 26. 3.; Az 1926-os előadásról ld. még GV 1926. aug. 15. 
1. és Vági Zoltán: Endre László. Fajvédelem és bürokratikus antiszemitizmus a közigazgatási gyakorlatban 
1919–1944. In BRAHAM, R. L. 2002. II. 93. 

36 MÉHELY L. 1928.; MÉHELY L. 1929.; Ungváry Krisztián: Értelmiség és antiszemita közbeszéd. Beszélő, 
2001. 6. sz.; GYURGYÁK J. 2007. 265.

37 SZEKFŰ Gy. 1989. 478–486.

371

Gödöllő története II/2. [371]

solták,29 hanem Zempléni Árpád költő és Méhely Lajos tudós is. Ahogyan Móricz 
Zsigmond írta Zempléni Árpádról, a költő az indulatait „a mély kultúra mélységei-
ből, az ezer esztendőknek előttről, a turánból, a fekete vérű fekete ősiségből” hozta. 
A múltidézéssel bűvös köd száll az emberre, és elfelejti azt a vad világot, amelyben 
él.30 Ilyen poétikusan is fel lehetett fogni a turánt, a turanizmus eszméjét. A gödöllői 
művészek valószínűleg eszerint tettek. Zempléni Árpád (1865–1919) utolsó befeje-
zett munkája a Vasfő és Ime. Vogul rege volt, ami a Budapesti Szemle 1918 októberi 
számában jelent meg, ezt különlenyomatban terjesztette a költő ismerőseinek, bará-
tainak, Nagy Sándoréknak is adott egy példányt. A Magyar Tudományos Akadémia 
gróf Nádasdy-féle elbeszélőköltemény pályázatán 100 arannyal jutalmazták ezt a 
pályaművet és a Franklin-Társulat könyv alakban is megjelentette 1919-ben. 

Nagy Sándor már 1918-ban írt arról a költőnek, hogy szívesen illusztrálná tu-
ráni verseit. Zempléni ezért ajánlotta festő barátját a szerkesztő Babits Mihálynak, 
amikor a Vasfő és Ime című művét elküldte a Nyugatnak: „Babits Mihálynak em-
lítettem, hogy ismertetőül Nagy Sándor festőművészt (Gödöllő, Erdő utca 36. sz.) 
kellene felkérni, aki jótollú író és eff éle dolgaim megillusztrálásának gondolatával 
foglalkozván, sokat olvasgat mostanában Szibériáról és a turánizmust, mint mű-
vészi problémát tekinti és becsüli.”31 Nagy Sándor Harsányi Kálmánnak is írt arról, 
hogy kedveli Zempléni verseit: „Most többször találkozom Zempléni Árpáddal, 
akinek a turáni vonatkozású dolgai igen érdekelnek.”32 Nagy Sándor leveleiben így 
szólította meg a költőt. „Kedves jó Taliborzasunk, szeretett dalputtonyunk, regélő 
táltosunk, legjobb barátunk…” ami arra vall, hogy közeli barátságban voltak, s ez 
a közeli kapcsolat az egész családra kiterjedt. Nagy Sándor felesége, lánya is elra-
gadtatással olvasta Zempléni műveit.33 Nagy Sándor még 1933. november 10-én is 
tartott előadást ebben a témakörben a Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület 
kultúrdélutánján a premontrei gimnáziumban Látogatás a turáni királyfi nál cím-
mel. „A káprázatos fantáziájú előadó szimbólumok rengetege közepette vezette 
hallgatóit – önmagukhoz – írta beszámolójában a Gödöllői Hírlap. – Utazik hajón, 
kocsin, átúszik a világnézetek sebes sodrú folyóin, varázsos repülőszárnyakon s 
mikor lemarad róla a nyugat utolsó maradéka, eltűnik útjából a patkányok, maj-
mok, szelindekek, különböző szörnyek világa, megérkezik párjával Etellakra, hol 
<Taliborzas> fogadja, viszi a turáni királyfi  elé, kinek arany a szeme, bársony, szelíd, 
magas, egyenes s költőien szerelmes, mint Csongor. Mesteri jellemzését adta a kü-
lönböző nemzeteknek s turáni fajunknak.”34

Zempléni Árpádon kívül Méhely Lajos (1862–1953) játszhatott szerepet abban, 

29 GELLÉR K. 2003. 121. 
30 Móricz Zsigmond: A magyar költő. Zempléni Árpád halálára. Nyugat, 1919. november, 14–15. sz.
31 Zempléni Árpád két levele a Nyugathoz. I. 1919. márc. 6. Nyugat, 1919. 14–15. sz.
32 Nagy Sándor levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllő, 1918. ápr. 30. OSzK Kézirattár 1955.50.
33 Nagy Sándor levelei Zempléni Árpádnak. Gödöllő, 1918. ápr. 30.; szept. 25.; okt. 25.; dec. 11. OSzK Kézirat-

tár 29.33.; Zempléni Árpád levele Nagy Sándornak. 1919. VIII. GVM A 2001.31.1.
34 Kultúrdélután. GH 1933. nov. 12. 3.
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nem művészi, hanem politikai kitüntetés méltó rangot adott neki a közéleti szerep-
vállaláshoz. Ha például a Szent István Fiúotthon társelnökeként vagy az Irredenta 
Szövetség elnökeként esett szó róla, akkor nem festőművészként, hanem kormány-
főtanácsosként aposztrofálták a sajtóban.42 

A Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület elnökeként rendszeresen beszé-
deket kellett tartania, amelyekről beszámolt a helyi sajtó. Amikor dr. Váli László 
szépművészeti múzeumi őr életnagyságú képet festett Horthy Miklós kormányzó-
ról 1939-ben, Nagy Sándor mondott ünnepi beszédet, „…mélyen szántó gondola-
tokban gazdag és történelmi látásban világos beszédben méltatta a Kormányzó úr 
érdemeit, honmentő munkáját és isteni küldetését.”43 

Endre László 1938-ban lett gödöllői főszolgabíróból Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye alispánja, a tiszteletére rendezett nagyszabású banketten Nagy Sándor 
búcsúztatta őt. Beszédében világtörténelmi jelenségnek nevezte, hogy „Az indi-
vidualista múlt fél a jelentől.” Helyzetértékelése szerint az emberekben nagy tö-
mörülési vágy van, tartozni akarnak valahová, egy párthoz, egy eszméhez, egy 
közösséghez, és szorongva várják, hogy valaki az élükre álljon és utat mutasson, 
hogy merre is kell menni. Jókor jött Endre László, jelentette ki Nagy Sándor, ez az 
ő ideje. Visszaemlékezett arra az időre, amikor Endre László még mint gyermek fő-
bíró létrehozta a Gödöllői Járási Közművelődési Egyesületet. „E keretből fi gyeltük 
kibontakozásodat. Majd hittünk Benned lelkesedéssel és talán meg is lódítottunk 
síkos pályádon, majd aggodalommal fi gyeltük a csúcsokat ostromló ugrásaidat 
és fel-felszisszentünk, sőt nem egyszer rosszallóan csóválva fejünket tréningjeid 
merész kísérletein. Most megértettünk. Elmúlt a szorongás, minden eddigi csak 
tréning volt, hogy megszoktasd magadat a veszélyes szélekhez, az örvénylő töme-
gekhez. Most már nincs megállás. Az idők szava visz, a hátad mögé tömörültek 
bízó ereje mind nagyobb akarattal sodor előre. Ez az egész világon átvonuló idők 
szava, amely tömörülni készteti az engedelmessé puhult nyájakat, amely vezért ke-
res. Itt kapcsolódsz be Te, ez a Te időd!”44 

Endre László (1895–1946) szolgabírót gróf Ráday Gedeon kormánybiztos főis-
pán 1920 elején a közszolgálat érdekében Gödöllőre helyezte át.45 Gödöllőn gyűjtöt-
te össze csapatait, akikkel a nyugati végek védelmére indult és jelentős részt vállalt 
a nyugatmagyarországi felkelésben. A harctéri és a nyugatmagyarországi magatar-
tásáért avatták vitézzé. 1923. november 16-án Pest vármegye törvényhatósági bi-
zottságának közgyűlése a gödöllői járás főszolgabírójává választotta. 28 évesen az 
ország legnagyobb és legfontosabb járásának az élére került. Működése alatt nagy 
súlyt helyezett az egészségügyi mintajárás megteremtésére, a leventeintézményre, 
a MOVE lövészalakulatokra és a nemzeti munkásmozgalmakra. „A levente- és 
Move-mozgalmak, valamint a zsidókérdésben már évekkel azelőtt elfoglalt határo-

42 GH 1935. dec. 15. 2–3.; GH 1930. máj. 18. 1–3. 
43 A Közművelődési Egyesület díszgyűlése. GH 1939. jún. 29. 1. 
44 Endre-bankett Gödöllőn. GH 1938. febr. 18. 1–2.
45 Áthelyezés. GV 1920. jan. 11. 1.
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szólam, aki meg tudja menteni a sérült dallamot. Ő az, aki Sándor számára az életet 
elviselhetővé, sőt kívánatossá szelídíti.”38 Nos, ez a nehéz szavú, zárkózott ember 
1924-ben a Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület elnöke lett. Miközben művé-
szeti munkáit a magány, a befelé fordulás és az identitáskeresés jellemzi az 1920-
as évek elején, ugyanakkor a mindennapi életét az intenzív közéleti szerepvállalás. 
Méhely Lajoshoz hasonlóan, Nagy Sándor sem foglalkozott az I. világháború előtt 
társadalmi kérdésekkel, 1920 után viszont annál intenzívebben. 

1924-ben a Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület elnöke lesz.
1925-ben jelen van a lövészegyelet megalakulásánál. 
1926-ban a járási kiállítás egyik főszervezője.
1927-ben ő tervezi az országos cserkész- és leventezászlót.
1930-ban TESZ jubileumi érdemjelvényt kap.
1932-ben kormányfőtanácsos lesz.
1935-ben a Szent István Fiúotthon elnökségi tagja. 
A MOVE országos elnökségében díszelnök.
Felesége, Nagy Sándorné Kriesch Laura is részt vállalt a közéletben, 1925-ben 

például a leánycserkész csoport megszervezésében.39 Jelentős feladatot vállaltak az 
1926-os járási kiállításban, Nagy Sándor volt a képzőművészeti kiállítás rendezője, 
felesége pedig az iparművészeti kiállításé a premontrei gimnáziumban. A járási ki-
állítás után született az ötlet és nyilvánvalóan összefügg az országosan fölerősödött 
irredenta és revíziós propagandával, hogy legyen egy országos cserkész- és leven-
tezászló, ami aztán 1927-re el is készült, akkor avatták föl. A zászlókat Nagy Sándor 
tervezte, Kriesch Laura, Nagy Eszter és Vandrák Irén kivitelezte: egyik oldalukra 
a csodaszarvas legendáját, a másik oldalukra pedig a 63 magyar vármegye címerét 
hímezték. A csodaszarvas motívum feltehetően a turanizmusra vezethető vissza, 
ahol a magyar eredetmonda fontos szerepet játszik. Aztán a motívum tovább élt, ez 
díszítette az 1933-as dzsembori emblémáját is, melyet szintén Nagy Sándor terve-
zett, különféle tárgyakra, dokumentumokra, textilekre applikálva bejárta a világot 
és az eseményt is a csodaszarvas dzsemborijaként emlegették.40 

Közéleti tevékenységéért kitüntetéseket is kapott. A  Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége (TESZ) jubileumi érdemjelvényét kapta 1930-ban a hazafi as áldozat-
készség terén szerzett érdemeiért, 1932-ben pedig kormányfőtanácsos lett, ami 
együtt járt a méltóságos címmel. Sokan gratuláltak a festőművésznek a kitünte-
téshez, és a család a magánlevelezésben is használta a méltóságos címzést.41 Ez a 

38 REMSEY Á. 1992. 35–36. A regénybeli Laura Nagy Sándor felesége, Kriesch Laura. 
39 Cserkész lányok. GV 1925. ápr. 12. 1.
40 A Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület és a Faluszövetség 1926-os kiállításának katalógusa. Összeállí-

totta: Dettár György festőművész. Bp. 1926.; Zászlószentelés. GV 1927. okt. 2. 1. Az országos cserkészzászló 
a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona és az állandó kiállításon szerepel.; TEMESY Gy. 1934. 

41 GH 1930. máj. 18. 1–3.; A kormányfőtanácsosi címet Horthy Miklós kormányzó alapította 1922-ben a ko-
rábban a király által adományozott udvari tanácsosi kitüntetés pótlására. A kormány előterjesztésére az ál-
lamfő érdemes közéleti személyeknek adományozta. A Nagy Sándornak szóló gratuláló levelek és a művész 
magánlevelezése a GVM Adattárában található. Sidló Ferenc szobrászművész, a gödöllői művésztelep másik 
tagja már 1925-ben kapott kormányfőtanácsosi címet. GV. 1925. dec. 20. 1. 
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pedig testvéreknek szólították. Gróf Ráday Gedeon (1872–1937), aki Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye kormánybiztos főispánjaként helyezte Endre Lászlót szol-
gabíróként Gödöllőre 1920 elején, az EX élén álló Vezérek Tanácsának tagja volt.50 
Gyakori volt, hogy a titkos társaságok vidéki szervezetei az egyházi intézmények 
székhelyeit, infrastruktúráját használták a közösségi élet működtetéséhez. Gödöl-
lőn a katolikus premontrei intézet volt ebben partner. Az előadóestekkel, könyv-
bemutatókkal, vitaestekkel, koncertekkel a Járási Közművelődési Egyesületnek a 
kulturális élet támogatása, a szellemi élet befolyásolása volt a célja. 

Az 1925 után megerősödő Magyar Közösség hozta létre 1935-ben a gödöllői 
Sokgyermekes Magyar Anyák Szent István Fiúotthonát, amelynek támogatásával 
karitatív feladatokat látott el. Az otthon igazgatója Szentimrey László és az igazga-
tósági tanács tagjai: Szabó Lajos, Szíjjártó László, Fitos Vilmos, gazdasági vezető-
je, Héder János – valamennyien a Magyar Közösség vezető személyiségei voltak.51 
Nagy Sándor ebben a szervezetben is szerepet vállalt, 1935 decemberében a Szent 
István Fiúotthon társelnöke lett.52

Rendszeresen dicsérték Nagy Sándort a helyi lapokban, a Gödöllői Hírlapban 
például így: „A Közművelődési Egyesület cégét mint elnök Nagy Sándor viszi. 
Egy, a művészete révén fémjelzett, aranyveretű név, amelyet, mint kétségtelen ér-
téket, nemcsak a hazai művészet könyvelt el előnyösen. Annak híre már csonka 
hazánk szűk határait is túlnőtte és messze külföldön is a magyar tehetség kivételes 
alkotnitudását hirdeti. Sándor bácsi megjelenésének gondozott egyszerűségével, 
pirospozsgás arcával és tiszteletreméltó, hófehér hajával maga is dekoratív jelenség. 
Arcán az önmagára találó művésznek, a megbékélt embernek örök derűje omlik 
el. Mindig mosolyog és mindig kedves, úgyhogy szeretetreméltó egyéniségének 
hódító varázsa alól senki sem vonhatja ki magát…” Vagy a főszerkesztő szavai-
val: „Szükség is volt reá, hiszen bejárta az egész világot, különböző országokban 
hosszabb időn át élt, temérdek tapasztalattal bír, amihez nagy műveltsége és ma-
gas intelligenciája is társul.”53 Nagy Sándor 18 éven át töltötte be a Közművelődési 
Egyesület elnöki tisztségét, 1942-ben mondott le.54

Feltehetjük a kérdést, hogy milyen haszna volt a közéleti, politikai szerep-
vállalásból? Érdekből vagy meggyőződésből vállalta ezt a tőle idegen szerepet? 
Művészként több megbízást kapott? Jobb állami megrendelésekhez jutott? Vagy 
sodródott az eseményekkel? 1920-ban még csak 51 éves volt, igaz, hogy kétszer 
annyi, mint a 25 éves Endre László, de akkor is furcsa, hogy bácsinak szólíttatja 
magát és öregemberi pózban tetszeleg. Bár a szövőműhely egy-két megrendelése 

50 Áthelyezés. GV 1920. jan. 11. 1.; Sipos Péter: A konspiráció mítosza. Titkos szervezkedések Magyarorszá-
gon 1919–1944. „Együttlélegzők” – Kis magyar konspirációtörténet. Beszélő, 7. évf. 29. sz. 

51 SZEKÉR N. 2009. 21. 
52 GH 1935. dec. 15. 2–3.
53 Dr. Szombach Gotthard: Társadalmi problémák Gödöllőn. GH 1939. dec. 10. 1.; Hovhannesian Eghia: 

Gödöllői emlékeim. XVII. rész. GH 1938. okt. 2. 1–2.
54 GH 1942. febr. 15. 3., máj. 24. 2. 
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zott álláspontja őt már fi atal szolgabíró korában országosan ismert egyénné emelték. 
(A baloldali sajtó sorozatos támadásai.) Beutazta egész Európát, több ízben Angli-
ában járt, volt Kis Ázsiában és az Egyesült Államokban is.” 1938-tól Pest vármegye 
alispánja.46 Hivatali tevékenysége során mindent elkövetett, hogy járását élenjáró 
közigazgatási egységgé tegye. 1928 New York-ba utazott a hivatalos magyar delegá-
cióval a Kossuth-szobor leleplezésére. Forddal, az autógyárossal is találkozott. 

Ő indította el a leventemozgalmat Gödöllőn 1925. február 20-án. A testnevelési 
törvény értelmében minden 12 és 21 év közötti fi atalember köteles volt leventeosz-
tagban szolgálatot teljesíteni. Már az indulásnál 300 fi atal jelent meg a MÁV pályaház 
előtti téren és Endre László a Magyar Hiszekeggyel üdvözölte őket.47 A főszolgabíró 
sok energiát fordított arra, hogy a leventemozgalom virágozzon nemcsak Gödöllőn, 
de a járás teljes területén. A környező falvak hasonló jellegű rendezvényein is mindig 
személyesen megjelent, és buzdította az ifj úságot. Rendszeresen szerveztek a leven-
téknek sportversenyeket és erőpróbákat, melyeken több ezren vettek részt. 

Nagy Sándor és Endre László barátságát mutatja az is, hogy a festőművész 54 
levelet írt a főszolgabírónak.48 Egyik levele, pontosabban egy ismeretlennek írt 
levélfogalmazványa arra vall, hogy Endre László miatt adta a fejét a tőle idegen 
közéleti szerepvállalásra. A Közművelődési Egyesület elnökeként írt levelet isme-
retlen, magas rangú személynek 1927 elején: „Méltóságos Uram, Szíves jóindula-
tod kidelegált annak idején a gödöllői család fejének. Ezt a kitüntetést, mérlegelve 
az akkori viszonyokat, noha mint parancsot vettem, mégis feltételesen fogadtam 
csak el. A viszonyok azóta megváltoztak. Az ok, amiért el kellett hogy fogadjam e 
nem nekem való szerepet, ma már megszűnt. Aki helyett viseltem e nekem inkább 
komikus, mint terhes álarcot, Endre Laci testvérünk ma már leplezés nélkül lép-
het előre és vezetheti a testvéreket, ahogy eddig is. Kérlek tehát, Méltóságos Uram, 
engedd el a személyes indokaimat, amelyek úgysem tartoznak a dolog lényegéhez, 
éppen mert szubjektívek, ments fel e nekem módfelett terhes szerep alól. Mint ren-
des tag tudom a kötelességemet, annak meg is fogok felelni. Szívélyes üdvözlettel 
híved Nagy Sándor. Gödöllő, 1927. febr. 6.”49

Nem tudjuk, kihez szól a levél. A benne használt jellegzetes kifejezések – család, 
testvér, rendes tag – alapján feltételezhető, hogy valamelyik jobboldali titkos tár-
saság jeles tagjának, vezető személyiségének írta Nagy Sándor ezt a levelet. Endre 
László tagja volt az Ébredő Magyarok Egyesületének (ÉME) és az Etelközi Szövet-
ségnek (EX) is. Mivel az ÉME működése 1924-ben gyakorlatilag megszűnt, in-
kább az EX lehetett az a fajvédő, irredenta titkos szervezet, amelyik felkérte Nagy 
Sándort szerepvállalásra, mert Endre László még túl fi atal volt akkor. A  szabad-
kőműves mozgalom mintájára működő, sejtszerűen és hierarchikusan felépülő 
titkos szervezet, az EX községi tagintézményeit „családok”-nak hívták, a tagokat 

46 CSATÁR I.-dr. HOVHANNESIAN E.-OLÁH Gy. (szerk.) 1939. 133. 
47 Leventék. GV 1925. febr. 22. 1.
48 Nagy Sándor levelei Endre Lászlónak. PML XIV. 2. 12. d. 127.
49 Uo. Feltehetően levélfogalmazvány, melyet Endre Lászlónak is elküldött. 
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ahogy szokás. Ezzel azonban mi nem törődünk, legfeljebb sajnáljuk. De ugye drága 
Pancika és Laci, maguk megértenek bennünket, akiknek így, őszintén elmondtam az 
esetünket és meg is bocsájtják? Kézcsókkal és öleléssel a régi Sándor bácsi.”58 

A Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület tevékenységéből az derül ki, hogy 
ez az egyesület valamely jobboldali titkos társaság fedőszerve volt a két világhábo-
rú között. A Közművelődési Egyesület, a premontrei papok és a Gödöllői Hírlap 
Hovhannesian Eghia szerkesztésében mind Endre László politikai célkitűzéseinek 
megvalósulását, eredményességét szolgálta. A  királyi családhoz hasonlóan a gö-
döllői kastélyt nyári rezidenciául használó Horthy kormányzó erős támogatást és 
politikai hátteret jelentett a főszolgabírónak. A  célok megvalósításához szükség 
volt köztiszteletben álló, helyi értelmiségiekre, akik legitimációt biztosítottak az is-
meretlen, fi atal főszolgabíró tevékenységéhez. Ezt a legitimáló szerepet játszotta el 
Nagy Sándor festőművész. Amikor elvállalta a megbízást, bizonyára nem volt tisz-
tában ennek a szerepnek a poltikai súlyával. Családtagjai sem beszéltek később éle-
tének erről a szakaszáról, illetve ha igen, akkor megszépítették a valóságot. A róla 
írott monográfi ában írottak: „Leánya szerint felajánlották neki a méltóságos címet 
is, amit visszautasított, s talán ez is közrejátszott a megrendelések elmaradásában”59 
nem felelnek meg a valóságnak. 

Vannak jelek arra, hogy később csalódott a jobboldalban és saját szerepvállalá-
sában. Talán kompenzálásul a második világháború alatt Körösfői-Kriesch Aladár 
zsidó vejét, Sebestyén Jenőt bújtatta a padláson és feleségével együtt Sík Sándornak 
is felajánlotta a segítségét a vészterhes időben.60 A premontrei rend novíciusaihoz 
intézett beszédében, ami 1943, a csornai templom freskóinak elkészítése után íród-
hatott, „féregrágta Gödöllő”-t emleget, azt írja, hogy a premontrei rend múltját 
megismerni más lesz ám Jászón, mint „ez átkos Gödöllőn, ahova a Sóhajok Hídján 
jöttem ide, úgy megbánván, mint életem legelhibázottabb cselekedetét. Mit is lehet 
most tenni? Deo Gratias – Amen! Ő tudja: miért? Minek?”61 Nagy Sándor emberi 
arca és viszonya Gödöllőhöz – a most feltárt és először publikált dokumetumok 
alapján – új oldaláról mutatja meg a festőművészt, és árnyalja a róla kialakított 
képet. A magyar értelmiségre ható sokszínű politikai befolyás betetőzése volt az, 
hogy veje, Hervey Géza lett a település első kommunista párttitkára 1945-ben.62 

58 Nagy Sándor levele Endre Lászlónak. Gödöllő, 1934. ápr. 28. PML XIV. 2. 12. d. 127.
59 GELLÉR K. 2003. 137.
60 Sík Sándor reagálása a felajánlásra: „Bp. 1944. okt. 26. Drága jó Pici Néni, nagy-nagy hálával köszönöm kedves 

sorait, – kimondhatatlanul jól estek, azért is, akik küldték, azért is, amit tartalmaztak. Bizony, nagyon is meg-
lehet, hogy igénybe fogom venni a kedves ajánlatot, bármily nehezemre is esik terhelni azokat, akiket szeretek, 
és akiknek amúgy sem könnyű az élet. Így nem lehetetlen, hogy a közeljövőben egyszer csak beállítok. Hálás 
szeretettel: S. Sándor.” Sík Sándor levelezőlapja Nagy Sándornénak. Bp. 1944. okt. 26. GVM TD 2007.1.1. 

61 Nagy Sándor beszéde a premontrei rend novíciusaihoz. Kézirat. 1943 után. GVM TD 2012.17.1.
62 Hegedüs László: Könyvtárak Gödöllőn. 1986. Kézirat. GVM A 99.62.1. 5.; Hegedüs László: Művészek Gö-

döllőn a XX. század első felében. 1979–1980. Kézirat. GVM A 92.81.1. és A 93.285.1. 
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nyilván a jobboldali kapcsolatoknak köszönhető: Klebelsberg Kunónak és Horthy 
kormányzó szárnysegédének is készítettek szőnyeget, a premontrei gimnáziumnak 
egy nagyméretű kárpitot, miseruhákat, gobelineket. Dolgozott a premontrei gim-
názium díszítésén.55 Kertész K. Róbert (1876–1951) építész, a Vallás- és Közoktatá-
si Minisztérium művészeti osztályvezetője, Koronghi-Lippich Elek utódja tervezte 
1923-ban Sváb Gyulával együtt a gödöllői premontrei gimnázium neobarokk épü-
letét, amelynél szinte ugyanazokat a művészeket foglalkoztatta, mint a budapesti 
irredenta emlékműnél 1921-ben: Szentgyörgyi István, Kisfaludi Strobl Zsigmond, 
a gödöllői művésztelep tagjai közül Sidló Ferenc szobrokat, Nagy Sándor pedig 
freskókat készített. Nagy Sándort 1930-ban beválasztották ugyan az Országos 
Egyházművészeti Tanácsba és kapott néhány egyházi feladatot (Rákócziánum, 
Pesterzsébet, Csorna), de sokszor nem ő lett a győztes a pályázatokon, a művészeti 
életben háttérbe szorult a két világháború közötti időszakban. Tanárként is sok 
sérelem érte, csak óraadó tanár volt a Képzőművészeti Főiskolán 1934-től 1945-ig 
a freskó- és temperaszakon, nem kinevezett, rendes tanár.56 

Nagy szegénységben éltek a két világháború között, erről az Endre Lászlónak 
írott levelei is tanúskodnak. Nagy Sándorék egyetlen lánya, Nagy Laura Eszter, akit 
Pintyőnek becéztek és Hervey (Hetzel) Géza 1930. július 1-jén házasodott össze. Az 
esküvőre Endre Lászlót és feleségét (Pancika) is meghívta a festőművész a következő-
képpen: „Drága <Újrokonok> Pancika és Laci, Pintyő és Géza júl. 1-jén házasodnak 
össze. Az adott körülmények száz oldalról mérlegelt formájában csak a legkorlá-
tozottabb családi esküvő lesz a tanúkkal. Tudor-Harték vasárnap reggel ½ 8-kor 
érkeznek a gyorssal. Szentirmay Béla csak az esküvő reggelén. Most az lenne a mi 
szép kérésünk, hogy szerencséltessetek bennünket 1-jén a délután folyamán, ahogy 
mondani szokás: feketére. Pintyőék csak másnap utaznak, azt az estét még nekünk 
adják. Így együtt lehetünk még. Ugye hogy eljönnek, Kedves Pancika és Lacim? Jaj, 
hogy milyen sokbeszédű vénember lettem, hogy falazzam önmagamat!”57 Nagyon 
őszintén beszél társadalmi helyzetükről a festőművész egy másik levelében, amely 
válasz Endre Lászlóék vacsorameghívására: „Szeretném, ha kedvesen megértenék a 
mi helyzetünket. Ugye belátják, hogy nem rázhatjuk a rongyot társadalmilag, mikor 
teljesen alá kerültünk? Ez a látszat-fenntartás annyi energiába kerülne, hogy akkor 
az igazira, a benső, művészi életre csak a szellemi cafatok jutnának. Ezt nem akar-
juk, mert akkor hiábavalóságnak éreznők tovább az életünket. Így még van valami 
vigasztalásunk: minden körülmények között is tudtunk szépet alkotni. Nem tudjuk 
a jövőt – hiszen ha azt tudnók! – lehet, hogy az életünk már így a homályban vész el, 
lehet, hogy még egyszer kicsap a platzra, akkor ismét állunk elébe. A mostani időkre 
ezt a megbújást tartottuk a legokosabbnak. Sokan félreértik, sokan pletykálnak, már 

55 GELLÉR K. 2003. 123. A premontrei gimnázium szőnyegét dr. Fényi Ottó perjel a GVM-nak adományozta. 
56 GELLÉR K. 2003. uo. 139., 137.; GELLÉR K. 1996. 
57 Nagy Sándor levele Endre Lászlónak. Gödöllő, 1930. jún. 26. PML XIV. 2. 12. d. 127. Ernest Percival Tudor-

Hart (1873–1954) angol festő és szobrász.; Szentirmay Béla Nagy Sándor gyerekkori jóbarátja, aki később 
politikai pályát futott be, osztrák-magyar konzul is volt. 
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nagyteremben, melynek kialakítása Beniczky Ferenc jószágigazgató érdeme, rend-
szeresen tartottak bálokat, a helyi újságok hemzsegnek a báli tudósításoktól, az 
iparosok, a tűzoltók, a vallási felekezetek, az iskolák stb. mulatoztak ott. A nőegy-
leti bálok is az Erzsébet Szálló termeiben zajlottak. A Gödöllő és Vidékébe a báli 
tudósításokat Hermann Antal írta, aki nagyon lelkesen tudott beszámolni ezekről 
a társasági eseményekről, jól ismerte az etikettet, a táncrendet, a táncokkal kap-
csolatos szakkifejezéseket és a hölgyek ruhájának anyagát. 1898 telén például így 
zajlott egy bál: este 10 órától másnap reggel 6 óráig tartott, Béla cigány húzta a 
talpalávalót. A második négyes után, éjjel 1 óra előtt ültek vacsorához. „Ha hazud-
ni akarnék, azt mondhatnám, hogy a harmadik négyesnél senki sem ült. Pedig hát 
mégis akadtak egynéhányan (nagyon, de nagyon kevesen) a Garde de Dame-ok 
közül, kik sehogysem voltak rávehetőek, hogy beálljanak a Colonne-ba.” „Jelen 
voltak. Lányok: Cserba Lenke (fehér gázruhában, gyöngydísszel), Csillléri Adél 
(fehér illuzion), Dittrich Hortense (pipacspiros selyem), Eberharth Valéria (ba-
rackszínű selyem, gázdísszel), Gönczy Berta (világoskék selyem), Gönczy Vilma 
(világoskék selyem), Horváth Málika (világoszöld selyem), Juhász Hedda (rózsa-
színű selyem, virágdísszel) és Szabó Otilka (fehér selyem).” Az asszonyok mind 
fekete selyemben voltak, kivéve Kapczy Vilmosnét, aki barackszínű selyemruhát 
és Szilágyi Elemérnét, aki fehér duchesse-t viselt.66 

Ezenkívül színházi és egyéb előadásokat is tartottak a nagyteremben. 1924. 
február 17-én például Biró Lajos, a híres kelet-ázsiai utazó tartott vetítéssel egy-
bekötött előadást egzotikus utazásairól, a résztvevők nagyon megrökönyödtek a 
képeken látható fekete feleségén.67 Az épület 1916-ig működött szállóként. Ettől 
kezdve a nagyközség bérelte a koronauradalomtól oktatás céljára több évtizeden át. 
Először a minorita gimnáziumot, majd a Polgári Leányiskolát helyezték el benne. 

A Központi Szálloda 1894-ben épült. A Fenyő Mayer tulajdonában lévő épüle-
tet először Nagykrumplinak hívta a gödöllői köznyelv a tetején lévő kupola miatt. 
A  szálloda vendéglőjét Kolb József működtette. 1918 elején Persler Kálmán épí-
tőmester vásárolta meg a szállodát, aki azt Medved Henriknek, a Korona nagy-
vendéglő tulajdonosának adta bérbe. A szállodából ekkor költözött ki a Kaszinó, 
melynek helyiségeit is szobákká alakították. Felújítás és átalakítás után új beren-
dezéssel látták el a helyiségeket. A bejáratot megemelték és fedett, 300 személyes 
teraszt alakítottak ki az épület előtt.68 Majd az 1920-as években Persler átépítette 
a szállodát szecessziós stílusúra, és fi ai, Pál és Ernő működtették az intézményt. 
A Központi Szálloda udvarán lévő színkörben színházi előadásokat tartottak, nyá-
ron pesti társulat jött ki és a hét minden napján tartott előadást, persze változó 
számú közönség előtt. Tánciskola is működött ugyanazon a helyszínen. A szálloda 
nagyterme háromfelvonásos, nagyszabású operettek és darabok műkedvelő elő-

66 /H. A./: A gödöllői casino-bál. GV 1898. febr. 1. 28–29. 
67 Bujtás István: A Gödöllői Református Keresztyén Ifj úsági Egyesület (G. R. K. I. E.) története. Gödöllő, 1985. 

3. GVM H 470
68 GV 1918. jan. 6. 1.; GV 1918. febr. 10. 1.; GV 1918. febr. 24. 1.
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A MŰVELŐDÉS HELYSZÍNEI

A művelődés, szórakozás helyszínei elsősorban a szállodák (Erzsébet Szálló, Köz-
ponti Szálloda), a községháza, a kastély lovardája volt, ahol bálokat, színházi előadá-
sokat, egyesületi üléseket, teaesteket rendeztek és a 20. század elején egy új műfaj 
jelent meg, a fi lm és egy új kulturális helyszín, a mozi. 1874-től a vasútállomás épüle-
tében is rendelkezésre állt egy nagyterem bálok céljára, az egyik ilyen rendezvényen 
a fi atal Németh László is megjelent az édesapja szmokingjában és három nagybányai 
fi ú társaságában a Démusz lányok kedvéért. Jellemző, hogy a Démusz lányok nem 
táncolhattak, nem vehettek részt a mulatságban, mert ők dolgoztak, a vasúti restit 
működtető édesapjuk büfét állított föl, és a lányoknak a pult mögött kellett állniuk.63

A két világháború között képviselő-testületi üléseken és újságcikkekben folya-
matosan terveztek egy kultúrházat, amelyben lett volna egy színházi előadásokra 
is alkalmas hangversenyterem és mozi. A Horthy Miklós (ma Dózsa György) út és 
a Kossuth Lajos utca sarkán álló telket szerették volna beépíteni. Itt állt egy masz-
szív épület, ami korábban községháza és járásbíróság volt, majd amikor mindkettő 
elköltözött, akkor adóhivatal lett és leventeotthon. Hetzel Frigyes és Brestyánszky 
Tibor okleveles építészmérnökök 1930-ban a kultúrház tervrajzát is elkészítették. 
A Pest Megyei Levéltárban fennmaradt tervrajz szerint Submarine Uranus Mozgó 
lett volna a kultúrházban működő mozi neve, de a terv nem valósult meg.64 

Intézmények

A koronauradalom tulajdonában lévő Erzsébet Szállót 1904 őszéig Károli Nándor 
bérelte, ő azonban 53 évesen meghalt, utána Varga Sándor szállodás vette bérbe, 
1905 decemberétől pedig Grosszmann József vendéglős nyerte el a bérletet.65 Föld-
szintjén működött a nagyvendéglő, ahol minden este cigányzene szólt. Az emeleti 

63 NÉMETH L. 1977. I. 201.
64 Hovhannesian Eghia: Gödöllő fejlődési iránya. I-V. GH 1930. márc. 9. 1-ápr. 30. 6.; A gödöllői kultúrház. 

GH 1933. dec. 17. 1.; PML V. 1044 c/b Gödöllő nagyközség iratai Kultúrház tervei 19. doboz I. 135 /2–9. 
65 GV 1904. okt. 2. 3.; GV 1905. dec. 3. 3.

A meg nem valósult kultúrház terve
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legszebb asszonyai, leányai, a ’művészszobában’ izgatott fel s alá sétálások, zsebken-
dőtépések, elfojtott sóhajok, utolsó próbák, izgalom a levegőben, mi lehetne ma 
más, mint a Közművelődési Egyesület hangversenye… Az egyik kíváncsi szereplő 
kikémlel, a tömött sorokban ott látja egész Gödöllőt s vendégeit, Preszly Elemér 
dr.-t, Pest vármegye főispánját, mellette fehérlik a Stuhlmann Patrik dr. rektor 
reverendája, amott Schläger Árpád vörös cingulusa jelent új színt, Czitó Győző 
koronauradalmi igazgató s Janich Ferenc, az erdészet igazgatója társalognak a höl-
gyekkel, Magyar Kázmér gazdasági főtanácsos Z. Molnár János képeit szemlélgeti, 
melyek jólesőn takarják el a terem sok-sok hiányát. Ott van vitéz dr. Endre László 
főszolgabíró s az élén az egész főszolgabíróság, Majunke Ernő dr., a járásbíróság 
elnöke, az egész bírói karral, a premontreieket a rektoron kívül Bacsó Lajos, Balogh 
Ányos dr., Szombach Gotthard dr. s Buczkó Emil dr. képviselik, teljes számban 
megjelentek községeink  jegyzői és bírái és a fel nem sorolható óriási hölgyközön-
ség. Nagy Sándor festőművész, elnök, mosolygó arcán rettentő szigorú, nagykeretű 
szemüveg. Már-már megijedünk, de megszólal s fi nom humora egyszerre belerin-
gat a kellemes hangulatba. Korholja egy kicsit az egyesületet a ritka hangversenye-
kért, de ha zárszót mondott volna, bizonyára csak elismerés lett volna szavaiban.”71 

Bittó Lázár (1842–1825), illetve ismert nevén Bittó bácsi cukrászdája a Fe-
renc József téren híres volt kitűnő kávéjáról és fagylaltjáról, amelyért még Pestről 
is kijöttek. Ott kávéztak és kártyáztak ebéd után az ügyvédek, politizáltak, plety-
káltak az emberek. A  cukrászda 
belső szobájának szűk kanapéján 
végezte délutáni alvását a nagy-
termetű dr. Bezsilla István ügy-
véd, nagyon családias lehetett a 
hangulat. Ott szónokolt a forra-
dalmak idején a Tatának becézett 
Kovács Bernardin minorita tanár 
és dr. Teghze Lajos palotaorvos 
is látogatta a cukrászdát. Bittó 
Lázár 1920-ig vezette az intéz-
ményt, utána a Székesfehérvárról 
érkezett cukrászmester, Velinszky 
Ferenc vette át, a fi atal, törekvő iparos nagy átalakításokat és változtatásokat terve-
zett. Bittó Lázár 83 éves korában Budapesten hunyt el 1925-ben. Az 1930-as évek 
elején már megszűnt a cukrászda, a Központi Szálloda étterme vagy a HÉV-megál-
lóban működő Juhász-féle vendéglő vette át a kávézó-, de még inkább a sörözőhely 
szerepét. A disztingvált közönség a Juhász-féle vendéglőben találkozott és sörözött 
vasárnap délutánonként.72 

71 GH 1928. dec. 23. 4.
72 Adókivetések. GV 1906. júl. 19. 1–2.; Új cukrász. GV 1920. jan. 4. 1.; Hovhannesian Eghia: Gödöllői emlé-

keim. I. rész. GH 1938. ápr. 24. 1–2.; GV 1925. aug. 16. 1.; HOVHANNESIAN E. 1933. 193. 

Bittó bácsi cukrászdája a katolikus plébánia mellett
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adására is alkalmas volt. 
Több száz fős ebédeket és 
fogadásokat bonyolítottak 
a szálloda éttermében, ami 
két helyiségből állt, ezenkí-
vül söntés, kávéházterem, 
20 modern vendégszoba, 
fürdőszoba, vendéglős la-
kás, személyzeti szobák 
voltak az alápincézett épü-
letben. Nagy Sándornak, 
Remsey Jenőnek is kedvenc 
találkozóhelye volt a szállo-
da étterme, sőt kamarakiállításokat is rendeztek benne.69 1925-ben így reklámozta 
magát a szálloda egy HÉV-menetrenden: „Csonka-Magyarország legszebb kirán-
dulóhelye: Gödöllő! Persler Központi Szállodájában és vendéglőjében, szemben a 
villamos állomással, minden időben kitűnő ételek és italok kaphatók. Nagy terasz. 
Cigányzene. Cukrászda. Szobák minden időben.” A dzsembori idején 1933-ban 40 
pincér és 6 szakács dolgozott a szállodában. Vidák Sándor és Vidák Gyula zenélt a 
szálloda teraszán. Persler Ernő elkártyázta a szállodát, a dzsembori idején előfor-
dult, hogy az egész napi bevételt elkártyázta, kölcsö nt kellett felven  nie a családnak. 
Ezért 1934-ben „kimerültség miatt” árulták a szállodát egy hirdetésben,70 de csak 
1938-ban sikerült eladniuk Oderwald Tibornak. 

1912-es megnyitása után a Községháza emeleti dísztermében rendszeresen 
tartottak kiállításokat, előadásokat, koncerteket. Molnár Z. Jánosnak minden év-

ben karácsony előtt volt ott 
tárlata, ahol meg is lehe-
tett vásárolni a képeket. Az 
1920-as évek közéleti han-
gulatát idézi föl a Gödöllői 
Járási Közművelődési Egye-
sület egyik hangversenyéről 
adott életkép: „A szokott 
kép, a községháza nagyter-
me zsúfolásig telve, kint a 
hely nélkül távozók hosszú 
sora, bent Gödöllő legelő-
kelőbb közönsége, Gödöllő 

69 Szlávik Jánosné: A Központi Szálloda története. Kézirat, 1995. GVM A 99.17.1.7. Persler Pál lánya, Persler 
Margit visszaemlékezése alapján.

70 HÉV menetrend. 1925. GVM A 2013.8.1.; Hirdetés GV 1934. jan. 7. 4.; Műkedvelő előadás. GV 1934. jan. 7. 
2.; Pásztor Istvánné, Persler Pál lányának emlékezése. Kézirat. GVM A 2013.15.1. 

A Központi Szálloda Persler Kálmán átépítése után 

Egy nagy rendezvény résztvevői a Központi Szálloda előtt
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mentumokból és térképekből állt. A kétéves működésről két évkönyvet adtak ki, 
ami kitűnően dokumentálja az egylet rövid történetét és tartalmas működését. 
Az első évkönyvben Rómer Flóris szemelvényeket publikált Grassalkovich Antal 
egyetlen irodalmi művéből, az akkor még teljesen ismeretlen Beteges és unalmas 
gondolatai című aforizmagyűjteményből, melynek kéziratára a Nemzeti Múzeum 
Kézirattárában lelt. A  második évkönyv pedig közli információkban gazdag elő-
adását Grassalkovich Antalról, Gödöllő meghatározó személyiségéről. Két év után 
elhalt az egylet, amiben szerepet játszhatott az is, hogy Rómer Flórist 1877-ben 
nagyváradi kononokká nevezték ki, s már nem állt buzdítólag a múzeumszervezők 
mögött. A helyi szempontból értékes gyűjtemény nyomtalanul eltűnt, pedig „Nem 
volt itt sem tatárdúlás, sem török hódoltság, de még a kommün is oly enyhe lefolyá-
sú volt, hogy meg lehetett volna mindent menteni, ha nem lett volna annyi mentő. 
A lelkiismeretlen nemtörődömség miatt szóródott szét a gyűjtemény.” Szerencsére 
pár értékes darab a Nemzeti Múzeumba került.73 

A gödöllői múzeumügy történetének következő állomását egy magángyűj-
temény jelentette. Magyar Kázmér (1858–1942) földművesiskolai tanfelügyelő, 
néprajzi gyűjtő volt. 1895-ben Dániában járt tanulmányúton, visszajövetele után 
a földművesiskolák tanfelügyelőjévé nevezte ki a miniszter az akkor már ismert 
gazdasági szakírót. Cikkei főként a Köztelekben, a Magyar Gazdák Szemléjében, 
a Magyar Gazdák Lapjában és a Gazdasági Lapokban jelentek meg. Később az 
Országos Magyar Gazda Szövetség széles körű munkájába kapcsolódott be, gróf 
Károlyi Sándorral, Darányi Ignáccal, Gaál Gasztonnal dolgozott együtt. Györff y 
István néprajztudós baráti társaságába tartozott. Nagykőrös képviselőjeként 1920-
tól éveken át tagja volt a nemzetgyűlésnek. 1894-ben megvette Gödöllőn Győry 
Vilmos író, műfordító házát a Kossuth Lajos utcában. Kissé átalakította az épüle-
tet, galambdúcos székelykaput állíttatott 1902-ben, melyen sok száz villanykörtét 
helyezett el, és Ferenc József születésnapján minden évben kivilágította a kaput és 

73 Balás Vilmos: A premontreiek. GH 1929. nov. 24. 1–2. 

A Kossuth Lajos utca 
házsora, az elején 

Magyar Kázmér házával
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Múzeumegylet alakult Gödöllőn 1875-ben Gödöllő és Vidéke Történelmi és 
Régészeti Múzeum-Egylet elnevezéssel, mely az ország többi muzeális intézmé-
nyéhez hasonlóan társadalmi alapon, helyi kezdeményezésre, saját erőforrásból 
született meg. Rómer Flóris (1815–1889) régész, művészettörténész, a Nemzeti 
Múzeum őre szorgalmazta egy regionális szerepkörű közgyűjtemény létrehozását. 
Pest megyében elsőként Gödöllőn alakult múzeumegylet. A múzeumegyletek álta-
lában megyeszékhelyeken jöttek létre, ehhez képest Gödöllő csak egy 3500 lakost 
számláló, kis település volt, de valószínűleg a királyi család jelenlétének köszön-
hetően esett rá a választás. Ebben nem is kellett csalódni, a király is támogatta a 
kezdeményezést évi 300 forinttal. Ez reményt adott arra, hogy a környék előkelő 
és tehetős birtokosai is követik majd a király példáját , és pártolják a fi atal egyletet. 

1876. szeptember 4-én Budapesten tartották a VIII. Őstörténelmi és Emberta-
ni Kongresszust, ami nemzetközi esemény volt, s Rómer Flóris kezdeményezésére 
ehhez kívánt kapcsolódni Gödöllő és vidéke is egy kiállítással. Az indítványt pár-
tolta a péceli Ráday Pál gróf is, és az egylet megszervezésében oroszlánrészt vállalt 
a későbbi titkár, az évkönyvek szerkesztője, Dobozi István maglódi községi jegyző. 
Jelentős közéleti emberek álltak a kezdeményezés mellé nemcsak Gödöllőről, de 
a környező településekről is: Szadáról, Aszódról, Valkóról, Pécelről, Maglódról, 
Ikladról, Kis-Kartalról, Vácról. A  környék főúri és nemesi családjai képviseltet-
ték magukat, ezenkívül papok, lelkészek, tanítók, jegyzők, ügyvédek, értelmisé-
giek, de feltűnően nagy számban a zsidó földbirtokosok, bérlők, kereskedők is. 
1875. augusztus 1-jén alakult meg a múzeumegylet, a belügyminisztérium 1875. 
december 1-jén hagyta jóvá az alapszabályt. Az 1876. május 20-i közgyűlésen 3 
alapító és 147 pártoló tagot jegyeztek be. Elnöknek Rómer Flórist választották, 
titkárnak Dobozi Istvánt, könyvtárnok és múzeumőr Gönczy Benő gödöllői re-
formátus lelkész lett. 

A számos vidéki múzeumegylet létrehozását támogató, ösztönző Rómer célja 
az volt, hogy a helyi gyűjtemény létrehozása, a régészeti emlékek bemutatása, tu-
dományos előadások tartása a vidék közművelődését segítse elő. Régiségen, tör-
ténelmi emléken elsősorban őskori, ókori és középkori régészeti leleteket értettek. 
A gödöllői múzeumegylet eszmei célkitűzése liberális volt: a múlt értékeit, a haza 
kincseit akarta megmenteni, amelynek segítségével a nép műveltségét lehet emelni, 
látókörét lehet bővíteni. Az egylet célját így fogalmazta meg az alapszabály: „Gö-
döllő és vidékén, sőt bárhol felfedezett minél több történelmi és régiségi tárgyat 
egybegyűjteni, és közművelődés előhaladása szempontjából az egylet költségén ál-
landóan Gödöllő városában fenntartandó történelmi és régészeti múzeumot létre-
hozni, tárgyait a közönség használatára kiállítani, értekezletek s felolvasások által a 
történelem és régészet iránti érdeklődést a közönségben felébreszteni és a nevezett 
tudományok ismeretét terjeszteni.” 

A régészeti és numizmatikai anyagot bemutató kiállítást az Erzsébet Szálló-
ban lévő Kaszinó helyiségében nyitották meg, négy díszes és nagy szekrényben 
helyezték el az összegyűjtött tárgyakat. A gyűjtemény római-, magyar- és vegyes 
érmekből, régi bankókból, kő-, bronz- és vastárgyakból, könyvekből, írott doku-
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kori igazgatójától (aki egyébként korábban a gödöllői művésztelep tagja volt) négy 
nagyméretű, üveges vitrint. Majd ő is Múzeumi Bizottságot alakított, és anyaggyűj-
tésbe kezdett. A bizottság elnöke dr. Berente István volt, tagjai: dr. Királymezey 
Tibor pápai kamarás, plébános, dr. Ágoston Gábor, a kir. járásbíróság alelnöke, 
Hajlamász János községi főjegyző és dr. Oszvald Arisztid premontrei tanár.79 

Dr. Berente István (1887–1958) 1910-ben szerezte orvosi diplomáját Budapes-
ten. 1913-ban telepedett le Gödöllőn. 1921-től lett ügyvezető községi orvos, ezen-
kívül tb. járásorvos, a m. kir. koronauradalom orvosa, a premontrei gimnázium 
iskolaorvosa és egészségtan tanára volt. Aktívan részt vett Gödöllő közéletében: 
tagja volt a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége gödöllői fi ókja és az 1871-ben 
alapított Gödöllői Kaszinó tisztikarának. 1950 után az agrártudományi egyetem 
orvosaként dolgozott, 47 év gödöllői szolgálat után 1958 tavaszán ment nyugdíjba. 
Helytörténet kutatással is foglalkozott, a Gödöllői Hírlapban 1940–1941-ben részle-
tekben jelentette meg a Gödöllőről és környékéről szóló tanulmányát, amelyben az 
1867-es kiegyezésig követi nyomon Gödöllő történetét.80 Berente és Királymezey 
fáradozásának köszönhetően 1942 szeptemberében megnyílt az Egyházművészeti 
és Történeti Múzeum a kastélyban. Pest Vármegye – melyet Endre László alispán, 
volt gödöllői szolgabíró képviselt a megnyitó ünnepségen – anyagi hozzájárulással, 
a koronauradalom és a község pedig tárgyakkal támogatta a múzeum létrejöttét. 
A kiállításon szerepelt többek között Grassalkovich Antal arcképe, Gödöllő régi 
térképei, a helység őskorából származó leletek, Perczel Mór 1848-as honvédtá-
bornok Gödöllő községhez intézett levele, Erzsébet királyné halálakor megjelent 
újságok, Pázmány Péter prédikációi 1735-ből, napóra Grassalkovich herceg és fe-
lesége címerével, Erzsébet királyné által hímzett miseruha, szentségtartók, kelyhek 
és sok apró tárgy, melyeket Ferenc József kapott ajándékba.81 1943-ban még iskolai 
kirándulóknak ajánlották a kis múzeumot, a második világháború alatt azonban 
szétszóródott a gyűjtemény, megszűnt a múzeum. 

Gödöllőn már a 20. század legelején megjelent az új szórakoztatási intézmény: 
a mozi. 1910 novemberében vetítettek először fi lmet az Erzsébet Szálló épületében, 
Dékány Gyula kecskeméti vállalkozó „Mozgó fénykép és Uránia színház”-ának 
köszönhetően. A közönség ekkor még nemigen látogatta a mozit, külön előadást 
szerveztek a gödöllői tanulók részére. A Napóleon című fi lmhez Dékány igazgató 
személyesen olvasta a magyarázó szöveget. Emellett alkalmi fi lmvetítéseket tartott 
a fővárosi Apolló Mozgószínház és az Uránia Tudományos Mozgószínház is a Köz-
ponti Szállodában és az Erzsébet Szálló nagytermében. 

1911-ben elkezdődött az új, impozáns községháza (mai Erzsébet Királyné Szál-

79 A gödöllői egyházművészeti és történelmi gyűjtemény. GH 1940. júl. 28. 1.; 4.
80 Orvos választás. GV 1921. jún. 5. 1.; Tanulmányok Gödöllő és környékének történetéből. Cikksorozat. GH 

1940. ápr.-1941. nov. 23., ld, még Gödöllő egészségügyi viszonyai. In: HOVHANNESIAN E. 1933. 87–95.
81 Egyházművészeti Múzeum Gödöllőn. GH 1942. szept. 27. 1.; Gödöllő, Máriabesnyő. Budapest székesfővá-

ros iskolai tanulmányi kirándulásai. 32. Szerk. Dr. Dombi József. Bp. 1943. 9–10. 
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az egész kerítést. Győry Vilmosnak pedig emléktáblát helyezett el a házon. Nagy 
Pál Miklóst (1868–1950), a híres jász fafaragó műv észt is ő hívta Gödöllőre. Jó 
barátságban volt Móra Ferenccel (1879–1934), levelezett is vele. Az év nagy részét 
Gödöllőn töltötte, és csak az ősz beálltával költözött be fővárosi lakásába. A Ferenc 
József Rend lovagkeresztjével tüntették ki, mert részt vett 1896-ban az Ezredévi Ki-
állítás szervezésében, 1906-ban pedig a király a közszolgálat terén szerzett érdemei 
elismeréséül királyi tanácsosi címet adományozott neki.74 

Néprajzi anyag gyűjtésébe 1897-ben kezdett: Magyarország egész területéről 
származó munkaeszközöket, használati tárgyakat, népviseleteket gyűjtött. Foko-
zatosan gyarapodott az anyag. 1911-ben egy újságcikk beszámol a nála tett láto-
gatásról, és a cikk írója nem volt túl jó véleménnyel az ott látottakról: „A néprajzi 
múzeum megtekintésének fölemlítése csak a történeti hűség kedvéért történik. 
Programon kívül esett. Azután csak aff éle kis magángyűjtemény az egész, s hozzá 
még rendszer nélkül való is. Ezért tehát részletes referáda se járhat ki neki.”75 Az 
1926-os járási kiállítás alkalmával múzeumként lehetett látogatni Magyar Kázmér 
portáját. A  kiállítás katalógusa adja a legrészletesebb leírást a néprajzi gyűjte-
ményről, anyaga ekkor 1573 darabból állt.76 A gyűjtemény a második világháború 
alatt elveszett, szétszóródott, csak néhány darabja került be később a Gödöllői 
Városi Múzeumba.77 

A járási kiállítás inspirálóan hatott a múzeumügyre. A kiállítás után, a sok érték 
együttes látványa hatására felvetődött a gondolat, hogy miért nincs még Gödöllő-
nek egy állandó múzeuma? 1930. február 20-án Gödöllői Járási Múzeum-Egyesület 
alakult, melynek elnökévé Magyar Kázmért választották. Ezenkívül az alábbi tiszt-
ségviselőkről szavaztak: ügyvezető elnök Oszvald Arisztid premontrei tanár, titkár 
dr. Balás Vilmos, pénztárnok dr. Vécsey József, felügyelő Lengyel Viktor, ügyész dr. 
Romanecz Arisztid. Külön természetrajzi, történeti és néprajzi osztály létesítését 
határozták el, melyek vezetésével Buczkó Emilt, dr. Hermann Egyedet és Budeus 
Aladárt bízták meg.78 Ám később semmi nyoma nincs az egyesület működésének. 
A kezdeményezés elhalt, de Nagy Sándor és a premontrei tanárok folyamatosan éb-
ren tartották a múzeum létrejöttének szükségességét mindaddig, amíg Királymezey 
plébános és Berente doktor kitartó munkával megvalósította azt. Királymezey 
Tibor plébános kérte el a koronauradalomtól a kastélykápolna mögötti helyisé-
geket múzeumi kiállítás céljára, amelyeket a várkapitányság rendbe is hozatott a 
célnak megfelelően. Ő kért és kapott gróf Zichy Istvántól, a Nemzeti Múzeum ak-

74 Holló Mihályné: Nagy Pál Miklós. 1960. Kézirat. GVM TD 93.272.4.; Buday Barnáné: Emlékezés Magyar 
Kázmérra. Köztelek, 1942. máj. 3. 438.; Hovhannesian Eghia: Gödöllői emlékeim. IX. rész. GH 1938. jún. 
12. 1–2.; Kitüntetés. GV 1906. júl. 12. 2.

75 r-r: Kertészek tanulmányútja. GH 1911. okt. 15. 2–3. 
76 A Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület és a Falu-Szövetség kiállításának útmutatója. Gödöllő, 1926. 

augusztus hó 5–10. Összeállította: Dettár György festőművész. Bp. 1926. 81–83.
77 G. Merva Mária: Egy elpusztult múzeum üzenete. Tárgyak a Magyar Kázmér-házból. Gödöllői Szolgálat, 

1997. jan. 24. 9.
78 Séta a kiállításon. GV 1926. aug. 4. 1.; GH 1930. márc. 2. 2.
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a szolgabíróság már meg is adta a játszási engedélyt az új mozira. Többet aztán 
nem lehet hallani róla. Egy másik forrás szerint 1914-ben Lukhaup Péterné bé-
csi hölgy működtette a mozgószínházat. 1915 tavaszán arról értesülhetünk a helyi 
sajtóból, hogy a gödöllői Uránia Mozgót Rózsa Izsó, a budapesti Lipót körúti Elit 
Mozgó tulajdonosa vette át. A mozi 1917-ben a Brunner család tulajdonába került, 
amelynek tagjai aztán évtizedeken keresztül működtették a helyi fi lmszínházat 
Uránus Mozgó néven. Brunner József 1917. szeptember 11-én meghalt 45 éves 
korában, utána az özvegy látta el fi aival a mozival kapcsolatos teendőket. A fi lm 
egyre népszerűbbé vált, amit az is bizonyít, hogy 1919 nyarán a gödöllői fedett 
lovardában a hadvezetőség is vetítőkészüléket állíttatott fel mozi céljára, és ezzel 
próbálta szórakoztatni a sebesült katonákat.84 Brunnerék igényes művészfi lmeket 
is vetítettek, amint ezt a következő, újságban közzétett levél is bizonyítja: „Nagy-
ságos Asszonyom! Amit a Királyok királya c. fi lm bemutatása alkalmából szóval is 
kifejeztem, szívesen megismétlem írásban is, hogy Gödöllő társadalma hálás lehet 
a sok anyagi áldozattal járó nagy fi lmekért, melyeket a vállalat majdnem Buda-
pesttel egyidőben szerez meg neki. – Pedig a helyiség befogadóképessége alig van 
arányban a nagy fi lmeknek járó igényekkel. A keddi és csütörtöki publikum pedig 
külön köszönettel tartozik az ún. nívós fi lmekért, a kis helyiséget is csak gyéren 
tölti meg. Gondos fi gyelmüket mi privátim is köszönjük, szíves üdvözlettel: Nagy 
Sándor festőművész. Gödöllő, 1927. XII. 18.”85

Az 1930-ban kultúrház építésére készült terveken mozi is szerepelt. A kultúrház 
épületén belül kialakítandó mozi neve Submarine Uranus Mozgó lett volna. Ez év 
tavaszán jelent meg az első hangos fi lm Gödöllőn. Az Uranus Mozgóban bemu-
tatták a Tolsztoj műve után készült Hadzsi Muratot, melyet nagy megelégedéssel 
fogadott a közönség. A vidéki helyek közül Gödöllőn szereztek be elsőként hangos-
fi lm vetítésére alkalmas készüléket, ami egy Savaco (Szauberer és Vajda) magyar 
gyártmányú gép volt.86

A Diamant Mór házában működő mozi az 1930-as évek végére korszerűtlen-
né vált, „börtönszerű – inkább földalatti helyiségnek beillő – keskeny, levegőtlen 
és tűzveszélyes helyiség” volt, ezért szükségessé vált áthelyezése egy új épületbe. 
A  község csak tervezte, de nem volt képes megépíteni a kultúrházat és benne a 
mozit, a koronauradalom viszont cselekedett. 1937-ben az Erzsébet Szálló egyik 
szárnyrészét lebontotta, a bontási anyag felhasználásával és az utca felé eső rész 
kiképzésével egy mozi épületrészt kezdett el építeni. Több mint 50 helybeli iparos 
és munkás dolgozott rajta. Nagyrészt a bontott téglákat használták föl, amelyek kö-
zött AG és BS jelűeket is találtak. Az előbbi Grassalkovich égetése, az utóbbi Sináé. 
Az építés szakszerűségét Hack Endre koronauradalmi építészmérnök felügyelte. 

84 GH 1912. jan. 21.; Új mozgószínház Gödöllőn. GH 1912. júl. 7. 3.; A gödöllői mozi. GH 1912. aug. 4. 3.; GH 
1912. nov. 17.; Petőfi  mozgó. GV 1912. nov. 27. 4.; Az Uránia mozgót átalakították. GH 1913. jún. 15.; GH 1915. 
márc. 28.; Halálozás. GV 1917. szept. 16. 1.; Új mozi. GV 1919. jún. 15. 1.; HOVHANNESIAN E. 1933. 191.

85 Uranus mozgó. GV 1927. dec. 18. 1–2.
86 A kultúrház terve. PML V. 1044 c/b 19. d. I. 135/2–9.; Első hangosfi lm Gödöllőn. GH 1930. ápr. 6. 2. 

387

Gödöllő története II/2. [387]

loda) építése, és több vállalkozó jelentkezett, hogy a földszinti helyiségeket kibérel-
nék 10 évre állandó mozi létesítése céljából. Ajánlatot tett a képviselő-testületnek 
Seide Béla gyógyszerész és Pataky József fővárosi tanár, valamint egy fővárosi 
mozgószínház vállalat. Micsey György színigazgató pedig egy modern kőszínházat 
szeretett volna felépíteni, amelyben kizárólagos jogot kért volna mozielőadásokra. 
Ezek az ajánlatok felszínre hozták a gyerekcipőben járó mozi körüli feszültségeket, 
egyesek nagy üzleti lehetőséget láttak benne, mások viszont féltették a korábban 
megszerzett kulturális piacukat.82 Egy „előkelő kezekből” származó olvasói levél 
szerint: „Ne is szoktassák rá pórnépünket a hétköznapi szórakozásokra! Ne ront-
sák meg őket! Még a színház hagyján. Ott legalább kap idejéért egy kis ellenér-
téket, kultúrát. Művelődik! De a Rózsa Sándor akasztása, vagy az orosz nihilista 
kéjleány bukási fázisai, vagy detektív történetek izgalmai stb., stb nem művelik, 
csak rontják. Pedig ez a mozi. Ez kell a népnek! Tudományos Uránia magas nekik, 
azért pénzt nem adnak. (…) A mozgó: ipar. A színház: kultúrintézmény, a nemzeti 
kultúra tényezője, a nemzet dicsősége, költészetének, szellemi vibrációjának köz-
vetítője.”83 Gödöllő elöljárósága egyik vállakozásnak sem adott zöld utat, így azok 
csak tervek maradtak. 

Kelemen Miksa gödöllői lakos, akinek rőfös üzlete volt a Váci utca (ma Dózsa 
György út) 2. szám alatt és az izraelita hitközség egyik elöljárója is volt, nyitotta 
az első, állandó mozgószínházat Gödöllőn 1912. augusztus 1-jén a Ferenc József 
téren Diamant Mór vaskereskedő házában Uránia Mozgó néven. Egészen modern 
volt, a vetítőgépet villamoserő hajtotta. Az előadások szerdán, szombaton és va-
sárnap délután 4 órától éjfélig tartottak. Az új fi lmek bemutatása szinte a fővárosi 
premierrel egyidőben történt. Kelemen Miksa folyamatosan próbált újítani, igye-
kezett szebbé, jobbá tenni a mozit, mert a vállalkozók részéről is egyre nagyobb 
lett az érdeklődés a mozi iránt, verseny kezdett kialakulni. 1912 novemberében 

„fi rmatáblát”, azaz cégtáblát helyezett el az épület falán, ami már messziről felhívta 
a mozira a fi gyelmet. Úgy hirdették az újságok, hogy a mozi a legjobb szórako-
zóhely Gödöllőn, olcsó és változatos, színvonalas a programja. 1913 nyarán az 
egész Uránia Mozgót átalakították. Megnagyobbították a fogadóteret és a néző-
teret is, 400 kényelmes, felhajtható székkel rendezték be, tapétázták a nézőteret, 
továbbá villamos tetővilágítással és ventillátorral látták el, ami a gyors szellőztetést 
tette lehetővé. Ezenkívül az addigi gramofon helyett önműködő, villamos zongora 
szolgáltatta az aláfestő zenét. Annak ellenére, hogy költséges volt a felújítás, a tu-
lajdonos nem emelte a jegyárakat. 

Kelemen Miksán kívül más vállalkozók is akadtak a mozi működtetésére. 1912 
októberében arról adott hírt az újság, hogy Rózsa István gödöllői lakos a Pető-
fi  téren saját házában mozit alakít ki, amelyet Petőfi  mozgónak fognak hívni, és 

82 Mozi Uránia. GV 1910. nov. 27. 3.; Állandó mozi – Gödöllőn. GH 1911. aug. 20.; GH 1911. szept. 10. 3.; GV 
1911. szept. 14.; GV 1911. dec. 31.

83 Mozi-láz. GV 1911. dec. 31. 2.
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Köztéri szobrok, táblák, emlékművek

A köztéri szobrokat általában az aktuális politikai vezetés által fontosnak tartott tör-
ténelmi események vagy jeles személyiségek emlékére állítják. A hatalomgyakorlás, 
a meggyőzés, a népművelés jelentős eszközei ezek a monumentumok. A szobrokat 
általában évente egyszer rendszeresen megkoszorúzzák, műsorral, beszéddel ösz-
szekötve, hivatalos személyek, iskolások, egyesületi tagok, érdeklődők részvételével. 
A köztéri szobrok, emlékművek tehát a politikai aktivitás, jeles ünnepek és társadal-
mi események helyszínei. A hivatali reprezentáció ezen alkalmával befolyásolni lehet 
a közvéleményt, a település vezetése arra törekszik, hogy az általa fontosnak tartott 
hagyomány, mítosz, művelt-
ségi anyag hajtson gyöke-
ret, örökítődjön az utókorra. 
A  tárgyalt időszakban, 1867 
és 1945 között, ami egy em-
beröltőt tesz ki, Gödöllőn 10 
köztéri szobrot és 2 emlék-
táblát állítottak föl. A köztéri 
szobrokat három csoportba 
sorolhatjuk: 48-as, irreden-
ta és egyházi emlékművek. 
A  gödöllői emlékművek az 
országos trendet követik, ta-
lán csak Erzsébet királyné 
szobra lóg ki a sorból, ez he-
lyi specialitás. 

Hogy mennyire a politikától függ a köztéri szobor megvalósulása, azt jól mu-
tatja a Petőfi -szobor esete. Az I. világháború előtt mintegy két évtizeden át mű-
ködött Gödöllőn Petőfi -szobor Bizottság, mely pénzt gyűjtött egy Petőfi -szobor 
felállítására. A világháború véget vetett a kezdeményezésnek, az összegyűlt pénz a 
devalváció miatt elértéktelenedett. A Gödöllői Iskolánkívüli Népművelési Bizott-
ság és a Gödöllői Iparosok Petőfi  Társasága is felkarolta az ügyet a két világháború 
között. Például 1936. március 15-én műsoros estet rendeztek a létesítendő Petőfi -
szoboralap javára. Még Endre László járási főszolgabíró is mondott beszédet az 
ünnepségen. Úgy tűnik azonban, Petőfi -szobor állításához nem volt elég motivá-
ció, de az 1950-es években, amikor a „Lobogónk: Petőfi ” lett az aktuális kultúr-
politika jelszava, már elegendő politikai felhajtóerő gyűlt össze, és akkor meg is 
valósult a Petőfi -szobor.91

91 Dr. Berente István: Petőfi  Sándor Gödöllőn. GH 1940. jún. 16. 1.; Petőfi -ünnep. GH 1936. márc. 22. 2.

Az Erzsébet királyné szobra mögötti sziklacsoport 
a 20. század elején
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A  mozi építésével a koronauradalom egy jövedelmező bérleményt létesített, évi 
3300 pengőt fi zetett a bérlő. Az új mozi 400 néző befogadására volt alkalmas, ké-
nyelmes ülőhelyekkel és tág sorokkal. Az emeleten a mozi tulajdonosának ala-
kítottak ki lakást.87 1937. október 5-én adták ki az új mozi működési engedélyét 
özv. Brunner Józsefné Gödöllő, Kossuth Lajos utca 19. szám alatti lakos kérelmére. 
A bemutatott tervek és leírás alapján Gödöllőn a Ferenc József tér 4. sz. alatt létesí-
tendő mozgóképszínházra a szolgabíró megadta a telepengedélyt 30 pengő eljárási 
költség ellenében. A terv és a leírás megfelelt a követelményeknek.88 

1938. február 9-én az alispánná választása alkalmából Endre László tiszteleté-
re rendezett bankettel debütált a mozi új épülete, ahol 580 személyt ültettek le és 
szolgáltak ki. A zászlókkal díszített nagy helyiség a terített asztalokkal impozáns 
benyomást keltett. A  többi vendéget az Erzsébet Szállóban működő Kaszinóban 
helyezték el, összesen 800 személy vett részt az eseményen. Aztán 1938. február vé-
gén beköltözött a mozi az új épületbe, és ott Uránia név alatt március 3-án tartotta 
meg az első előadást. 1942 tavaszán a Petőfi  nevet vette fel a mozi, a névmagyaro-
sítást örömmel üdvözölte a helyi újság: „Ez a látszólag jelentéktelen esemény való-
jában nagyon is mély értelmet rejt magában, az idegen szavak, szokások és nevek 
majmolásának megvetését.”89 

Érdekesség, hogy 1915. szeptember végén fi lmfelvételt készítettek az Állami 
Méhészeti telepen elhelyezett, háborús sérült, vak katonákról, akik szék- és kosár-
fonást és egyéb ipari mesterségeket tanultak az üdülő kórházban. A moziban időn-
ként színházi előadásokat is tartottak. 1915-ben például Hegedűs Gyula, a Nemzeti 
Színház tagja lépett föl Földes Imre Munkászubbony című darabjában Szamosi El-
za, Hegedűs Gyuláné és Gál Gyula társaságában. A  Tatárjárás című fi lmet 1917 
tavaszán a gödöllői kastélyparkban forgatták neves fővárosi művészek: Király Ernő, 
Medgyaszay Vilma, Kosáry Emma szereplésével. A statiszták között több gödöllői 
hölgy és úr szerepelt, ami fokozta a fi lmfelvétel érdekességét. 1929 novemberében 
vetítették azt a fi lmet, amit az 1927-es cserkész- és leventezászló avatásról készí-
tettek. 1935 őszén Gödöllőn vették föl A királyné huszárja című fi lm egyes részeit. 
Berky Lili és Eőry Kató személyesítette meg Erzsébet királynét és Ferenczy Idát. 
A kapust a 82 éves Jakabff y bácsi játszotta, a kastély nyugalomba vonult, egykori 
kapusa. Még a cigány is húzta az erkély alatt a „Lehullott a rezgő nyárfa levelé”-t, 
Erzsébet királyné kedvenc nótáját.90 

87 A gödöllői mozi. GH 1937. aug. 8. 2.; A gödöllői mozi. GH 1937. szept. 5. 3.; Az új mozi építkezése. GH 
1937. szept. 26. 3.; Az új mozi. GH 1938. jan. 23. 4.; A moziépület folytatásában volt egy kis épület, amely-
ben 1950-ben egy iskolai altiszt lakott, egy szoba, konyha, kamra helyiségben. Jegyzőkönyv, Gödöllő, 1950. 
május 6. a Szabadság téri iskola államosításáról. PML XXIII. 17. 221.

88 Véghatározat a mozgóképszínház telepengedélyével kapcsolatban. GVM TD 2008.5.1.
89 Endre-bankett Gödöllőn. GH 1938. febr. 18. 1.; -sian [Hovhannesian Eghia]: A mozinyitáshoz. GH 1938. 

márc. 6. 1.; Uránia-Petőfi . GH 1942. máj. 31. 3.
90 GV 1915. szept. 26.; GH 1915. okt. 3.; Filmfelvétel Gödöllőn. GV 1917. ápr. 15. 1.; A Jamboree-fi lm Gödöl-

lőn. GH 1929. nov. 17. 3.; „Lehullott a rezgő nyárfa levele.” GH 1935. okt. 27. 3.
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sedésből, ingyen végezték munkájukat. A szobor feliratát a Gödöllő és Vidékében 
versenyeztették, Erdélyi Zoltán költő és Nagy György újságíró költeményei verse-
nyeztek. Végül mindkettőjüktől kiválasztottak egy-egy rövid verset, és az került fel 
a szobor talapzatára. Az emlékmű előkészítő munkálatait Persler Kálmán végezte 
1898 őszén. A 12 tömegsírban nyugvó 314 honvéd maradványait exhumálták, és 
két új tömegsírban helyezték el. Az egyik tömegsír a katolikus, a másik a reformá-
tus temetőrészen helyezkedett el. A két tömegsírra egy közös sírhalmot emeltek, 
és ennek tetejére került Szász Gyula szobra, mely egy ágyúra roskadó női alakot 
ábrázol, a ki egy lefelé fordított zászlót tart a kezében. Az emlékműhöz tartozik az 
a szobor két oldalán elhelyezett 3-3 honvédsír, amelynek egyszerű keresztjein az 

„1848-as honvédek” felirat áll.93
Merész gondolat, de áttételesen a 48-as emlékművek közé sorolhatjuk Erzsébet 

királyné szobrát is, amit 1901-ben állítottak fel és amelyről részletesen olvasha-
tunk a monográfi a egy másik fejezetében. Köztudott a királyné szerepe a kiegyezés 
előkészítésében, a két nép közötti megbékélésben, a feszültség oldásában, a 48-as 
emlékek feldolgozásában. 

A másik 48-as emlékmű Gödöllőn a Török Ignác szobor 1935-ből. A  gödöl-
lői születésű Török Ignác kultusza elég későn kezdődött el szülőfalujában. Ara-
don 1932–1933-ban találták meg – a többi kivégzett magyar tábornok tetemével 
együtt – Török Ignác maradványait, melyek most az aradi emlékoszlop kriptájában 
nyugszanak. A kihantolás híre Gödöllőre is eljutott, és megmozgatta az emberek 
fantáziáját. Gödöllő község elöljárósága mozgalmat indított abból a célból, hogy 
szállítsák haza Török Ignác hamvait a szülőfalujába. A tervek szerint a római kato-
likus temetőben a Honvéd emlék előtt helyezték volna örök nyugalomra. A Török 
Ignác vértanú tábornok hamvai hazaszállítása ügyében kiküldött bizottságnak tag-
ja volt többek között Endre László főszolgabíró és Schläger Árpád m. kir. kormány-
főtanácsos, apátplébános. 

Ám nem mindenki támogatta a hazahozatal ötletét. A Gödöllő és Vidéke 1933. 
február 26-i cikkének írója szerint Török Ignác megérdemelné, hogy szülőfaluja örök 
emléket állítson az ő dicsőségének. „Az aradi vesztőhelyen feltárt sírokban örök ál-
mukat alvó nemzeti hősök emléke iránt minden magyarnak fel kell éreznie, s bizo-
nyosan fel is érez, s ez az érzés csak annál erősebb, mert országunk megcsonkítóival 
szemben ma még tehetetlenségre vagyunk kárhoztatva, s ha módunk lenne is rá, 
hogy a Török Ignác vértanú tábornok hamvait hazaszállítassuk, azt hiszem, az olá-
hok meg nem engednék. Mert egy ilyen visszatérés az ő revízióellenes propagandá-
juknak rendkívül sokat ártana. Ők az egész sírfeltárást szeretnék meg nem történtté 
tenni, agyonhallgatni. Más oldalról pedig úgy gondolom, nem lenne helyes ezek-
nek a hamvaknak a hazaszállítása. Sokakban – odaát is, itt is – azt a hitet kelthetné, 
hogy belenyugodtunk a trianoni mészárlásba. Már a hősök hamvait is hazahozzák. 

93 A gödöllői szobor-bizottság. GV 1898. ápr. 10. 85.; GV 1898. okt. 30. 374.; GV 1898. nov. 20. 398.; GV 1898. 
dec. 18. 430.; RIPKA F. (szerk.) 1890.; Fábián Balázs: Hősi halottak, sírok és emlékművek Gödöllőn. Törté-
neti Muzeológiai Szemle 7. 2007. 215–218. 
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48-as emlékmű Az isaszegi csata emlék-
műve 1899-ből. Az 1849. április 6-i isasze-
gi csatában megsebesült honvédeknek (s 
persze az osztrákoknak is) a gödöllői kas-
télyban rendeztek be kórházat. Ebben a 
kórházban 314 sebesült katona halt meg, 
akiket a gödöllői temetőben helyeztek örök 
nyugalomra. A  világosi fegyverletétel után 
közvetlenül nem lehetett nyíltan emlékezni 
a 48-as magyar hősökre. Horváth Ferenc 
gödöllői polgár magánkezdeményezése volt, 
hogy 1861-ben a még megmaradt sírhalmok 
közé egy síremléket emeltetett a következő 
szöveggel: „Az 1848–49-iki viharos időben 
a honért dicsőn elvérzett honvédek e sírok-
ban porlanak s kiknek örök tisztelet jeléül e 
sírkövet emelteté Horváth Ferenc Gedellőn, 
szeptember 28-án 1861.” Harminc év múlva 
már düledező kő lett a síremlékből és csak 
egy porladó márványlap emlékeztetett a di-
cső honvédekre. 

Gödöllőn 1889-ben hoztak létre Honvédszobor Bizottságo t azzal a céllal, hogy 
a gödöllői temetőben nyugvó 1848-as honvédeknek díszes emlékszobrot állítsa-
nak. A bizottság 1890-ben Kegyelet Album címmel egy kiadványt jelentetett meg. 
Kik írtak bele? Dalmady Győző (1836–1916), aki jogász volt és költő, a 19. szá-
zad végének népszerű lírikusa. Gödöllőn volt nyaralója, rendszeresen publikált a 
helyi lapban is. Kossuthot eszményítő, hazafi as pátosz jellemezte verseit. Honvéd-
sírok címmel írt verset a Kegyelet Albumba. Klapka Györgynek az isaszegi csa-
táról készített részletes leírását is közölte az album. Beniczkyné Bajza Lenke író 
gondolatai is megjelentek, az ő férje, Beniczky Ferenc (1833–1905) volt a gödöllői 
koronauradalom jószágigazgatója 1869 és 1872 között. Erdélyi Gyula Pálff y Móric 
gróf Gödöllőn című írása jelentősen növelte a gödöllőiek hazafi as önérzetét. Erdélyi 
Gyula (1851–1912) Erdélyi Ferenc gödöllői református lelkész fi a volt, jogot vég-
zett, de író lett belőle. Közel 20 kötet vers, regény, novella, újságcikk fémjelzi írói 
pályafutását. A  helyi lapban is publikált.92 Végezetül Odrobenyák János Gödöllő 
hajdan és most című könyve alapján bemutatja az album Gödöllő történetét. A fő-
ként gödöllői fi atalokból álló bizottság gyűjtéssel és a Kegyelet Album értékesítésé-
ből befolyt összegből kívánta elkészíttetni a szobrot. 

A temetőben álló emlékmű alapját Almási Balogh Loránd budapesti műépí-
tész készítette, a szobrot pedig Szász Gyula szobrászművész, akik hazafi úi lelke-

92 Erdélyi Gyula: Nénémasszony korában. GV 1901. dec. 22. 2.
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san csordogáltak, s egy idő után elhalt a kezdeményezés. A szobor életében döntő 
fordulatot hozott az 1943-as év, ami a dzsembori tízéves évfordulóját jelentette, és 
ebből az alkalomból egy cserkészszobrot kívántak felállítani éppen a Török Ignác 
szobor melletti területen. A két szobor azonban nem illett egymás mellé. Így 1943 
októberében levették a Török Ignác szobrot, mondván, hogy annak egy megfele-
lőbb helyet keresnek. Ezt a helyet csak 1949-ben találták meg, ekkor felállították 
oda, ahová Sidó tanár úr eredetileg szerette volna, az Alvégi iskola mellé, a Török 
Ignác utca elejére, és itt nyerte el végső helyét.97 

Gödöllőn több irredenta emlékművet állítottak a két világháború között. Az 
irredentizmus kultusza a trianoni békeszerződés után szinte azonnal elkezdődött 
Magyarországon, és ez leglátványosabban köztéri szobrok állításában nyilvánult 
meg. Minden településen létesült világháborús hősi emlékmű és országzászló. Ezek 
az emlékművek a háborúban elesett hős katonákon kívül a megvert, feldarabolt, 
eltiport országnak is emléket állítottak, a félárbocra engedett országzászló egyér-
telműen Trianonra, a területcsonkításra emlékeztetett. Urnánczy Nándor (1868–
1940) erdélyi újságíró, politikus Trianon után megalakította a Magyar Szövetség 
Ereklyés Országzászló Nagybizottságát. Közel 1000 országzászlót avattak föl 1928 
és 1944 között a csonka Magyarország területén. 1921-ben iktatták törvénybe a bé-
keszerződést, és ez nem engedélyezte a területi igények emlegetését. Ezért inkább 
csak 1927 után vált lehetővé és államilag is támogatottá az irredenta propaganda. 
Az első akció az Ereklyés Országzászló leleplezése volt 1928. augusztus 20-án Bu-
dapesten a Szabadság téren. Az Országzászló talapzatában volt egy ereklyetartó, 
amelyben a Nagymagyarország összes vármegyéjéből származó földet tároltak. „A 
legnagyobb tömegeket mozgósító akciók az újabb és újabb irredenta emlékművek 
avatóünnepségei lettek.”98 

Gödöllőn a legjelentősebb irredenta emlékmű a premontrei gimnázium volt, 
amelynek alapjait 1923-ban rakták le. Trianonnal elcsatolták a rend kassai, rozs-
nyói, nagyváradi iskoláit, elvették a jászóvári központot, monostort és ezt igyekez-
tek rekonstruálni Gödöllőn. Itt már a puszta létével minden az országcsonkításra 
emlékeztetett. Klebelsberg maga személyesen vett részt az alapkőletételnél, építész 
alkalmazottai, Kertész K. Róbert és Sváb Gyula tervezték meg az egész komplexu-
mot. A kultuszminiszter jelen volt az első érettségi vizsgán, többször meglátogatta 
az intézményt. A  fehér papok, akik az elcsatolt területekről kerültek ide, leköte-
lezettek voltak és mindenben a revízió ügyét szolgálták. Helyet biztosítottak a 
Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület működésének, a premontrei papok rend-
szeresen írtak a Gödöllői Hírlapba, a premontrei gimnázium volt az 1926-os járási 
kiállítás, az 1933-as dzsembori központja. Az irredenta politika stabil bázisaként, 
megbízható fellegváraként működött a gödöllői iskola. A  premontrei gimnáziu-
mon kívül egész Gödöllő a klebelsbergi kultúrpolitika kísérleti terepének számított. 
Mivel Sváb Gyula volt a népiskola-építési program egyik vezetője, Gödöllőn négy 

97 Török Ignác emlékezete. GH 1935. okt. 13. 2–3.; EZER ÉV PEST VÁRMEGYE FÖLDJÉN. É. n. 147. 
98 ZEIDLER M. 2002. 19.
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Mikor pedig ők ott is otthon vannak. Haza! Hiszen nekünk ott is haza van. Itt is, 
odaát is úgy érezzük, úgy tudjuk, hogy nekünk oda egyszer <haza> kell menni.”94 

Nem tudni, hogy az ilyen és ehhez hasonló irredenta húrok pengetése miatt 
vagy egyszerűen csak nemtörődömségből, hanyagságból, de végül is nem hozták 
haza Török Ignác hamvait. Sidó Lajos Erdélyből jött tanár és iskolaigazgató saját 
pénzén csináltatott egy kis bronz mellszobrot Török Ignácról az akkor Gödöllőn 
élő fi atal Csikász László (1904–1979) szobrászművésszel. Ezt a szobrot az Alvégi 
iskola előtt szerette volna felállíttatni az ifj úság okulására. Nem sikerült azonban 
összegyűjteni a talapzat elkészítéséhez szükséges 2-300 pengőt. Az 1930-as évek 
elején mindössze annyi történt, hogy az alvégi iskola melletti utcát Tégla utcáról 
átkeresztelték Török Ignácra, de már az iskola falára nem került föl ez a név. Végül 
is 1935-ben állították föl ezt a kis bronzszobrot a Hősök ligetében az I. világhábo-
rús emlékművel szemben. 

Csikász László Orsován született 1904. szeptember 5-én. A  Bánát délkele-
ti csücskében fekvő Orsovát 1916-ban elfoglalta a román hadsereg, feltehetően 
emiatt telepedett át a Csikász család Gödöllőre ebben az évben. A  Gizella (ma 
Táncsics) úton Lumniczerék mellett laktak, itt járt iskolába, a Gödöllői Minorita 
Rendi Római Katolikus Főgimnáziumba, aztán innen járt be Budapestre a főisko-
lára. 1922 és 1927 között az Iparművészeti Iskolát, majd a Magyar Képzőművészeti 
Főiskolát végezte el. Mátrai Lajos és Szentgyörgyi István tanítványa volt. Részt vett 
az Ady Endre-síremlék és a Lechner Ödön-pályázaton. A Millenniumi emlékmű 
készítése idején Zala György segédje volt.95 

Csikász László aktívan részt vett a gödöllői kulturális életben, a Gödöllői Járási 
Közművelődési Egyesület munkájában. Kovács Antalról, volt országos méhészeti 
felügyelőről is készített szobrot, melyet 1926. augusztus 7-én avattak fel a gödöllői 
méhészeti gazdaságban az országos méhésznap keretében. A Kovács Antal emlék-
mű bizottság elnöke Nagy Sándor festőművész volt. Csikász Lászlónak nagybátyja 
volt Csikász Imre veszprémi szobrászművész, aki Nagy Sándornak is jó barátja volt. 
A bronz mellszobor mára sajnos eltűnt a méhészeti gazdaságból. 1927-ben a köz-
ségháza nagytermében állított ki helyi festőművészekkel, Dettár Györggyel, Sztelek 
Dénessel, Fejéregyházy Lászlóval. Csikász László 1931-ben költözött el Gödöllőről.96 

A kisméretű szobor egy aránytalanul nagy fehér márvány talapzatot kapott 
„TÖRÖK IGNÁCZ GÖDÖLLŐ SZÜLÖTTÉNEK A  VÉRTANÚNAK” felirattal. 
Pár év múlva a polgárok és az elöljáróság is úgy gondolta, hogy Török Ignácnak 
méltóbb emlékművet kellene kapnia, ezért 1940-ben gyűjtést indítottak egy na-
gyobb méretű emlékmű érdekében. A háborús időszak miatt az adományok las-

94 P. Sz. B.: Ezredes-tábornok. GV 1933. febr. 26. 2.
95 Gimnáziumi bizonyítvány, 1918–1919. GVM TD 2011.31.1.; Illetőségi bizonyítvány. Gödöllő, 1935. szept. 

17. GVM TD 2011. 31.2.; Képkiállítás. GV 1927. dec. 4. 1.
96 Műsoros délután. GV 1925. jan. 10. 1–2.; Kultúrest Gödöllőn. GV 1925. márc. 29. 1.; Levente verseny. GV 

1925. ápr. 12. 1.; Képkiállítás. GV 1927. dec. 4. 1.; A Kovács Antal emlékszobor. GV 1926. jún. 20. 1.; 2008. 
aug. 21-én emléktáblát állítottak Csikász Lászlónak Gödöllőn, a Táncsics Mihály út 10. szám alatt, ahol a 
művész 1916 és 1931 között élt és alkotott. Gödöllői Szolgálat, 2008. aug. 21. 5.

392

Gödöllő története II/2. [392]



Gödöllőn 1930. szeptember 7-én avatták fel az I. világháborús emlékművet, 
melyet Hősi emlékműnek vagy Hősök szobrának is neveztek. A szoboravatáson 
Horthy kormányzó is megjelent egész családjával, sokan jöttek továbbá a környe-
ző településekről is. Dr. Endre Zsigmond országgyűlési képviselő volt az ünnepi 
szónok. A bronzszobor, mely Siklódy Lőrinc szobrászművész alkotása, a Ferenc 
József téren került elhelyezésre, melyet ettől kezdve „Hősök ligeté”-nek neveztek. 
A magas, lépcsőzetes kialakítású posztamensen egy férfi alak áll, a zászlót tartó jobb 
kezét az ég felé emeli és a fejét is arra fordítja, bal kezében pedig virágcsokrot tart. 
A szobrászművész a főváros nagydíját nyerte el ezzel a szobormintával az országos 
tavaszi tárlaton. A  gödöl-
lői képviselő-testület bi-
zottságot küldött a szobor 
mintájának kiválasztására, 
az elfogadott rajzon ágyú-
cső és csákó is szerepelt, 
de ez valahogy lemaradt 
a megvalósult szoborról. 
Miután elkészült a szobor 
és ünnepélyesen felavatták, 
a következő testületi ülé-
sen egyesek kritizálták az 
alkotást, mondván, hogy 
ez a pitykés paraszt nem 
kell senkinek, ilyen csiz-
mát nem hordana egyetlen magyar paraszt sem, nem kell átvenni a szobrot. Ké-
relmüket azonban elutasította az alispán. A  hősi emlékművön 196 bevésett név 
szerepel, a listát lakossági bejelentések alapján állították össze. A szobor talapzatán 
a következő szöveg olvasható: „Mi nem felejtünk./ Nem felejthetünk.” Ez nyilván-
való utalás Trianonra.103 

Az ország trianoni megcsonkítása elleni tiltakozás egyik formája volt az ország-
zászló mozgalom. Először Budapesten a Szabadság téren állítottak fel Ereklyés 
Országzászlót 1928-ban, aztán az ilyen jellegű emlékmű állítás elterjedt az egész 
országban. Gödöllőn országzászló állításának a gondolatát 1933 tavaszán vetette 
fel Hovhannesian Eghia a Gödöllői Hírlap hasábjain. Az ötletgazda a magyar nép 
fájdalmának és egyúttal törhetetlen hitének szimbólumát szerette volna megmu-
tatni a világ minden részéről Gödöllőre érkező cserkészeknek. Elképzelése szerint 
a félárbocra engedett zászló az elveszett országrészeket siratta volna. Az ötletet 
nagy lelkesedés fogadta és szinte azonnal gyűjtés kezdődött a terv megvalósítá-
sára. A Gödöllői Takarékpénztár és Igazgatóság 270 pengős adománya alapozta 

103 GH 1930. aug. 31. 2.; GH 1930. szept. 7. 1–2.; GH 1930. szept. 14. 12.; Községi ügyek. GH 1930. okt. 26. 1.; 
Fábián Balázs: Hősi halottak, sírok és emlékművek Gödöllőn. Történeti Muzeológiai Szemle 7. 2007. 221. 

Ünnepség az I. világháborús emlékműnél 1930 után
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Klebelsberg-féle iskola épült: máriabesnyői iskola (1925), állami telepek (1925), 
Alvégi iskola (1928), Királytelepi iskola (1929). 

Az 1927-től felerősödött irredenta és revíziós propaganda terméke volt a Nagy 
Sándor tervezte cserkész- és leventezászló a 63 vármegye címerével, amelyek 
irredenta művek. Az ünnepen kívüli demonstrációk szervezésében az 1927-ben 
alakult Magyar Revíziós Liga volt a legaktívabb. 1928 őszén 2800 magyarországi 
településen rendezett revíziós gyűlést.99 Gödöllőn 1930-ban a TESZ (Társadalmi 
Egyesületek Szövetsége) hívott életre ilyen jellegű gyűlést. Irredenta propagan-
dára használták föl a műemlékek restaurálását is. 1930–1931-ben Horthy kor-
mányzóságának 10. évfordulójára a Műemlékek Országos Bizottsága az országos 
alapból Gödöllőn restauráltatott három barokk szobrot: a Kálváriát, a Nepomuki 
Szent Jánost, az Immaculatát és az 1823-as Szent Flórián-szobrot, melynek mása 
Soroksáron található. Másfél évig tartott a munka. 1931. június 21-én szentelték fel 
ünnepség keretében a restaurált műemlék szobrokat. Kertész K. Róbert államtitkár 
irányította a munkát, dr. Szőnyi Ottó pápai kamarás, előadó és Schulek János műépí-
tész közreműködésével Nagrand Mihály, a MOB művezető építőmestere végezte a 
helyszíni munkát. A Kálvária falába a kormányzó tiszteletére emléktáblát helyeztek 
el a következő szöveggel: „A múlt szép emlékeinek megbecsülése mutasson irányt 
a nemzetnek a trianoni kálváriából kivezető úton.”100 A területvisszacsatolások ide-
jén ismét új lendületet vett az irredenta jelképek kultusza. Máriabesnyőn ilyen 
gesztus volt a székelykapu állítása 1943-ban Erdély visszacsatolásának emlékére. 

Bár az izraelita hitközség már 1922-ben emléktáblát állított az I. világháború-
ban elesett tagjainak, ez mégsem nevezhető irredenta emlékműnek, mert valóban 
csak az elesett személyekről akartak megemlékezni. A díszes fehér márványtáblán 
arany betűkkel a következő szöveg állt: „A világháborúban hazánkért hősi halált 
halt hittestvéreink dicső emlékére 1914–1918. Dr. Horti Endre főorvos, dr. Aczél 
Oszkár hadnagy, Hajdú Lajos főhadnagy, Schönthal Jenő tizedes, Aczél Miklós, 
Gráf Sándor, Diamant Lipót, Kohn Fülöp és Gersti Ignác.”101 Sajnos az újság azt 
nem írja, hogy hol helyezték el ezt a táblát, de mivel az izraelita hitközség állította, 
feltehetően a zsidó imaház falán állt a tábla, s a zsinagógának az 1950-es években 
történt lebontásakor tűnhetett el. 

Irredenta emlékmű volt viszont már a premontrei hősök 1928-ban állított 
emlékműve a premontrei gimnázium mögötti füves területen az úgynevezett lá-
tódombon. Kertész K. Róbert és Sváb Gyula műve ez is, mint a gimnázium épüle-
te. A négyszög alakú terméskőtömb oldalán máráványtáblákon volt olvasható az I. 
világháborúban elesett premontrei diákok, öregdiákok és papok neve. A fedőlap 
tetején egy bronz serleg állt, Kassáról, Rozsnyóról, Nagyváradról hozott földdel.102 

99 Uo. 37.
100 GH 1930. ápr. 20. 17.; GH 1930. jún. 20. 3.; GH 1931. jún. 28. 1.
101 GV 1922. jan. 15. 1.
102 Az emlékművet az 1950-es években lerombolták. Fényi Ottó (szerk).: A Gödöllői Premontrei Öregdiákok 

Emlékkönyve. Bp. 1998.
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bori emlékére legalább 1500 pengő befektetéssel. Felmerült, hogy aktuális lenne 
az emlékmű felállítása az 1939 nyári, szintén Gödöllőn megrendezett Pax Tingra, 
de ahhoz már túl rövid volt az idő. A problémát alapvetően az anyagiak jelentet-
ték. A községi költségvetés nem tette lehetővé, hogy költséges emlékművet állítsa-
nak. Ellenérvként elhangzott az is a képviselő-testület közgyűlésén, hogy sokkal 
gazdagabb nemzetek, mint például Anglia vagy Hollandia, ahol szintén rendez-
tek dzsemborit, nem emeltek költséges emlékműveket a nemzetközi fi útalálkozó 
megörökítésére. Leszögezték 1939-ben, hogy nem akarnak fi gurális emlékművet, 
inkább egy oszlopot vagy kutat a dzsembori jelvényével, a csodaszarvassal, cser-
készliliommal és maximum 2500 pengőt fordítanának rá. 1941 decemberében 
viszont már arról írt a helyi lap, hogy a képviselő-testület tagjai megtekintették 
Siklódy Lőrinc szobrászművész cserkészszobor tervét, amelynek megvalósítása 
8000 pengőbe kerülne. A költségekből 5000 pengőt a község fedezne, 3000 pengőt 
pedig az alispántól kérnek. Mivel nem csupán gödöllői, hanem országos jellegű 
esemény megörökítéséről van szó, jogos az az elvárás, hogy a költségeket ne csak 
a község viselje. 

A cserkészszobor végül is csak 1943-ban a dzsembori 10. évfordulójára készült 
el. Siklódy Lőrinc szobrászművész Budapesten a Százados úti művésztelepen dol-
gozott a művön, amelyhez a polgári fi úiskola 20. számú Erődi Ödön cserkészcsapa-
tának három cserkésze: Bellanovics Iván, Szőnyi Béla és Bokody József állt modellt. 
Magas talapzaton egy kürtöt fúvó cserkészfi ú állt. A talapzat három oldalát bronz 
dombormű díszítette. A Hősök ligetében a Török Ignác szobor helyére állították föl. 
A szobor felavatására a háború miatt már nem került sor. A cserkészszobor 1948-
ban eltűnt, és azóta sem került elő.105 

A 48-as és irredenta szobrokon kívül számos egyházi szobor is készült Gödöl-
lőn a két világháború közötti időszakban. A Szent Imre herceg szobra állításának 
gondolata 1930-ban fogalmazódott meg a Szent Imre Év alkalmából, de felállítása 
csak a következő évben valósult meg. A római katolikus egyházközség állíttatta a 
szobrot a Szent Imre utcai katolikus iskola előtti térre. A szobor költségeihez hoz-
zájárultak a katolikus hívek, a Credo Egyesület és Mihály Dénes, Gödöllő világhírű 
szülötte, a Telehor feltalálója is küldött 300 pengőt Schläger Árpád plébánosnak. 
1931. október 4-én szentelték fel a Szent Imre szobrot, Krausz Lajos szobrászmű-
vész alkotását. A szobor barokk talapzaton nyugszik, beleillik környezetébe. A szo-
bor felszentelése kétnapos ünnepség keretében történt, melyen a szobrászművész 
is részt vett. A szobor feliratát Harangi László fogalmazta: „Imre! Te állsz lobogó 
őrtűznek/a nagy magyar éjben,/Rád nézünk s szemeink húnyt/tüze újra kigyúl.”106 

A premontreiek állították föl Kálmán herceg szobrát 1931-ben. Az Árpád-házi 
Kálmán herceg (1208–1241) II. András fi a volt, a premontrei rend nagy mecé-

105 Községi ügyek. GH 1939. jún. 18. 1.; Községi ügyek. GH 1941. dec. 21. 2.; A Jamboree emlékmű. GH 1943. 
okt. 17. 3.; A Jamboree emlékmű. GH 1943. okt. 24. 2.; BOKODY J. 2009. 51.

106 GH 1930. febr. 2. 2.; GH 1930. jún. 15. 5.; GH 1931. júl. 26. 2.; p. s.: Szent Imre ünnepségek Gödöllőn. GH 
1931. okt. 11. 2. 
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meg a gyűjtést. Helyi bizottság alakult és ülésezett szinte minden nap. A Ferenc 
József téren a Hősök szobrával szemben lévő helyet jelölték ki, ahol a községi má-
zsa állt. Közadakozásból összegyűjtötték a szükséges pénzt. A községi elöljáróság 
elhelyeztette a mázsát, de a tér parkírozása nem történt meg. Egy évvel később, 
1934 szeptemberében a bizottság elfogadta a bemutatott terveket és elrendelte az 
országzászló emlékművének felépítését. Ez meg is történt, az emlékmű 1934 októ-
berében már készen állt. Lizits Jenő építész tervezte: verőcei faragott terméskőből 
készült a hármashalom, a középsőn állt a magyar címer, a két kis ebb halom kőlap-
jain később az összes vármegye címerét tervezték elhelyezni. A középső halomból 
emelkedett föl a 12 méter magas zászlótartó rúd. Az emlékmű tehát elkészült, és 
aztán hosszú ideig várta a felavatást. 

Egy évig megint nem történt semmi ebben az ügyben. Majd 1935 nyarán ülést 
tartott az Országzászló Bizottság, hogy az immár tengeri kígyóvá lett ügyben hatá-
rozzon. Az ülésen részt vettek: Schläger Árpád apátplébános, ifj . dr. Szabó Aladár 
református lelkész, Nagy Sándor kormányfőtanácsos, Krause Dezső miniszteri ta-
nácsos, Gáll Imre nyug. méhészeti főfelügyelő, Kilián Frigyes vármegyei bizottsági 
tag, Béky Ferenc, a Gödöllői Hírlap főszerkesztője és a község képviseletében Haj-
lamász János főjegyző és Stróbel János bíró. Eldöntötték, hogy a felállított emlék-
művet lebontják és egy másik helyen egy másik országzászlót állítanak föl, mert 
a területet nem lehet parkosítani és a mű esztétikai szempontból sem nyerte el a 
lakosság tetszését. Nagy Sándor készítette el az új emlékmű tervét. „Ennek az új 
tervnek a művészi elgondolása messze túlszárnyalja a régit, égbe emelkedő karcsú, 
kettős kereszttel díszített kőoszlopa már a rajzban is eklatánsan képviseli az irre-
denta gondolatot” – írta a helyi sajtó. Noha voltak olyan bizottsági tagok, akik nem 
értettek egyet a költséges akcióval, ennek ellenére a közadakozásból épült ország-
zászlót órák alatt lebontották a Ferenc József téren és egy új emlékművet emeltek 
a budapesti országút és a kastélykápolna közötti téren, ahol ma is áll. A faragatlan 
terméskőből emelt kúp elején besüllyesztett fehér márványtábla található, melyen 
két angyal tartja a magyar címert. A felső részen ívesen elhelyezett évszám: 1914–
1918, a címer alatt pedig a következő szöveg olvasható: „Magyarnak lenni/annyi, 
mint/büszkébben/tűrni másnál.” A kő tetején egy töviskorona áll és abból nyúlik 
ki a zászlótartó rúd. „Lengjen tehát az országzászló a kies Gödöllő templom terén, 
szítsa állandó lobogásra a magyar önérzet, a magyar öntudat tüzét és legyen el nem 
múló ékesszólás a megtaposott, de egyszer dicsőséggel feltámadó magyar igazság 
mellett” – mondta dr. Stuhlmann Patrik premontrei kanonok avató beszédében 
1935. október 6-án.104 

Gödöllő községet a Cserkészszövetséggel szemben magánjogi kötelezettség ter-
helte, amely szerint a község 1941-ig egy emlékművet köteles felállítani a dzsem-

104 -sian: Helyet a magyar zászlónak. GH 1933. máj. 21. 1.; GH 1934. szept. 2. 2.; GH 1934. szept. 16. 3.; 
Az Országzászló bizottság ülése. GH 1935. júl. 28. 3.; dr. Hovhannesian Eghia: Még egyszer az országzászló. 
GH 1935. azept. 8. 1–2.; GH 1935. okt. 13. 1.; Fábián Balázs: Hősi halottak, sírok és emlékművek Gödöllőn. 
Történeti Muzeológiai Szemle 7. 2007. 222–224.
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Az 1867 és 1945 között felállított szobrok, emlékművek:

1899 – Szász Gyula: Az isaszegi csata emlékműve
1901 – Róna József: Erzsébet királyné szobra
1902 – Győry Vilmos emléktáblája
1922 – Az izraelita hitközség emléktáblája
1926 – Csikász László: Kovács Antal szobra
1928 – Kertész K. Róbert-Sváb Gyula: A premontrei hősök emlékműve
1930 – Siklódy Lőrinc: I. világháborús emlékmű
1931 – Krausz Lajos: Szent Imre herceg szobra
1931 – Róna József: Kálmán herceg szobra
1934 – Krausz Lajos: Szent Konrád szobra
1935 – Fadrusz-feszület
1935 – Nagy Sándor-Lizits Jenő: Országzászló
1935 – Csikász László: Török Ignác szobra
1936 – Bory Jenő: Mária-szobor a máriabesnyői vasútállomáson
1942 – Székelykapu
1943 – Siklódy Lőrinc: Cserkészszobor

A MŰVELŐDÉS SZERVEZETI FORMÁI

Egyesületek, civil szervezetek

Beniczky Ferenc jószágigazgató alapította 1871-ben a Kaszinót, melyet a Közpon-
ti Szállodában rendeztek be könyvtárral együtt és amely sokáig a társadalmi élet 
központját jelentette. Úri kaszinó volt, csak a társadalom felső rétege járt oda: ügy-
védek, orvosok, uradalmi tisztviselők, hivatalnokok. A kártyázás volt a legelterjed-
tebb időtöltés a Kaszinóban. 

1918 elején, amikor tulajdonosváltás történt a Központi Szállodában, a Kaszinó 
átköltözött az Erzsébet Szálló két emeleti szobájába. 1930-ban újjászervezték, fuzi-
onált a Közművelődési Egyesülettel, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy meg-
szűnt a Kaszinó és helyét a Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület Otthona vette 
át. Az új szervezet azon az állásponton volt, hogy „az Otthonba beléphet minden 
hazafi as érzésű, feddhetetlen életű keresztény ember, legyen az tisztviselő, kereske-
dő vagy iparos, csak tudjon az alapszabályokhoz alkalmazkodni.” Hovhannesian 
Eghia, az egyesület egyik szervezője ezt „egyedül egészséges” álláspontnak tar-
totta, holott nyilvánvalóan diszkriminatív volt, zsidóknak nem volt helye ben-
ne.111 Démusz János, az első világháború alatt a vasúti resti üzemeltetője, a belső 

111 Hovhannesian Eghia: Gödöllői emlékeim. XI. rész. GH 1938. jún. 26. 1–2. 
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nása, birtokokat adományozott a rendnek. A  tatárok ellen vívott muhi csatában 
szerzett súlyos sérüléseibe halt bele 1241-ben. Ugyanebben a csatában halt hősi 
halált Ugrin kalocsai érsek és Montreáli Jakab templomos lovagrendi nagymester. 
Az ő portréjuk szerepel a szobor díszes mészkő talapzatának két oldalán. Kálmán 
herceget életnagyságú bronz lovasszoborba öntötte Róna József szobrászművész. 
1931. szeptember 27-én avatták föl a szobrot a Premontrei Rendház előtt. A Val-
lás- és Közoktatási Minisztériumot Kertész K. Róbert államtitkár képviselte. Jelen 
volt Petrovics Elek, a Szépművészeti Múzeum igazgatója is. Rónay Györgynek az 
alkalomra írt versét adták elő megzenésítve. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 
adományaként valósult meg a szobor.107 

A Szent Konrád szobor Máriabesnyőn 1934-ben készült. A  kapucinus rend 
máriabesnyői zárdájának udvarán mélyfúrású kutat ástak, amelyet emelőszerke-
zettel láttak el. Mivel évente sok ezer zarándok kereste fel Máriabesnyőt az ország 
minden részéből, ezért fontos közegészségügyi érdek volt, hogy jó ivóvízzel lássák 
el az ideérkezőket. Tehát közkút jelleggel működött az udvarban elhelyezett kút, 
amelyet a zarándoklatokon kívüli időben is használhatott a lakosság. 1934. augusz-
tus 5-én szentelték föl a szentté avatott parzhami Szent Konrád kapucinus atya 
emlékére készült kutat, amelyet a szent bronz szobra díszít, Krausz Lajos szobrász-
művész alkotása.108 

A premontrei temetőt 1927-ben létesítették, 1936-ban került oda a Fadrusz-
feszület. Takács Menyhért (1861–1933) premontrei prépost prelátus síremlékét 
1936-ban szentelték föl. Méltó síremléket akartak állítani az 1933-ban elhunyt, a 
premontrei rendet újra felépítő prépost-prelátusnak, ezért engedélyt kértek Fad-
rusz János özvegyétől, hogy bronz másolatot készíthessenek a szobrászművész 
világhírű alkotásáról. A  bronzba öntés Vignali Rafael munkája. Fadrusz János 
1892-ben Bécsben mintázta a Feszületet, melynek korpuszához saját teste volt a 
modell. A szobornak olyan óriási volt a sikere, hogy országosan ismertté tette a 
művész nevét és számos másolat készült az alkotásról nemcsak Magyarországon, 
de külföldön is. Takács Menyhért hamvait 1943. december 1-jén a jászóvári mo-
nostorba vitték, tehát csak a síremlék emlékeztet rá Gödöllőn.109 

A m. kir. Államvasutak igazgatósága Mária-szobrot állíttatott az akkor újonnan 
létesített máriabesnyői vasúti megállóhelyen, a máriabesnyői kegyszobor felnagyí-
tott mását, melyet Bory Jenő szobrászművész készített. 1936. október 11-én avatták 
az emlékművet, Hanauer Á. István megyéspüspök celebrálta a misét, majd megál-
dotta a szobrot.110 

107 GH 1931. okt. 4. 2.
108 A kapucinus rend közkútja. GH 1934. júl. 15. 2.; A máriabesnyői Szent Konrád-kút felszentelése. GH 1934. 

aug. 12. 2. 
109 Dr. Takács Menyhért síremlékének felszentelése. GH 1936. jún. 14. 1.; Nagy Sándor: Fadrusz János „Felfe-

szítettje.” GH 1936. júl. 5. 1.; Takács Menyhért. GH 1943. dec. 5. 2.; BABÓ E. 1986. 
110 Szobor-szentelés. GH 1936. okt. 11. 2. 
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képekkel illusztrálva és igyekeztek rangos előadókat megnyerni. Az előadásoknak 
a premontrei gimnázium adott otthont. Hangversenyt és színielőadást is rendeztek. 
A Gödöllői Hírlap rendszeresen hírt adott a Közművelődési Egyesület eseményei-
ről, híreiről. Nagy Sándor elnökként gyakran tartott beszédeket az egyesület ülése-
in, összejövetelein, rendezvényein.114 

Nagyszabású rendezvények kötődnek a Közművelődési Egyesület nevéhez. Az 
Országos Faluszövetséggel közösen járási kiállítást rendeztek 1926-ban a járás 
mezőgazdaságának és kisiparának fellendítése érdekében. A Közművelődési Egye-
sülettel közös szervezésben rendezett revíziós gyűlést a Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége Gödöllőn 1930. május 11-én. A  TESz 1919 őszétől 1942. február 25-
ig állt fenn. A magyar nemzeti szellemű társadalmi egyesületeket, szövetségeket, 
társaságokat, társulatokat, testületeket egyesítette. Célja a nemzetépítő szervezetek 
összefogása, a magyar haza egyetemes érdekeinek szolgálata, a keresztény erkölcs 
védelme, a hazafi as szellem ápolása volt. A TESz 14 szakosztályán keresztül eszme-
ileg-ideológiailag irányította a társadalmi szervezeteket. 1926-ra kiépítette orszá-
gos hálózatát, előadásokat szerveztek, kiállításokat rendeztek. Ezek egyike volt az 
1926-os gödöllői járási kiállítás. Habsburg József és Albrecht kir. herceg volt a TESz 
fővédnöke, a különböző felekezetek püspökei, továbbá Teleki Pál és Bethlen István 
miniszterelnök, Tormay Cécile írónő tartozott még a fővédnökök közé. Budapest V. 
kerületében a Falk Miksa utca 1. szám alatt volt a TESz székháza. A Nemzeti Figyelő 
volt a szövetség hetilapja.

Az 1930 májusi gödöllői rendezvényen megjelent József Ferenc kir. herceg, kor-
mányzó elnök, Szontagh Tamás országos elnök, Szörtsey József ügyvezető elnök, 
államtitkárok, miniszteri tanácsosok. A  11 órás villamossal, azaz a HÉV-vel ér-
keztek, leventék, lövészek és lányok sorfala mellett mentek a városháza dísztermé-
be. Ott beszédek hangzottak el. Az ünnepi szónoklatok után József Ferenc királyi 
herceg a TESz jubileumi érdemjelvényét adományozta azoknak, akik az elmúlt tíz 
év alatt hazafi as áldozatkészségükkel érdemeket szereztek. A kitüntetettek között 
volt Nagy Sándor, Hovhannesian Eghia, dr. Berente István, Czitó Győző, Gáll Imre, 
dr. Kontra László, Magyar Kázmér, Schläger Árpád. A kitüntetettek nevében Nagy 
Sándor mondott köszöntő beszédet. A TESz tevékenységét Mussolini tettéhez ha-
sonlította, mindketten rájöttek arra, hogy az embert csak olyan mértékben lehet 
szocializálni, amilyen mértékben elhiszi, hogy szükség van rá, hogy szerepe van 
a társadalomban. A TESz először összefogta a párhuzamosan működő társadalmi 
egyesületeket, most pedig az egyéneket fogja össze és kapcsolatot teremt közöt-
tük. „Hogy azután Királyi Fenséged személyesen méltóztatott ezekkel a művészi 
kapcsokkal mindnyáját összefűzni, ez a gödöllőeieknek felejthetetlen emlék ma-
rad. Ez a tény lesz a mindent összefogó gyémánttal kirakott pluviálé kapocs, az 
értékes násfa, melyhez örömmel símulnak a többi kapcsok és közösen összefogják 

114 Gödöllő kulturális élete. GH 1933. márc. 19. 1.; Az alispán úr üzeni… GH 1938. márc. 20. 1.; GH 1938. szept. 
25. 2.; bf.: A gödöllői járási Közművelődési Egyesület. GH 1939. júl. 9. 3.; A Gödöllői Járási Közművelődési 
Egyesület közgyűlése. GH 1940. jún. 9. 2–3.; HOVHANNESIAN E. 1933. 203–205.
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étteremben külön asztalt tartott fenn az alapszabályok nélkül működő, spontán 
szerveződő alvégi kaszinó részére. Gödöllői öreg urak, hivatalvezetők látogatták 
elsősorban ezt a kaszinót, ahol nem volt kártya, szerencsejáték, csak beszélgetés.112 

1901 és 1920 között Polgári Kör működött Gödöllőn. 1901. szeptember 16-án 
alakult meg és Nyiry Lajos, a Gödöllő és Vidéke című újság főszerkesztője volt az 
elnöke. A kör nemcsak felolvasásokat, bálokat szervezett, dalárdát működtetett, de 
műkedvelő előadásokat is tartott, egész darabokat betanultak és előadtak a tagok. 

Angol mintára még a 19. század végén jött létre Magyarországon a Szabad 
Lyceum, ami a közművelődés és a felnőttképzés első intézményei közé tartozott. Az 
volt a célja, hogy elméleti és gyakorlati előadások tartásával az egyetemi oktatásban 
nem részesült középosztálybeli és munkás felnőtteket is tudományos ismeretekkel 
lássa el. Gödöllői osztálya 1920. november 16-án kezdte meg működését. Az alakuló 
ülésen megállapodtak abban, hogy az elnök a főgimnázium mindenkori igazgatója 
lesz. A tagok számára ingyenes előadásokat, felolvasásokat tartottak a főgimnázium 
rajztermében és vetített képekkel kísért felolvasásokat az Uranus Mozgó helyisé-
geiben, ez utóbbi belépődíjas volt. A Szabad Lyceum keretében tartott előadások 
teljesen politikamentesek voltak. Ádámff y Elek például, a gödöllői társaság kiváló 
szociológusa a régi és a mai nőkről tartott előadást. „E munka meg fogja teremni a 
gyümölcsét – írta róla a helyi lap –, mert kultúrhatása intenzív és elmaradhatatlan. 
A népnevelésnek, a művelődés terjesztésének legalkalmasabb módja. És szórakoz-
tatja azt is, aki az intelligencia magasabb fokán áll, mert megismerteti más egyé-
nek gondolkodásával. Szeretnénk, ha a vezetőség valamilyen módon a kulturális 
célok mellett a hazafi as célokat is szolgálná ez előadásokon. Erre is szükség volna!”113 
Aztán néhány hónap múlva, 1921 áprilisában végetért az előadássorozat. 

 A hazafi as célok szolgálatát intenzíven ellátta viszont a Gödölllői Járá-
si Közművelődési Egyesület, ami 1924-ben alakult azzal a céllal, hogy Gödöllő 
és a járás keresztény és nemzeti gondolkodású társadalmát egy táborba tömörítse. 
A  nemzeti szellem erősítése végett összejöveteleket, tudományos, művészeti elő-
adásokat rendeztek, intézményesen megszervezték az iskolánkívüli népművelést. 
Folyamatosan támogatták a hazafi as és klasszikus irodalmat, művészetet, iparmű-
vészetet. Állandó helyiséget tartott fenn, ahol könyvtárat rendezett be, folyóiratokat, 
hírlapokat járatott, melyeket a tagok rendelkezésére bocsájtott. A Közművelődési 
Egyesület először a Központi Szálloda emeletén székelt, majd 1938 nyarán átköl-
tözött a Gödöllői Takarékpénztár régi helyiségébe. Ezenkívül az egyesület céljai 
közé tartozott a testnevelés megszervezése, leventeegyesületek felállítása és cser-
készcsapatok létrehozása. 1933-ban mintegy 400 tagja volt, később aztán alábbha-
gyott a lelkesedés, 1940-ben a közgyűlésen már arról beszéltek, hogy Gödöllőhöz 
az lenne méltó, ha több ember látogatná az egyesület előadásait és kulturális ren-
dezvényeit. A  téli időszakban hetente tartottak egy előadást, rendszerint vetített 

112 GV 1918. jan. 6. 1.; GV 1898. dec. 18.; GH 1942. márc. 22. 1.; Hovhannesian Eghia: Gödöllői emlékeim. XI. 
rész. GH 1938. jún. 19. 2–3.

113 GV 1920. nov. 28. 1.; GV 1921. jan. 23. 1. 
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belássa, mily perspektíva nyílik ez intézmény helyes kezeléséből a jövő generáció 
nevelésére nézve.”117 A 187. sz. Zrínyi cserkészcsapat a kir. katolikus gimnáziumban 
jött létre 1922-ben Prause József hittanár kezdeményezésére. A gimnázium megszű-
nésével együtt a cserkészcsapat is megszűnt 1926-ban. A 44. sz. Rákóczi cserkész-
csapat a premontrei gimnáziumban alakult 1924-ben, amikor az iskola megkezdte 
működését. Buczkó Emil premontrei tanár tulajdonképpen a kassai gimnáziumban 
1917-ben létrehozott cserkészcsapat történetét és felszerelését telepítette át Gödöl-
lőre, amikor az a trianoni szerződés miatt megszűnt. 1933-ban 155 fővel működött 
és 7 helyiséggel rendelkezett a gimnázium alagsorában. A református egyházközség 
1928-ban, a római katolikus egyházközség pedig 1929-ben alakított cserkészcsapa-
tot 943. sz. Ráday Pál, illetve 802. sz. Szent Korona cserkészcsapat névvel. A  re-
formátusoknál Nagy János tanító, a katolikusoknál Sztrumicsek László tanító volt 
a parancsnok.118 Ezeknek a nem túl nagy múlttal rendelkező cserkészcsapatoknak 
kellett helytállniuk a dzsembori 1933-as megrendezésénél. 

Gödöllőn a nyaralók is alakítottak egyesületeket. A Gödöllő-Besnyői Népkönyv-
tár Egyesület tagjai özv. Németh Józsefné besnyői kerthelyiségében szoktak ta-
lálkozni. Az 1909-ben megalakult Nyaraló Egyesület a nyaralók érdekeit kívánta 
képviselni. Az Öreghegyi Társaságnak, mely 1922-ben alakult, dr. Károlyi József 
budapesti ügyvéd, gödöllői villatulajdonos volt az elnöke. 1933-ban 110 taggal bírt. 
Ők harcolták ki a Blaha Lujza strandfürdőt, ami 1926-ban nyílt meg. Tagja volt a 
társaságnak Kaffk  a Péter építészmérnök is, aki telkeinek átengedésével lehetővé tette 
a fürdő megvalósítását. A társaság érdeme volt a Besnyői úti villamos megálló léte-
sítése is a Gödöllő-Veresegyház-Vác vonalon. Az Erzsébet-kilátót is ők hozták létre 
erdei sétaúttal egybekötve és természetesen a koronauradalom támogatásával.119 

Sajtó 

A helyi sajtó fontos szerepet töltött be a közösség életében, a közvélemény formá-
lásában. Rendszeresen tájékoztatott a helyieket érintő fontos kérdésekről, a királyi 
család gödöllői tartózkodásairól, a tanítók fi zetéséről, a képviselő-testület üléseiről, 
eljegyzésről, házasságról, bálokról. Az utókor számára is jelentős forrás, előfordul, 
hogy egy-egy eseményről csak a lapból értesülhetünk vagy némely hír további ku-
tatásokra ösztönöz. Valamennyi sajtóorgánum közölt irodalmi anyagot is, verset, 
elbeszélést, néha országosan ismert írók tollából és nem is mindig másodközlésben. 

Gödöllő első újságja a Gödöllő és Vidéke (1898–1934) volt, ami 1898-ban in-
dult Orbay Eberharth Dénes ügyvéd főszerkesztésével. Először havonta három-
szor jelent meg, aztán hetilappá alakult. Már az első negyedévben 300 előfi zetője 

117 Králik László naplója. Kézirat. Magántulajdon. 
118 Buczkó Emil: Cserkészeink. In: HOVHANNESIAN E. 1933. 124–129. 
119 GV 1902. jún. 1. 2.; GH 1909. máj. 23. 1.; Közgyűlés. GV 1927. júl. 3. 1.; HOVHANNESIAN E. 1933. 209–210.
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Szent István ezeréves palástját” – mondta Nagy Sándor festőművész. Majd utána a 
vendégek megnézték a Nagy Sándor vezette szőnyegszövőiskolát. Aztán a lövöldét 
keresték föl, ahol éppen lőgyakorlatot tartottak. A  Központi Szálló éttermeiben 
200 fős ebéd következett, amelyen a község és a járás színe-java részt vett. Ebéd 
közben szónoklatok, pohárköszöntők zajlottak, miközben Nagy Sándort, az Irre-
denta Egyesület elnökét is köszöntötték. Ezután a József főherceg ligetbe (ma Ar-
borétum) ment a társaság, majd Endre László főszolgabíró házában uzsonnáztak 
és a 7 órás vonattal visszautaztak Budapestre.115 

Hazafi as működést kifejtő civil szerveződés volt Gödöllőn a Magyar Országos 
Véderő Egylet és a leventemozgalom, melyek elsősorban a sporton keresztül ter-
jesztették a hazafi as eszméket. A MOVE teniszklubot működtetett Gödöllőn, ami 
1920-ban alakult. A község belterületén négy jól felszerelt teniszpályát üzemelte-
tett, amelyeket télen jégpályává alakítottak át. Horthy Miklós kormányzó állandó 
látogatója volt a teniszpályának, 1932-ben egy vándordíjat is alapított az ott teni-
szezőknek. Nagy Sándor meggyőződésből népszerűsítette a sportokat a fi atalok-
nak. Maga is futballozott, síelt, gerelyt hajított és futott az erdei allée-n Gödöllőn. 
Hetzel Frigyessel, későbbi vejének apjával, 1922-ben az Erdő utcai és a környékbeli 
fi úkból megalakította az Erzsébet-parki Torna Klubot, melynek keretében atléti-
kai és agyaggalamb-lövészeti versenyeket szerveztek. Nagy Sándor szorgalmazta 
a sportpálya megépítését is, ami 1926 nyarára valósult meg az Erzsébet-parkban, 
klubházzal, tribünnel, lövöldével, pályaőri lakással. A festőművész „az ország leg-
szebb fekvésű stadionjá”-nak nevezte. Rendszeresen tartottak ott leventedemonst-
rációkat. Ott szentelték föl ünnepélyes keretek között 1927 őszén a Nagy Sándor 
tervei alapján a gödöllői szövőműhelyben kivitelezett levente- és cserkészzászlót. 
A MOVE Tenisz Club estélyén 1930 nyarán Nagy Sándor előadást tartott a sportról, 
illetve ennek ürügyén a modern életszemléletről.116

A két világháború között az ifj úság hazafi as nevelésének másik fontos szervezete 
a leventemozgalmon kívül a cserkészet volt. Míg a leventemozgalom a parasztság 
és a munkásság soraiból toborozta tagjait, addig a cserkészet inkább a középosz-
tály gimnáziumban tanuló gyermekeit gyűjtötte össze, szervezte meg. Ahhoz ké-
pest, hogy Magyarországon már 1910-ben megalakultak az első cserkészcsapatok és 
1912 decemberében létrejött a Magyar Cserkészszövetség, Gödöllő elég későn csat-
lakozott ehhez a mozgalomhoz. Itt 1922 tavaszán alakult meg az első cserkészcsapat. 
Králik Lászlóval kell egyetértenünk, aki szerint Magyarországon csak lassan terjedt 
el a cserkészet eszméje, fontosságára csak az első világháború elvesztése ébresztette 
rá az illetékeseket. „A konzervatív körök először kaptak észbe: belátták, hogy az 
ifj úság gyakorlati nevelése fontosabb, mint bármely más kérdés. Így történt, hogy 
nálunk a cserkészetet a papság vette kezébe, mert a papság van olyan okos, hogy 

115 GH 1930. máj. 18. 1–3. 
116 Fábián Balázs: Az Erzsébet-parki sporttelep. Gödöllő anno. Gödöllői Szolgálat, 2007. aug. 30. 5.; Nagy 

Sándor: Vallomás Gödöllőről. Kézirat. GVM TD 2005.28.1-2.; HOVHANNESIAN E. 1933. 146., 203–204.; 
A sportokról. Elmondotta a Gödöllői MOVE Tenisz Club estélyén Nagy Sándor. GH 1930. júl. 27. 1–2. 

402

Gödöllő története II/2. [402]



tudta tartani az újságot. Krúdy Gyulától és Tömörkény Istvántól is közölt 
írást a lap, méghozzá eredeti anyagról és nem másodközlésről volt szó.123 

Az újság teljesen piaci alapon működött, az előfi zetők, újságvásárlók és a 
hirdetések tartották el a lapot. A Gödöllő és Vidéke folyamatosan tudott ma-
gának olvasóközönséget teremteni, még akkor is, amikor vele párhuzamo-
san konkurens lapok jelentek meg, a Gödöllői Közlöny, majd a két Gödöllői 
Hírlap. Elsősorban az iparosok, kereskedők és a gazdatársadalom tartotta 
fenn a lapot előfi zetéseivel.124 Természetesen volt konkurenciaharc a la-
pok között. Mivel Nyiry Lajos Gödöllőn lakott, tagja volt több társadalmi 
szervezetnek, beépült a helyi társadalomba, lapjában rendszeresen közölte 
a társaságok, testületek híreit, így a tagság az ő lapját vásárolta és olvasta. 
A Gödöllő és Vidéke kötődött a 48-as függetlenséget vallók, az úgynevezett 
„kurucok” asztaltársaságához, melynek tagjai leginkább a megszűnt Polgári 
Körből kerültek ki: Nyiry Lajos, Krenn Károly tanító, Kovács Béla telek-
könyvezető, Surin István kertész. 

A Gödöllő és Vidéke igyekezett kiszolgálni az olvasók, előfi zetők igényeit. Nyílt 
tér címmel rovatot indított, amelyben pénzért bárki bármit leközölhetett, de a szer-
kesztőség nem vállalt érte felelősséget. Rendszeresen   tájékoztatta olvasóit a Vasár-
napi Újság és a Wiener Mode bécsi divatlap aktuális tartalmáról. A királyi család 
és különösen Erzsébet királyné kultusza természetesen a helyi lapban is megnyil-
vánult. 1898 nyarán, amikor a lapok arról adtak hírt világszerte, hogy meggyen-
gült Erzsébet királyné egészsége, valójában depressziója hatalmasodott el, és a 
nauheimi fürdőhelyen keresett gyógyírt,125 a Gödöllő és Vidéke nagy terjedelmű 
vezércikkben kongatta a vészharangot: „A királyné beteg. Egy jaj-kiáltás hangzik 
széles Magyarországon, a Kárpátoktól az Adriáig végig: a királyné beteg. Magyar-
ország büszkesége, reménysége, a magyar nép legnagyobb pártfogója, legigazabb 
védangyala, Európa legtöbbet szenvedett királynéja komoly beteg. Gödöllő népe, 
mely imádattal határos hódolattal vette körül legendás alakját, kinek látására bol-
dogság és reménység szállotta meg egész valóját, megdöbbenve és mély szomorú-
sággal vette tudomásul e lesújtó hírt. Fáj a szíve! (…) Gödöllő és Vidékének népe 
esdő tekintettel, szívből jövő fohásszal fordul az Egek Urához, buzgó imát bocsátva 
hozzá, hogy a nagy királynét, a hű hitvest, a szenvedő anyát, a magyar nemzet 
őrangyalát, Gödöllő és Vidéke népeinek igaz jótevőjét, szegényeinek gyámolát se-
gítse vissza a gödöllői aranyos, cirádás, kupolás kastélyába, árnyas, hűsítő fái alá! 
Gyógyítsa meg kedélyét, hogy örüljön, vigadjon újra az életnek, hű magyar népe 
őszinte ragaszkodásának és szeretetének.”126 Két hónappal később, 1898. szeptem-
ber 10-én Luigi Lucheni olasz anarchista Genfb en leszúrta a királynét, aki ebbe 

123 Nyiry Lajos halála. GH 1934. szept. 30. 3. Fehér Béla: A gödöllői hírlapirodalom kezdetei. In: DÉKÁN A. 
(szerk.) 1975. 181.; Halálozás. GH 1938. jan. 16. 2. 

124 Gödöllő halad. GV 1927. nov. 27. 1.
125 HAMANN, B. 1988. 590.
126 Tahvári Tahy János: A királyné beteg. GV 1898. július 17. 245–246.
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volt, köztük a királyné, IV. Ferdinánd főherceg és a toscanai nagyherceg. Orbay 
főszerkesztő Gödöllőn lakott, Hermann Antal szerkesztő pedig Budán. Az újság 
irodalmi melléklete jeles szerzőket is foglalkoztatott. Tudósított az aranykorról, a 
királyi és a fejedelmi vendégek vadászatairól, a divatos üdülőhely teniszpályáján és 
báltermeiben történtekről. Sűrűn változtak a lap munkatársai, majd egy év múlva 
megszűnt.120 Aztán 1900-ban Nyiry Lajos megvette Orbay Eberharth Dénestől a 
Gödöllő és Vidékét és halálig szerkesztette azt 32 éven át. Nyiry Lajos (1872–1934) 
1872. április 11-én született Kecskeméten Nyiry 
Dániel ügyvéd és Széll Terézia fi aként. Jogot 
végzett a budapesti egyetemen, és éveken ke-
resztül ügyvédként dolgozott. Emellett hírlap-
írással és szerkesztéssel is foglalkozott. Verseket, 
elbeszéléseket, cikkeket publikált különböző 
álnév alatt (Stella, Csörgő, Péter, Barna, Ne-
ro, Kántor J., = y, P.) országos lapokba. Majd 
1898-ban megindította a Magyar Krónika című 
irodalmi és művészeti képes hetilapot, melyet 
később Dura Mátéval közösen szerkesztett. 
1900-ban Gödöllőre költözött, 28 éves fi atal-
emberként, és szerkesztette a Gödöllő és Vidé-
ke című járási hivatalos lap mellett a Hatvan és 
Vidéke, valamint az Aszód és Vidéke című lapot 
is.121 Kiváló közgazdasági tudásával és műveltségével azonnal bekapcsolódott a tele-
pülés közéletébe. Nagyszerű szervező tehetséggel rendelkezett, 30 éven át tagja volt a 
község képviselő-testületének, az ő nevéhez fűződik több alkotás. Elnöke volt a Gö-
döllői Polgári Körnek, a kereskedelmi kaszinónak, örökös díszelnöke az Önkéntes 
Tűzoltó Testületnek. Ő alapította az Országos Központi Hitelszövetkezetet, részt vett 
a Hangya Szövetkezet megalapításában is. Jelentős szerepe volt az Erzsébet-szobor 
felállításában. Felesége, Wenke Lujza (1880–1938) örökségéből létrehozta az Erzsé-
bet könyvnyomdát 1902-ben Gödöllőn a Rudolf utca 127. szám alatt az Aranysas 
házban, és attól kezdve ott állították elő a Gödöllő és Vidékét.  

Századosként harcolt az első világháborúban, négy esztendőt töltött a 
harcmezőn, 1918 decemberében megrokkanva tért onnan haza. Amíg ő a 
fronton szolgált, addig felesége látta el a lapfenntartás és kiadás munkáját. 
A Gödöllő és Vidéke 1934 februárjában beolvadt a Gödöllői Hírlapba.122 Nyiry 
Lajos 1934. szeptember 24-én halt meg éveken át tartó, súlyos betegség után. 
A község köztiszteletben álló polgára volt. Nyiry Lajos fontos szerepet ját-
szott Gödöllő sajtótörténetében, ő alapozta meg a helyi hírlapírást. Munkája 
jól szolgálta a helyi lakosok igényeit, több évtizeden át magas színvonalon 

120 Pest megye sajtóbibliográfi ája. 1794–1975. Szentendre, 1977. 76.
121 SZINNYEI J. 1891–1914.
122 Nyiry Lajos: Gödöllő község közönségéhez. GH 1934. febr. 4. 1–2. 
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villát épített Rákos Pál tervei alapján a mai Szabadság úton. Aktívan részt vett a 
közéletben. 64 éves korában halt meg 1930-ban.129 

A lap négyoldalas volt. Sok irodalmi anyagot közölt. A  köz érdekében tenni 
akaró ügyvédek és nem újságírók írták és szerkesztették. Javítási szándékkal sokat 
foglalkoztak a közállapotokkal, év végén vagy év elején összegezték, hogy mi tör-
tént egy év alatt a községben és programot hirdettek a következő évre. Rendszere-
sen tudósítottak a művésztelep eseményeiről, továbbá publikált a lapban például 
Jászai Mari színművész is. A Gödöllői Hírlap indulásától kezdve előszeretettel tá-
madta a konkurens lapot, a Gödöllő és Vidékét. Ebben élen járt Rosenfeld Sándor 
fi atal ügyvéd, a lap főmunkatársa. A Gödöllő és Vidéke éves előfi zetési díja 12 ko-
rona volt, a Gödöllői Hírlapé 8 korona. Nyilvánvalóan a Gödöllői Hírlap botrányok 
kiprovokálásával akarta átcsábítani az olvasóközönséget a saját lapjához. Hadd áll-
jon erre itt egy példa. A gödöllői izraelita nőegylet alapja javára 1904. március 12-
én mulatságot rendeztek az Erzsébet Szálló termeiben. Erre a rendezvényre nem 
kapott meghívót a keresztény iparos osztály, csak a keresztény intelligencia. Ezt 
egyesek szóvá tették pohárköszöntő formájában, aminek az lett a következménye, 
hogy antiszemitizmussal vádolták meg a felszólalókat, a kifogást emelőket, és 24 
izraelita tag kilépett a Polgári Körből. A Polgári Kör, ami 1901. szeptember 16-án 
alakult meg, szépen megerősödött, több mint 200 tagja volt 1904-ben. Felkapta ezt 
a hírt a Gödöllői Hírlap, és egyből antiszemitizmussal vádolta meg a Polgári Kör 
egyes tagjait és annak alapítóját, Nyiry Lajost is. A szerkesztő válaszában higgadtan 
és józanul foglalt állást és rámutatott, hogy zsidó előfi zetők szerzése céljából vádas-
kodik a konkurens lap.130 

A Gödöllői Hírlap II. 1928 és 1944 között jelent meg. Az 1928-ban indult lap 
nem folytatása volt a század eleji Gödöllői Hírlapnak, noha ugyanazt a címet viselte. 
Főszerkesztője Hovhannesian Eghia (1885–1948) ügyvéd, újságíró volt, Bor Amb-
rus író édesapja. Az örmény származású Hovhannesian 1885. április 2-án született 
Konstantinápolyban. 1890-ben egy évig francia elemibe, majd hat évig örmény 
elemibe járt. 1898-ban az örmény üldözések elől az édesapja Sumlába (Bulgária) 
menekítette rokonokhoz, ott a bolgár nyelvet tanulta. Majd Németországba került, 
utána pedig Budapestre. A  magyar fővárosban fejezte be középiskolai tanulmá-
nyait, 1907-ben érettségizett. Végig jeles és kitűnő tanuló volt. 1907 és 1911 között 
jogot végzett Budapesten, 1913–1914-ben egy-egy szemesztert Heidelbergben és 
Lausanne-ban hallgatott. Miután letette az ügyvédi és bírói vizsgát, egy jogász-
egyesület Gödöllőre közvetítette ki ügyvédjelöltnek. Itt ismerkedett meg Ritter 
Juliannával, akit 1917 őszén feleségül vett. 1918-ban nyitott önálló ügyvédi iro-
dát. Három gyermeke volt: Yervant Károly (1920–1978), ő is jogi doktor volt, Tar-
jánra változtatta a vezetéknevét, Zaven János Jenő (1921–1995), aki szintén jogot 

129 (-sian): Dr. Bezsilla István. GH 1930. jan. 26. 2.; Hovhannesien Eghia: Gödöllői emlékeim. I. rész. GH 1938. 
ápr. 17. 1–2.

130 Mulatság. GV 1904. márc. 5. 3.; Utóhangok egy táncmulatsághoz. GV 1904. márc. 20. 2.; Antiszemitizmus 
Gödöllőn. GV 1904. márc. 24. 2–3. 
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bele is halt. A valóságos tragédia bekövetkezésekor már nehéz volt fokozni a túlzó 
jelzőket, a felsőfokú elragadtatást, a kultikus megnyilvánulásokat. 

Gödöllő és az egész járás érdekeit képviselő társadalmi, szépirodalmi és köz-
gazdasági hetilapnak indult a Gödöllői Közlöny (1902) 1902. július 20-án Szabó 
B. Géza szerkesztésében. Mindössze 11 számot ért meg, 1902. szeptember 28-án 
jelent meg az utolsó száma, beolvadt a Gödöllő és Vidékébe. Ez az efemer életű lap 
feltehetően a nyomdák harcának volt a terméke. Nyiry Lajos 1902. június 29-én 
jelentette be a Gödöllő és Vidékében, hogy Erzsébet könyvnyomda néven új céget 
hozott létre, és ettől kezdve ott készül az általa szerkesztett újság.127 Schulcz János 
nyomdája tehát, ahol addig a Gödöllő és Vidékét nyomták, konkurenciát kapott, 
lap nélkül maradt. Egy hónap múlva elindította a Gödöllői Közlönyt, melyben 
tulajdonos is volt. 

Nagyobb méretben és nagyobb terjedelemben jelent meg a Gödöllői Közlöny, 
mint a Gödöllő és Vidéke, 8 oldalas volt. A konkurenciaharcot az is mutatja, hogy 
bár nagyobb terjedelmű és nagyobb formátumú volt a Gödöllői Közlöny, mint 
Nyiry Lajos lapja, mégis olcsóbban adták: a Gödöllő és Vidéke 30 fi llerbe került, 
a Gödöllői Közlöny csak 12 fi llérbe. Igen magas, 2000-es példányszámban jelent 
meg az 5800 lakosú Gödöllőn, feltehetően a nyaralók érdeklődését is szerette vol-
na kielégíteni. Jól szerkesztett, világos, áttekinthető tördeléssel készült, közérdekű 
helyi híreket közölt és vitatott meg, és időnként túlságosan kritikus hangnemet 
engedett meg magának a szerkesztő. A lap gyors megszűnésének okait nem tud-
juk, lehet, hogy a lap provokatív hangneme, lehet, hogy az anyagiak hiánya, de az 
is lehet, hogy a szerkesztő személyes sorsának alakulása befolyásolta a Gödöllői 
Közlöny megszűnését. Ugyanis az utolsó lapszámmal egyidőben jelent meg a Gö-
döllő és Vidékében a hír, hogy Szabó B. Géza hírlapíró eljegyezte Freund Jozefi n 
kisasszonyt, Freund Jónás, a fővárosi előkelő fotó-cinkográfi ai műintézet tulajdo-
nosának a lányát Budapesten.128 

Gödöllői Hírlap címen két lap is jelent meg a 20. században, az első 1903. má-
jus 10-én indult, 13 évfolyamot ért meg és a háború alatt szűnt meg, 1915. ok-
tóber 31-én. 1922-ben – Kray és Kaas bárók gödöllői választási küzdelme idején 

– még megjelent egy száma Hovhannesian Eghia szerkesztésében, de nem folyta-
tódott. A laptulajdonos és felelős szerkesztő végig dr. Bezsilla István ügyvéd volt, 
a Nemzeti Munkapárt helyi elnöke. A főmunkatársak változtak, leghosszabb ideig 
dr. Rosenfeld Sándor ügyvéd szerkesztette a lapot, de szerkesztette dr. Pál Ferenc 
ügyvéd és Huckstedt Jenő is. Dr. Bezsilla István (1866–1930) a gödöllői ügyvédi 
kar egyik legfelkészültebb és legnépszerűbb tagja volt, harminc éven át dolgozott 
Gödöllőn. 1914-ben a frissen elkészült községháza emeletén lakott és ott tartotta 
fenn ügyvédi irodáját is. Majd később, az 1930-as években szép Bauhaus stílusú 

127 Könyvnyomda megnyitás. GV 1902. jún. 29. 2., 4.
128 Hymen. GV 1902. szept. 28. 3.; Faludi Ildikó: Sajtótörténetünk elfeledett színfoltja: a Gödöllői Közlöny. In: 

VARGA K. (szerk.) 1993. 68–76.; Fehér Béla: A gödöllői hírlapirodalom kezdetei. In: DÉKÁN A. (szerk.) 
1975. 183.

406

Gödöllő története II/2. [406]



ben a budapesti Biró Miklós Nyomdai Rt. állította elő, majd 1933-tól Gödöllőn 
a frissen létrejött Hungária Nyomda. Az új nyomda tulajdonosa Krummer Géza 
fényképész volt, aki 1934 elején Kalántaira magyarosította a nevét, és 1934. ápri-
lis 1-től a nyomdát is Kalántai Nyomdára keresztelte. 1937. október 24-től kezdve 
Kalántai Géza Miklós felelős kiadóként és laptulajdonosként is jegyezte a lapot, 
Hovhannesian volt a főszerkesztő. A Kalántai Nyomdában készült a Gödöllői Hír-
lap mindaddig, amíg 1943-ban át nem vette a nyomdát a Szent István Fiúotthon, 
ettől kezdve ők nyomták a lapot. Könyvkiadással is foglalkozott az újság, a Gö-
döllői Hírlap könyvei-sorozat 1. száma Pohl Sándornak az angliai dzsemboriról 
írott könyve volt, 2. száma pedig Hovhannesian Eghia Gödöllő a múltban és most 
című munkája 1933-ban. A lap többnyelvű különszámot adott ki a dzsembori al-
kalmából, végigkísérte az egész szervezést, folyamatosan tudósított az események-
ről. A dzsembori után Hovhannesian lemondott a lap szerkesztéséről, fáradságra, 
csalódottságra hivatkozott búcsúzó cikkében. 1933. szeptember 24-től 1936. de-
cember 31-ig Béky Ferenc volt a főszerkesztő, Romanecz Arisztid a felelős szer-
kesztő és Szentiványi Géza a társszerkesztő és laptulajdonos. 1937. január 10-től 
Hovhannesian visszatért a Gödöllői Hírlap élére és szerkesztette azt 1944-ig.135 

Hovhannesian Eghia több könyvet is írt. Sokat foglalkozott saját nemzetének, 
az örménységnek a történetével és tragédiájával. Két könyvet írt Gödöllőről. Az 
1933-as dzsembori előtt adta ki Gödöllő a múltban és most című művét. „A múlt 
alkotásaira támaszkodva mint él a mai Gödöllő – ez a könyvecském tartalma. Gö-
döllő múltjából egy már rég eltűnt világ vonul el előtted, nyomában a ma embe-
rei, szolgái a köznek, oktatói népünknek, kenyerükért szabadon viaskodók, derék 
gazdák, tisztes iparosok, törekvő kereskedők és a másokért dolgozók csoportjai. 
Egy kis darab Magyarország! Gödöllő, 1933. Újév napján” – írja a könyv beveze-
tőjében. Műve sok hasznos adatot tartalmaz a két világháború közötti településről, 
közigazgatásáról, kulturális életéről, civil szervezeteiről. Jól használható forrás a 
helytörténeti kutatások számára. 1937-ben adta ki a Szeressük jobban Gödöllőt! 
című könyvét, melyben a községéért aggódó, aktívan tenni akaró közéleti ember, 
elkötelezett lokálpatrióta újságíró érvel, ágál, küzd a település fejlesztéséért. 

A legfeljebb csak szalonkritikát toleráló gödöllői viszonyok közepette, a közéle-
ti szereplők között a sajtónak kiemelkedő szerepe volt.136 Privilégiuma abban állt, 
hogy híreket, információkat birtokolt. Megvilágított vagy árnyékban hagyott-tar-
tott történéseket, jelenségeket, szervezeteket, intézményeket, vagy éppen személye-
ket, miáltal erősítette vagy gyengítette azok esélyeit, illetve pozícióit. Felelősségét 
(ti. a sajtóét) mindenekelőtt az általa képviselt program történelmi érvényessége és 
erkölcsi értékrendje prezentálta. Munkájával alakította a közéleti, politikai klímát, 
a közgondolkodást, a jó közérzetet.

Alakította továbbá azt a településképet is, amelyet anno a – ma már egyedülálló 

135 Egyházművészeti Múzeum Gödöllőn. GH 1942. szept. 27. 1.
136 A GH-ról írott hátralévő fejezet RÉTI (LANTOS) L. 2007. c. könyve Genius loci. A helyi közéletről c. feje-

zetének összefoglalása. 
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végzett, 1959-ben Lukácsra változtatta a vezetéknevét és Bor Ambrus néven lett 
ismert író, Mária Elmonea Antónia (1923–1926), aki hároméves korában torok-
gyíkban meghalt. Hovhannesian Eghia 1944-ig praktizált, 1945-ben letartóztatták, 
5 évi börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. Vácott és Kőbányán ült börtönben. 
1948. augusztus 9-én halt meg szívszélhűdésben a kőbányai Gyűjtőfogházban.131 
„Gödöllői temetésén több százan vettek részt.”132  

A két világháború közötti 
időszakban Gödöllő társadal-
mi életének kiemelkedő szemé-
lyisége volt. A  környék egyik 
legsikeresebb ügyvédi irodáját 
vezette. 1915-ben jegyezték be 
az ügyvédi kamarába. Ő volt 
a több száz holdas birtokkal, 
többek között például a To-
kaj hegyaljai szőlővel rendel-
kező premontrei rendnek a 
jogtanácsosa. Démusz János 
vendéglősnek is ő volt a jogi 
képviselője.133 Ügyvédi irodája 
a Kossuth utca 26. szám alatt 
volt. Virilis listán a gödöllői 
képviselő-testület tagja, mint a harmadik leggazdagabb, legtöbb adót fi zető polgár. 
Szentgáli Dániel gyógyszerész és Persler Kálmán szállodatulajdonos e  lőzte meg a 
listán. Évi adója 1900-2000 pengő. Kilenc háza volt Gödöllőn, az Állomás utcaiban 
(ma Dalmady Győző utca) lakott a családjával.134 

Gödöllői Hírlap címmel 1928 és 1944 között helyi lapot adott ki, melynek ő volt 
a kiadója és felelős szerkesztője egy személyben. A szépirodalmi, közgazdasági és 
társadalmi hetilap vasárnaponként jelent meg, kezdetben 4, később 8 oldalon, az 
ünnepi számok 18-24 oldalasak voltak. A  munkatársak között több premontrei 
tanár található: dr. Stuhlmann Patrik premontrei rektor-igazgató, aki bölcseleti tár-
gyú cikkeket írt a lapba, a tárcacikkeket író dr. Szopek Loránd, dr. Áldorfai Bene-
dek és dr. Balogh Ányos vezércikkeket írtak és a premontrei intézet híreivel voltak 
jelen a lapban, dr. Buczkó Emil, aki a cserkészettel és a leventeügyekkel foglalko-
zott, Kolumbán Virgil főként vezércikkeket írt. 

A kiadóhivatal Hovhannesian ügyvédi irodájában működött. A  lapot kezdet-

131 Hovhannesian Eghia és családja életrajza, melyet Hovhannesian Eghia állított össze a börtönben. GVM 
A 97.49.1-2., Bor Ambrus és Hovhannesian Eghia életrajza, melyet Bor Ambrus foglalt össze a gyermekei 
számára. GVM A 2005.10.1-3.

132 Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesületének 2. tájékoztatója. 1995.
133 Dr. Lukács Jánosné (Bor Ambrus felesége) szóbeli közlése. 2005. február 18-án.
134 Tarján Tamás (Bor Ambrus unokaöccse) szóbeli közlése. 2005. március 6-án.

Hovhannesian Eghia fehér öltönyben cserkészekkel 
1933-ban a gödöllői állomáson
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Hovhannesian nem titkolt büszkeséggel kijelentette, újságolta, hogy indulá-
sa után már két évvel a Gödöllői Hírlapot az egész országban olvasták. Alig volt 
vármegye vagy járás, ahol ne lett volna előfi zetője. A posta az alábbi községekbe 
vitte: Isaszeg, Pécel, Rákoscsaba, Rákosliget, Rákoskeresztúr, Kerepes, Kistarcsa, 
Nagytarcsa, Cinkota, Mátyásföld, Sashalom, Rákosszentmihály, Pestújhely, Szada, 
Veresegyház, Vác, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok, Boldog, Dány, Hont. Az újság 
presztízsét mutatta és egyben szellemi jelenlétét demonstrálta, hogy Budapest, Ko-
márom, Győr, Balassagyarmat, Kunszentmiklós, Kiskőrös, Mátészalka, Szerencs, 
Tokaj, Sárospatak, Taktaharkány, Tatabánya, Ózd, Miskolc, Hunya, Debrecen, Kis-
kunfélegyháza, Kótaj, Kunágota, Csepel, Darvas, Sajószentpéter, Bábolna, Tinnye, 
Debrete, Gyöngyöspata, Kispest és Szentkút számos civil szervezete is járatta. 

Hovhannesian üzletpolitikájában kezdeményező, off enzív volt. Valósággal pi-
ackutatást végzett, de élen járt a feladatmegszabásban is. Abból indult ki, hogy a 1,5 
millió lakosú Pest megyében 50 időszaki újság, kiadvány jelent meg, s ezt – melyek 
közül 3 a zsidótörvények után meg is szűnt –, kevésnek ítélte. Lapja ugyan Gödöl-
lőtől Hatvanig uralta a sajtópiacot, mégis további expanzióra készült. Olyan helyi 
újság nélküli nagyközségeket vett célba, mint Isaszeg (6000 lakos), vagy Rákoscsa-
ba, ahol 12 ezren éltek. Magasra tette a lécet: 100 ezer előfi zetőt kívánt toborozni, 
amikor, mint Hovhannesian maga panaszolta, újságját nem vásárolják, előfi zetőjük 
kevés, a közönség nem hirdet, sem a hírszolgáltatási lehetőségekkel nem él. Az 
érdeklődés mélypontja 1940 telén volt, amikor a gazdakör és az ipartestület sem 
vette igénybe a Gödöllői Hírlapot. Ráadásul az adatszolgáltatók, a különböző tár-
sadalmi tényezők, egyesületek, testületek is hallgattak. A gödöllői ipartestület vagy 
a gazdakör nem küldött az újságnak se hírt, se közgyűlési meghívót. Nyilvánvaló, 
hogy a lapvásárlók körét leginkább az újság ára szűkítette. Egy számáért 24 fi llért 
fi zettek (1943). 1942 januárjáig az intézmények, az egyesületek évi előfi zetése 10 
pengő volt, utána évi 20 pengőre emelkedett. 

A szerkesztőség függetlenségének bizonyítékaként híresztelte enyhe kritikai él-
lel, de annál nagyobb önérzettel, hogy az újság a községtől, a képviselő-testülettől 
nem kért és nem is kapott semmilyen támogatást. „Köszönetként” a Magyarországi 
Vidék Lapok Országos Egyesülete intelmei szerint viszont megszüntette ingyenes 
közlemények közzétételét, a községét is. A  Gödöllői Hírlapnak szókimondásáért, 

„de inkább csak apró, félreértett személyeskedéséért” 1932-ig 3 sajtópere volt; ket-
tőben felmentették, a harmadik eljárást megszüntették. Ez utóbbiban Stróbel János 
gödöllői bíró volt a felperes. 

Hovhannesian a Gödöllő Hírlapot nemcsak gazdasági vállalkozásként működ-
tette. Speciális politikai küldetést is teljesítő vállalattá szervezte. Olyanná, amely 
elkötelezetten, kétségbevonhatatlan lojalitással, műfajából következően hatéko-
nyan és sok embert elérve állt ki, méghozzá kezdeményezően, önszorgalmúan, s 
rendszerint túlbuzgón az Endre által hirdetett ideológiák, aktuális és távlati célok 
mellett. Így látta biztosítottnak a hosszú ideig sikeres – álalunk elsőként bemutatott – 
életstratégiáját, s Endre barátságát, amely pótolhatatlan védernyőként szolgálta őt 
és lapját. A szerkesztőség egyféle politikai propaganda műhely jegyeit is hordozta. 
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forrásértékű – Gödöllői Hírlap vetített olvasói elé a korabeli valóság elemeiről és 
egészéről, közállapotairól. Továbbá azokról a közszereplőkről és munkásságukról, 
akik méltóságuk vagy a helyi hivatali hierarchiában elfoglalt helyük, a civil élet-
ben elért lehetőségük révén alakították a közéletet. Perdöntőek voltak azok a tár-
sadalmi, gazdasági és rendszerint ideológiai mezbe öltöztetett kérdések, amelyek 
a két háború közötti Magyarország lakóit foglalkoztatták. A területi revízióról, a 
zsidókérdésről, az antikommunizmusról, a társadalmi berendezkedés jellemzőiről, 
a szociális és agrárkérdésről, országunk háborús részvételéről volt szó. Sokaknak 
volt mintaadó, hogy a gödöllői közélet reprezentánsai miként viszonyultak a fen-
ti kérdésekhez, s a mind agresszívebb „korszellemhez”. Kevés túlzás lehet abban 
a megfi gyelésben, miszerint Endre Lászlót, Gödöllő és a gödöllői járás abszolút 
urát, aligha segítette bárki is hatékonyabban, mint éppen Hovhannesian a maga 
intellektusával, nevezetesen az általa főszerkesztett Gödöllői Hírlappal. Képességei, 
adottságai köztudottak voltak. Nagy szenzibilitással, illetve helyismerettel hatéko-
nyan alkalmazta az uralkodó ideológiai és politikai premisszákat, illetve axiómákat. 

A Gödöllői Hírlap önmeghatározása szerint „szépirodalmi, társadalmi és köz-
gazdasági hetilap”, „a Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület”, a Nemzeti Egy-
ség Szervezete, a TESZ és a MOVE (1938), 1943-tól pedig Gödöllő és a gödöllői 
járás hivatalos közlönye. Az induló számban a beköszöntőt, valójában a progra-
mot Hovhannesian írta. Kiáltott a „trianoni abroncsok” széttöréséért, a keresztény 
nemzeti Magyarországért a „vörös áradattal” szemben, megnyerendő ehhez az 

„érintetlen ifj úságot”. Mondanivalója tükrözte a mindig is vallott és a gyakorlatban 
ugyancsak érvényesített szemléletét, illetve szerkesztési elveit. Hitvallása és küldeté-
se az újság első számának mottójául választott „magyar hiszekegyben” kapott emel-
kedett, lírai formát. Hovhannesian lapnyitó, lapindító írását emóciókat megcélzó, 
előhívó, zsurnalizmusba hajló, a nyelvi választékosságra nem különösen kényes, 
ugyanakkor a közérthetőséget elsőrendű követelménynek tekintő stílus jellemzi. 

Az elveket és szándékokat deklaráló opuszok mellett a Gödöllői Hírlap már a 
legelső számban is közölt ötletesen elhelyezett hirdetéseket, melyek forrásértékűek, 
többek között a helyi gazdaság nehezen vagy alig számba vehető szereplőinek meg-
ismerése szempontjából is. A szakmai hozzáértéssel szerkesztett, s persze vitatha-
tatlanul irányzatos, Horthy köreihez közelálló újságot hírvilága, témagazdagsága, 
információszolgáltatása folytán a vele kritikusok is érdeklődve fogadták. Eleven 
tudósításokkal mutatta be a helyi előkelőségeket, reprezentánsokat, Gödöllő „szí-
ne-javát”. Beszámolt demonstrációikról, a dzsemboriról, a Pax Ting-ről és más ün-
nepi, társasági felvonulásokról. A helyi, a községi principálisok érdemeit sokszor 
maga Hovhannesian méltatta. Ő búcsúztatta, ügyvédjelölt-kari elöljáróját, Bezsilla 
Istvánt és Moór Mihályt, aki Gödöllő bírája volt. A lap – a maga módján – ismeret-
terjesztést is folytatott. Büszkén emlegette, hogy az Aratónap című kantáta szerzője 
gödöllői, Ottó Ferenc, s szövegét Illyés Gyula írta. Cikkeket közölt Petőfi  Gödöllőn 
töltött napjairól. Andalító, nyugtató kis színesekkel is szórakoztatta olvasóit. Példá-
ul megírta, hogy a tisztviselők az alispánt követve magyaros ruhákat varratnak, és 
hogy a MANSZ fi nn-magyar vacsorát szervezett.
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Egyházak és hitélet

A dualizmus idején a templomok már nem játszottak olyan kizárólagos szerepet a 
kultúraközvetítésben, mint a barokk korban. A művelődésnek új formái, helyszínei, 
lehetőségei jelentek meg. Az uradalomnak változó gazdái voltak, 1867-től a kirá-
lyi család, amelyik nem akarta ráerőltetni a gödöllőiekre a németes kultúrát, de a 
maga életformájával, szokásaival, tekintélyével mindenképpen hatással volt a helyi 
kultúrára is. A kastélytemplom, amely egyben plébániatemplom is volt, az urada-
lom fenntartásában működött, a királyi család néhány tárggyal gazdagította a fel-
szerelését. Erzsébet királyné két saját készítésű miseruhát, Ferenc József régi török 
zászlókból készített vecsernyepalástot, az 1867-es koronázási zászlót, Mária Valéria 
rubinokkal ékesített keresztes Jézus-szobrot ajándékozott a vártemplomnak.141 

A máriabesnyői kegytemplomban történt a legtöbb változás, esemény az 1867 
és 1945 közötti időszakban. Kívül-belül fölújították 1912-ben a templomot és új 
főoltárt állítottak. A koronauradalom renováltatta a templom és a zárda épületét. 
Túry Gyula (1866–1932) egyházi festő felajánlásból freskóképeket festett a szószék 
alatti kisebb szentélybe. Már 1910. augusztus 10-én gyűjtést indítottak egy új, mű-
vészi főoltár elkészítésére, melyet a hívők adományaiból akartak megvalósítani. 
A  terv kivitelezését jelentős mértékben segítette, hogy a király 3 ezer koronával, 
egy magát megnevezni nem akaró budapesti hölgy pedig 10 ezer koronával járult 
hozzá az új oltár költségeihez. 1912. augusztus 12-én áldották meg a főoltárt, mely-
ről így ír a Historia Domus: „Az új főoltár, mely kezdetben kisebbre volt tervezve, 
már méreteivel is imponál. Barokk stílben van építve és gazdagon díszítve. Ma-
gassága 6,90 méter, szélessége 5,20 méter. Új menzája márványból, maga az oltár 
pedig fából van, díszesen márványozva. A tabernaculum vert ezüstből van, s az 
egész oltáron csak az ezüstözött gyertyatartók a régiek, melyeket még az alapító 
gróf Grassalkovich ajándékozott. A tabernaculum mellett két angyal áll, hasonló 
ezüst kiállításban. A tabernaculum fölött igen díszes trón van, amelyen a boldog-
ságos Szűz Kegyszobra van elhelyezve. A trónt két 160 centiméter magas angyal 
tartja, ezek mellett kívülről Szent István és Szent László szobrai állnak. A trón fölött 
két repülő kis angyal tartja a magyar szent koronát és egy rózsakoszorút, ezek fö-
lött, párkányon pedig két ülő angyal tartja a függönyös baldachinumot. Ezek fölött 
van egy Isten szemét ábrázoló csinos faragvány, felhők közül fényt szórva. Az oltár 
díszes befejező részei: két virágot tartó angyal, két angyalfej és legfelül a kereszt. 
A trón két oldalán három-három oszlop tartja a párkányzatot, amelyen állnak az 
oltár díszes faragású egyéb részei.”142 

A főoltárt Strizs István fi atal isaszegi oltárépítő tervezte és készítette. Mivel a 
régi ereklyék kerültek a menzába, nem volt szükséges felszentelni az oltárt, csak 
megáldani. Ezt gróf Csáky Károly megyéspüspök megbízásából Podhorányi József 

141 VARGA K. 2000. 183. 
142 Máriabesnyői Historia Domus II. 1912. 255–257.
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A Gödöllői Hírlap az 1940-es években egyre inkább szélsőjobb irányba tolódott, 
antiszemita cikkek jelentek meg benne, lényegében ezekért a cikkekért ítélték 5 év 
börtönre a lap főszerkesztőjét a háború után. 

Egyéb sajtótermékek is kötődnek Gödöllőhöz a tárgyalt időszakban. Remsey 
Jenő György volt a főszerkesztője 1932–1933-ban a Fáklya című irodalmi és vi-
lágnézeti szemlének, melyet a Sprirituális Művészek Szövetsége adott ki. Ez a szö-
vetség olyan művészek társulása kívánt lenni, akik az anyagi világgal szemben a 
szellemi értékeket részesítették előnybe.137 A  Gödöllő székhellyel működő szer-
kesztőség munkájában Bányay Kornél és Horváth Béla vett még részt. Hasábjain 
szerepelt Berda József, Zelk Zoltán, Szabó Lőrinc, Erdélyi József, Sárközi György, 
Gogolák Lajos, Sinka István, Földessy Gyula, Mollináry Gizella. Maga Remsey is 
sokat írt a lapba, verset, cikket. Széles a lapban résztvevők skálája és egészen kiváló 
írók, költők is szerepelnek egy-egy művel, de nagyon vegyes és egyenetlen a szín-
vonala. Gyakorlatilag két szám után megszűnt.

Csíki Kovács Dénes 1937 decemberében alapította Máriabesnyőn a Kicsi Góbé 
című gyerekújságot. „Szebb kiállítású, tartalmasabb, olcsóbb meselapunk nincs” – 
írta róla lelkesen Rezek Román.138 A havonta megjelenő meselap előfi zetési ára egy 
évre 2 pengő volt, egyes szám ára pedig 20 fi llér. Kezdettől Kovács Dénes volt a 
szerkesztő, de 1939 júniusig több munkatárs neve szerepelt a címlapon: Avar Gyula, 
Ádám Zoltán, Finta Sándor, Farkas Alberik, Rezek Román, Váth János, 1939 júliusá-
tól azonban már csak Kovács Dénes szerkesztő jegyezte a lapot. Rezek Románnak is 
volt a lapban egy nyelvészeti rovata Hogyan írjunk és beszéljünk? címmel.139 Néhány 
ismertebb név is feltűnt: Erdélyi József, Gazdag Erzsi, leginkább azonban ismeretlen 
szerzők írásai jelentek meg a Kicsi Góbéban, némelyik csak „Feri bácsi”, „Nagyapó”, 

„Pap bácsi” néven szerepelt. Az írások nagy része azonban a szerkesztőtől, Kovács 
Dénestől származott, melynek feltehetően anyagi okai is voltak. 

A Kicsi Góbé a székelyföldi kultúrát és embereket igyekezett népszerűsíteni, er-
ről szólt a címlap is, melyet Ábrán Zoltán rajzolt. Kovács Dénes megemlékezett az 
újságban a székelység nagy személyiségeiről: meséket közölt Benedek Elektől, cik-
ket írt Orbán Balázsról, Gábor Áronról, Kőrösi Csoma Sándorról. Elfelejtett szé-
kely mesék és mondák címmel indított sorozatot. „A Hargita táján így beszélnek” 

– a szerkesztő állandó rovata volt, melyben egy fi ktív székely fi atalember fi ktív le-
veleit közölte székely tájszólással. Minél többet írt a székelyekről és minél távolabb 
került – térben és időben – a Székelyföldtől, annál jobban idealizálta szülőföldjét 
és az ott élő embereket.140 1941-ben szűnt meg a lap. 

137 Sz. M. Z.: Spirituális művészet. Fáklya, 1932. nov. 51–52.
138 Rezek Román: Értékeink. I. h.
139 A Kicsi Góbéban megjelent cikkeit bevette később az Írj helyesen c. kötetébe. Bp. 1944. 
140 Pl. „A földkerekség legderekabb cserkésze a székely. (…) Az egyeneslelkűség, igazmondás született tulaj-

donság a székelyek között. (…) A kötelességteljesítésnek mintaképei.” Dénes Dezső: Egy derék cserkész nép. 
Kicsi Góbé, 1941. március, 15–16. „A székely tud és szeret dolgozni. (…) Csodálatos, hogy a székely nem 
fárad ki a munka közben, hanem felvidul. (…) A munkaszeretet valóságos tudóssá teszi. (…) Munkája tette 
nemessé a székelyt.” Sz. n.: A székely nemessége. Kicsi Góbé, 1941. május, 28. 
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a székelykapu irredenta feliratát, de akkor még nem tettek eleget a felszólításnak.149 
Később azonban engedelmeskedniük kellett, és többé nem is került vissza az ere-
deti felirat. 

Máriabesnyőn nyitottak noviciátust 1917-ben a Szalvátor Nővérek, más néven 
Isten Üdvözítő Nővérei (latinul: Sorores Divini Salvatoris, SDS) három kis paraszt-
házban. A  rend tagjai gyermekneveléssel, árvák gondozásával és betegápolással 
foglalkoztak elsősorban. A  megnyíló premontrei gimnáziumban 1924-ben ház-
vezetést vállaltak, majd 1933-ban apácazárdát építettek Máriabesnyőn a barokk 
templommal szemben a noviciátus, a lelkigyakorlatok és a beteg nővérek számá-
ra.150 Az Öreghegyen pedig Jézus Szíve Kápolna épült magánerőből, Simon Vince 
és felesége jóvoltából 1928-ban. 

A csekély számú evangélikus lakosság kezdetben a domonyi gyülekezethez tar-
tozott, majd egyre nagyobb lett a számuk, ezért 1920-ban Aszódhoz tartozó fi ók-
egyházat hoztak létre, 1926-ban pedig már a templomépítés gondolata is felmerült. 
Országos gyűjtőakciót indítottak az építkezés megvalósításához. 1929-ben rakták 
le a templom alapkövét. Dr. Hetzel Henrik állatorvosnak, evangélikus egyházfel-
ügyelőnek jelentős szerepe volt a templom megépülésében, ezenkívül fi a, Hetzel 
Frigyes tervezte a boltíves, németes stílusú templomot, amelyet 1931. január 18-án 
szenteltek fel.151 

Gödöllőn is áthaladt és megállt 1938-ban az Aranyvonat. A Magyarországon 
megrendezett Eucharisztikus Kongresszus és Szent István király halálának 900. 
évfordulója alkalmából elindított Aranyvonaton első királyunk ereklyéjét, a Szent 
Jobbot vitték el az ország 22 állomására. 1938. május 21-től szeptember 25-ig tar-
tott a körút. A Szent Jobbot szállító díszkocsit Urbányi Vilmos és Márton Lajos 
tervei alapján alakították ki egy szalonkocsiból. Festését Marton Lajos festőművész 
végezte, a díszítés a magyaros és az egyházi motívumokat variálta. 

1938. július 5-én este fél 8 órakor érkezett Gödöllőre, 15 percet állt a MÁV ál-
lomáson. Zászlódíszbe öltöztették különösen az udvari váró környékét. Többezres 
tömeg várta az Aranyvonat érkezését. Fogadására kivonultak a hivatalok, hatósá-
gok dolgozói, iskolások, leventék, frontharcosok, egyesületek zászlókkal. Középen 
helyezkedett el a római katolikus papság. A premontrei rend tagjait Gerinczy Pál 
prelátus-apát, kormányzó perjel vezette. Megjelentek a máriabesnyői kapucinus 
atyák és a különböző női szerzetesrendek képviselői is. Először az iparos dalkör 
énekelt, meghajoltak a zászlók, a csendőrök tisztelegtek, majd az „Ah, hol vagy 
magyarok…” kezdetű éneket énekelték. Az udvari váróteremmel szemben állt 
meg a Szent Jobb kocsija, alabárdos testőrök álltak díszőrséget a nyitott kocsi előtt. 
Díszes emelvényen állt a Szent Jobb, mellette őre, Mészáros János érseki helynök 
2 szerpapjával és 2 alabárdos testőrrel. Schläger Árpád a kocsi ajtaja előtt térdel-
ve imát mondott, majd a papság áhítattal elvonult a Szent Jobb előtt. A himnusz 

149 Máriabesnyői Historia Domus III. 1945. 25.
150 Magyar Katolikus Lexikon
151 Alapkőszentelés. GH 1929. szept. 22. 2.; GH 1931. jan. 25. 2.; HOVHANNESIAN E. 1933. 40–42.
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gödöllői apátplébános végezte. Fludorovics Zsigmond áldozár főgimnáziumi tanár 
megírta a máriabesnyői kegyhely történetét, és a füzet bevételét átengedte a zárdá-
nak az új főoltár javára.143

Fontos események történtek a kolostor életében a két világháború közötti idő-
szakban is. 1923-ban a kegytemplomot és a kapucinus kolostort – Klebelsberg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter kezdeményezésére – műemlékké nyil-
vánították. Az első világháborúban elrekvirált harangokat pótolták 1925-ben köz-
adakozásból.144 1936-ban Gödöllőtől független, önálló plébánia lett Máriabesnyő.

1941–1942-ben teljesen megújult a felső- és az alsó templom belseje. Bögözi 
Vilmos házfőnök Márton Lajos festőművészt bízta meg a templom freskóinak elké-
szítésével. „… az egész belső díszítésben és freskókban, mindenhol az országépítő 
magyar gondolat uralkodik.”145 Az egyik nagy freskó a magyar revíziót ábrázolja 
a kegytemplom mennyezetén, a másik pedig a magyar kapucinust, Brindizi Szent 
Lőrincet, amint Csókakőnél győzelemre vezeti a keresztény magyar sereget a tö-
rökök ellen. A szentélyben lévő falkép a kegyszobor megtalálásának történetét je-
leníti meg. Márton Lajos – a középkori festők szokásához híven – a különböző 
falképeken megörökítette azokat a világi és egyházi személyeket, akik támogatták 
a templom felújítását: Horthy Miklósnét, Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímást, 
dr. Bresztóczy Miklóst, dr. Németh Sándort. Az alsó templom faldíszei és színes 
üvegablakai is ekkor készültek Márton Lajos festőművész munkájaként. Az egész 
nagy beruházás hetvenezer pengőbe került, melyet miniszteri, állami, vármegyei 
segítséggel sikerült összegyűjtenie Bögözi Vilmos házfőnöknek. Az orgonakarzat 
feletti ívben zarándokok csoportja látható, és a jobb oldali jelenet közepén sötét 
öltönybe, nyakkendőbe öltözött alakban valószínűleg Endre Lászlót festette meg a 
művész.146 A kegyhely bejáratánál 1943-ban a Székelyföld felszabadulásának em-
lékére székelykaput állítottak, ami ma is látható. Bögözi Vilmos házfőnök ötlete 
volt a székelykapu. Erdélyből hozatták vonattal a hozzá való fát, és a helyszínen 
faragták ki székely ácsok. Antal Dezső okl. építészmérnök tervezte és Barabási 
János ácsmester kivitelezte.147 A kapu 13 613 pengőbe került, ebből 10 550 pengő 
adakozásból gyűlt össze, a fennmaradó 3000 pengőt a zárda biztosította. „Besnyő-
nek hírnevét emeli, hazafi as gondolkodását bizonyítja és a kegyhely bejáratának 
érdekes, kellemes külsőt kölcsönöz” – összegzi a kapuállítás indokait Bögözi 
Vilmos a Historia Domusban.148 A székelykapun a következő felirat állt: „Mária-
besnyő. Kegyhely. Épült Székelyföld felszabadulásának emlékére. 1943.” 1945. ok-
tóber 11-én a gödöllői községháza felszólította a kapucinusokat, hogy kaparják le 

143 FLUDOROVICS Zs. 1909.
144 Harang szentelés. GV 1925. jún. 7. 1. 
145 Zarándoknaptár 1942. Máriabesnyő, 31.
146 Máriabesnyői Historia Domus II. 1942. 162–163.; MÉLYKÚTI Cs.-MÉLYKÚTI L. 2004. 40–41. 
147 Máriabesnyői Zarándoknaptár 1944. Máriabesnyő, 63.
148 Máriabesnyői Historia Domus II. 1943. 167., III. 116.
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vadászni indul. Nyilván a királyi család érkezésének hírére a kastélyban is készült a 
személyzet a gazdák fogadására, és mi történt? Mária Valéria egy negyed órát, azaz 
tizenöt percet töltött a kastélyban, utána udvarhölgyével elment sétálni. Délután öt 
órakor pedig még az uzsonnát sem a kastélyban fogyasztotta el, hanem a kupéban 
terítettek meg neki. Miután a király és veje hódolt egy kicsit vadászszenvedélyének, 
azonnal elutaztak a fővárosba. Amint a cikk utolsó mondatából kitetszik, a nép 
hangulatának felmérésére is alkalmas volt egy ilyen villámlátogatás. 

1902. május 2-án Gödöllőn járt a sziámi trónörökös. A fi atal MahaVajirasridh 
herceg meglátogatta a gödöllői koronauradalmat és a község nevezetességeit. Da-
rányi Ignác földművelésügyi miniszter több miniszteri tisztviselő társaságában ka-
lauzolta a sziámi fenséget. A déjeuner-t, azaz az ebédet a Királyi Váróban szolgálták 
föl a vendégeknek.155 

Voltak, akiknek saját nyaralójuk volt, voltak, akik szobát vagy egész lakást, villát 
béreltek nyárra a településen és voltak olyan nyaralók is, akik szállodában laktak: 
az Erzsébet Szállóban vagy a Központi Szállodában. Főként a vasútállomás közelé-
ben lévő Alvégen épültek a nyaralók, ott alakult ki az úgynevezett nyaralótelep. Az 
Állomás-, Gizella (Isaszegi)-, Fürdő-, Légszesz-, Csipke-, Faiskola-, Király (Köz-
társaság)-, Tégla (Lovarda)-, Erdő (Körösfői) utcában nyaraltak a legtöbben. Az 
első helyi lap, a Gödöllő és Vidéke 1898-ban indult, még az év júliusában közzétette 
a nyaralók névsorát lakcímmel együtt. Ebben szerepel Ambrus Zoltán író, aki a 
Tégla (ma Lovarda) utcában és Kiss József költő, a Hét szerkesztője, aki az Iskola 
utcában lakott. Sík Sándoréknak a Gizella (Isaszegi) úton volt két házuk, 1898-ban 
két nyaraló is lakott náluk: Fornet Elemérné és Kovács Ilonka. A színházi világ-
ból Jászai Marinak és Paulay Edénének az Öreghegyen, Rózsa Kálmánnak pedig 
az Erdő (ma Körösfői) utca 500. szám alatt volt nyaralója. A  gödöllői nyaralók 
névsorában megtalálható a későbbi Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona családja 
is: Schlesinger Vilmos az Isaszegi út 84. szám alatt lakott. Közel a vasútállomáshoz, 
a Gizella fürdőhöz.156 Az újságban három oldalt tesz ki a nyaralók felsorolása, és 
nem is teljes a névsor. 

A fővárosból sokan érkeztek, és a korabeli képeslapok tanúsága szerint jól érez-
ték magukat Gödöllőn, bár akadtak kivételek is. Az egyik hölgy, aki Szépreményű 
Bartocsek Gizuska kisasszonynak címezte lapját Budapestre a Dembinszky utca 6. 
számú házba 1904. július 20-án, unatkozott: „Édes Gizuskám! Nem képzeli, mily 
jólesett egy hosszabb levelét olvasni. Igen sokszor gondolok rá, bár már ma men-
nénk Pestre, ez egy igen unalmas fészek. (…) Írjon azonnal, csókolja igaz, őszinte 
barátnéja: Sárika.” A  másik hölgy túl sok pesti ismerőssel találkozott a nyaraló-
ban: „Én már 1-én Pesten leszek, mert itt kezd a Király utca erősen képviselve 
lenni” – írja Nusi Máriabesnyőről 1932. június 17-én Ngys. Hembach Gyulának 

155 Sziámi trónörökös Gödöllőn. GV 1902. máj. 4. 2.
156 A gödöllői nyaralók lak- és névjegyzéke. GV 1898. július 24. 257–259. 
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éneklése közben gördült ki a vonat. Katolikusok és protestánsok együtt ünnepeltek. 
1939-ben még egyszer átutazott Gödöllőn az Aranyvonat, amikor felvidéki útjáról 
tért vissza, 9 percet időzött a gödöllői állomáson. Az újság kérte a lakosságot, hogy 
teljes számban legyen a pályaudvaron. Virágot és égő gyertyát hoztak magukkal az 
emberek és ez emelte az esemény fényét.152 

IDEGENFORGALOM

A királyi nyaralóhely

A nyaralók mozgalmassá tették Gödöllő nagyközség életét a nyári hónapokban. 
Mindenekelőtt nyaralók voltak a királyi család tagjai is. Ferenc József elsősorban 
a vadászatok miatt látogatta Gödöllőt. A vadban gazdag gödöllői és különösen a 
valkói erdő kedvenc vadászterülete volt. Főként cserkészni szeretett. A helyi lap 
természetesen mindig részletesen beszámolt a királyi család látogatásáról, gödöllői 
időzéséről. 1898. február 20-án például így zajlott le a királyi család félnapos gö-
döllői látogatása. „A király Gödöllőn. Folyó hó 20-án délután fél 2 órakor robogott 
be az udvari különvonat a gödöllői állomásra, hozván a magas vendégeket, úgy-
mint ő Felségét a királyt, Mária Valéria főhercegasszonyt és férjét, Ferenc Salvator 
főherceget. A  pályaudvarnál igen szép számú közönség várakozott. A  fejedelmi 
vendégeket Egyed Lajos állomásfőnök, Lénárd Pál csendőrszázados, Kapczy Vil-
mos főszolgabíró és Pettera Hubert fogadták, kikkel, különösen a két utóbbival 
ő Felsége szívélyes beszélgetésbe eredt. Ő Felsége Pettera fővadászmesterrel, kivel 
egy kocsiba ült, vadászni ment a valkói uradalmi erdőkbe, s három vaddisznót lőtt. 

– Ferenc Salvator Babatra ment vadászni, s egy vaddisznót lőtt. – Mária Valéria 
pedig a kastélyba ment, hol egynegyed órát töltött, azután Korniss grófnő kíséreté-
ben sétált a haraszti erdőben. Az udvari fogat utánuk ment, séta után kocsiba ültek 
és egyenesen a vonathoz hajtattak, hol az uzsonnához a kupéban már terítve volt. 
A fejedelmi vendégek este 6 órakor a közönség lelkes ovációja mellett hagyták el 
Gödöllőt. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy ő Felsége a király, midőn Kapczy 
Vilmos főszolgabíróval kezet fogott, többek között azt kérdezte, vajon nem elége-
detlenkednek-e ezen a vidéken is, miként Szabolcsban?”153 

Figyelemreméltó, hogy a király érkezésének hírére és őfelsége fogadására ki-
vonult a falu teljes vezetése és a lakosság egy része. A királyi család részére külön 
váróterem épült (1882), ami ma is látható. A fogadási ceremónia lezajlása, illetve 
leírása kísértetiesen hasonlít Hidas Antalnak a Ficzek úr című regénye elején leírt 
jelenetre.154 A király csak a fővadászt méltatja fi gyelmére, s az állomásról azonnal 

152 GH 1938. júl. 3. 3.; 1938. júl. 10. 1.; GH 1939. máj. 7. 3. 
153 GV 1898. márc. 1. 55. 
154 HIDAS A. 1978. I. köt. 7–11.
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Sina báró után a leggazdagabb ember volt Gödöllőn, Szontagh Gusztáv csend-
őrkapitány, Gallé Antal udvari ellenőr vendégszerető háza, Garán Dániel, Szé-
kely György, Bezsilla István, Gaál Elek ügyvédek, Lumniczer József doktor és a 
székelykapus Magyar porta. Garán Dánieléknál mindig nagy, kiadós mulatságok 
zajlottak, jó étel-ital, szivar és a házigazdának volt egy kitűnő hegedűje, amit Vi-
dák Béla örökölt Garán halála után. Gallé Antal a Német sornak nevezett Ferenc 
József téren lakott egy udvari épületben, ahol három szobát arra tartottak fenn, 
hogy a miniszterek ott öltözhessenek át, ha a királyhoz mennek audienciára. Ami-
kor nem tartózkodott itt az udvar, fellélegzett Gallé Antal, és nagyszabású bálokat 
szervezett nemcsak a saját lakásában, hanem az Erzsébet Szálló összes termében 
is. Ő szervezte például az elhíresült százak bálját vagy a menyecske-bált Miskei-
nél, a legelőkelőbb vendéglőben, az Arany Fácánban. Vidák Béla szerepet játszott 
a királyi család életének magyarabbá tételében is. Amikor Ferenc Józsefék 1867-
ben beköltöztek a gödöllői kastélyba, német volt a főudvarmester, a személyzet és 
még zenekart is Bécsből akartak hozatni az esti zenéléshez, de a magyar urak és 
Ferenczy Ida magyar cigányt javasolt. Az aszódi Berkes Lajos és bandája lettek a 
palotacigányok, Podmaniczky Ármin báró kölcsönözte őket a királyi családnak, de 
néha Vidák Béla helyettesítette őket zenekarával.158 

Magyar Kázmér királyi tanácsos, akinek a Kossuth Lajos utcában volt székely-
kapus nyaralója, tipikus példánya volt a „műparasztnak,” aki a felületes, giccses 
parasztromantikát terjesztette, egy nem létező paraszti kultúrát akart konzerválni. 
Mindent „cafrang”-nak tartott, ami nem volt népies és magyaros. Számos fény-
képfelvétel készült, amelyen Magyar Kázmér és felesége parasztruhába vannak 
felöltözve és bográcsban főznek fordított kását (ez volt Magyar Kázmér speciali-
tása) gödöllői házuk udvarán. Sok látványos, népi kulturális bemutatóval körített 
vendégfogadás zajlott Magyar Kázmér nevezetes portáján. Egyik alkalommal azzal 
szórakoztatta előkelő vendégeit, hogy a víztározóban dugta el Vidák Béla zeneka-
rát, és az égből hangzott a nóta. 

Egy másik nevezetes esetről a Gödöllő és Vidéke számol be 1909-ben. Dr. 
Lumniczer József, a neves orvos, akinek szintén nyaralója volt Gödöllőn a Kálvária 
mellett, egy Budapesten zajló nemzetközi orvoskongresszus alkalmával gödöllői 
nyaralójában látta vendégül báró dr. Eiselsberg Antal udvari tanácsost, bécsi egye-
temi tanárt. Vasárnap délután érkeztek a fővárosból, a Malomtóra mentek kacsázni, 
majd este kilencig kocsikáztak az erdőségekben. „A tó, az erdők egyaránt tetszettek 
neki. Az alkony a tavon, a nyílt részeken! Boldogult Erzsébet királynénk mindig 
ide gondolt Korfunál, tengeri útjain. Ez volt a fokmérője, ha a gödöllői hangulatot, 
látványosságot megközelítette valami: szép, ha nem hasonlított rá: nem ért semmit. 
Dr. Eiselsberg megértette a bálványozott királynét.” A Lumniczer doktornál elfo-
gyasztott magyaros vacsora után átmentek Magyar Kázmér portájára. 

„Több csinos rendezés felől vettünk e portáról már értesülést, de Eiselsberg lá-

158 Magyar Kázmér: Vidák Béla, a híres gödöllői prímás. 1–11. GH 1935. aug. 18-nov. 24.; Magyarság 1935. júl. 
28.; Anyakönyvi hírek. GH 1935. jún. 30. 3. 
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Budapestre.157 Harmos Ilona és Sík Sándor a Gizella (Isaszegi) úton lakott, majd-
nem szomszédok voltak. Gödöllői emlékeikben sok az azonosság mind a szemé-
lyek, mind a tárgyi emlékek tekintetében: Teghze doktor, a királyi család, Erzsébet 
királyné, métalabda, őzikék, bocikák, a nagy természet. 

Szórakozás

A királyi nyaralóhelynek fontos szereplője volt a híres prímás, Vidák Béla. Pezsgett 
és lüktetett a társadalmi élet Gödöllőn a 19. és 20. század fordulóján, sok vendéglő 
nyílt és mindegyik tele volt vendéggel. Akkoriban a szórakozás elengedhetetlen 
tartozéka volt a cigányzenekar. A zenekedvelő társaságokban, a jól mulató urak kú-
riáin, a majálisokon, bálokon, esküvőkön, keresztelőkön és egyéb rendezvényeken 
képződött az akkor még gyerek Vidák Béla, ez a napi gyakorlati zenélés volt neki a 
konzervatórium. A valkói származású Vidák Béla (1858–1935) korán kitűnt zenei 
tehetségével. Miután kétéves korában árvaságra jutott, gödöllői rokonokhoz került. 
Bár analfabéta volt, a kottát sem ismerte, de kifejlesztette azokat a képességeket, 
amelyek a muzsikáláshoz szükségesek voltak: jó emlékezőtehetség, kiváló arcme-
mória, megismerte a vendéget, sok nótát tudott fejből. Pestet nem szerette, ezért 
nem tudott olyan karriert befutni, mint kortársai: Rácz Pál, Berkes Lajos, Banda 
Marci. Vidák Béla a Kerektó utcában lakott a családjával. Négy fi a is zenész lett, 
továbbvitték az apai örökséget. 

Gödöllőn sok úri ház volt, ahol rendszeresen foglalkoztatták a prímást és ban-
dáját, Béla ötödmagával muzsikált. Beniczky Ferenc prefektus, Friedl Poldi, aki 

157 G. Merva Mária: Új szerzemények a Gödöllői Városi Múzeumban. Történeti Muzeológiai Szemle 6. Buda-
pest, 2006. 244.

Polgári társaság szórakozik a Hétház utcában

418

Gödöllő története II/2. [418]



Ernő Fényirdája”, ahogyan ő 
maga nevezte, rengeteg fel-
szereléssel. A  fényképész Hat-
vanban született 1883-ban, 6 
polgárit végzett és kitanulta a 
fényképészszakmát. Elvette fe-
leségül 1908-ban Wohlmann 
Karolint, így került Gödöllő-
re. Wohlmann Karolin Dolfi n 
Antal (1824–1915) 48-as hon-
véd, állatorvos és Frank József-
né Wohlmann Teréz (1845–
1914) törvénytelen gyermeke 
volt. Tulajdonképpen Dolfi n 
Antalék házába költözött be Hirling Ernő, 
és ott nyitotta meg 1912-ben fényképész 
műtermét, melyet Kiss József budapesti 
fényképésztől vásárolt tárgyakkal rende-
zett be. Emellett 1905-től 1925-ig a MÁV 
szolgálatában állt. Mint állomáselöljáró 
vonult nyugalomba. Ilike nevű lánya fi ata-
lon meghalt hosszantartó, súlyos betegség 
után, temetéséről a helyi sajtó is hírt adott. 
Az 1926-os járási kiállításon elismeréssel 
tüntették ki Hirling Ernőt. Ő készítette 
a premontrei gimnáziumról fennmaradt 
fotók nagy részét, ami albumban, külön-
böző kiadványokban megjelent az épület 
szobáiról, termeiről, belső berendezésé-
ről. Számos felvétele fennmaradt továb-
bá, melyeken ugyanaz a műtermi berendezés látható: őserdőt ábrázoló függönykép 
előtt, terítővel letakart, sárkánylábas asztalka, körülötte székek. Gödöllői és kör-
nyékbeli emberek: katonák, parasztok, családok, házasuló párok és magányosok né-
pesítik be a műtermi enteriőrt, nagyszerűen dokumentálva a különböző társadalmi 
osztályok karaktereit és jellegzetes viseletét.161

A két világháború közötti időszak másik jelentős gödöllői fényképésze Kalántai 
(Krummer) Géza (1900–1981) volt. Az 1920-as években még úgy hirdeti magát a 
helyi újságokban, hogy „Forché Román m. kir. udv. fényképész és társa Krummer 

161 F. SZABÓ G. (szerk.) 1931. 64–65.; Bácskai Árpád, Hirling E. unokaöccsének szóbeli közlései a műtermi 
berendezés vásárlásáról.; Hegedüs László: Fotózás Gödöllőn, valamint gödöllői fotóemlékek. 1981–1982. 
Kézirat. GVM A 93.101.1.; Ilike haláláról: Halálozás. GH 1935. ápr. 14. 3.

Hirling Ernő fényképész és Dolfi n Antal főállatorvos 
lófejes cégéres háza

A Szabadság úti Hirling ház udvara
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togatásakor érte el a zenitet az ünneplés. A hírneves vendég és kíséretének érkezé-
sekor kigyúltak a székely kaput és a rojtozott kerítést Szent István nap óta ékesítő 
nemzeti színű villamos körték 1000 gyertyafény erejéig. A kapu rácsozatában fehér 
transzparens fogadta a kiváló doktort viváttal. A parasztos, a magyar berendezésű 
szobák szemléje után a sátorszerűleg kiképzett verandán rágyújtott a társaság, és 
alig koccintott másodszor, a felső kert felől a rózsalugas alján egy különös menet 
fordult ki és közelít lassú, méltóságteljes vonulásban a veranda elé, a kísérő cigány-
zene a <cserebogár, sárga cserebogár>. Elöl egy fi atal csinos parasztlegény kipánt-
likázott kalappal, nyalka rendezői bottal. Utána egy szép parasztleányzó fehérben, 
nagy virágbokréta a kezében, mellette két vármegyei díszhuszár lépeget jobbról 
és balról mentésen, csákóban. A következő sorokban fehérruhás leányok, kékbeli 
legények kettesével következnek 6 párban, a menetet a legszebb gödöllői paraszt-
menyecske zárja a férjeurával, Szekeres Sándorral. A veranda elé a két huszár ke-
rül szélre, a népség pedig arcban fejlődik a vendégek felé. Persze a vezér Samu a 
fehérruhás leányzóval a középre élelmeskedi magát, és talpraesett verses köszöntőt 
vág ki a háziak, főleg pedig a vendégek üdvözlésére, és jelzi, hogy társa, a leányzó 
hozza az ünnepi bokrétát, de a többi leányzó is kedveskedik, ha mindjárt kisebb 
csokorral is. Bizony elborította a tarkabarka sok csokor a veranda nagy asztalát, és 
ha jól láttam, a bécsi hírneves vendégnek ugyancsak dolgába került, hogy leplezze 
hangjában, szeme körül, ami ott borulatot akart csinálni.”159 A felvonulás után fer-
geteges tánc következett, majd egy leányzó kezet csókolt a magas vendégnek tisz-
telete jeléül, Blaháné sem tudta volna jobban eljátszani a jelenetet. A kissé ironikus 
hangnemű újságcikk jól érzékelteti a korabeli Gödöllő hangulatát, életérzését.

A 19. század végétől a fényképészek is megjelentek a településen. Az első világ-
háború előtt Forché Román csász. és kir. udvari fényképész volt az első és sokáig 
az egyetlen fotográfus Gödöllőn. Családjával együtt itt lakott. A  lányát Forché 
Románának hívták, Pimpi volt a beceneve, amikor átvette apja iparát, „fotó Pimpi” 
néven jegyezte munkáit. Forché Románnak volt elsőként autója a településen. Az 
1896-os millenniumi kiállításon aranyérmet kapott a kereskedelmi minisztertől. 
Egy Endre Lászlónak írott leveléből arra következtethetünk, hogy 1932-ben hagy-
ta el Gödöllőt: „Tisztelettel értesítem, hogy Nagyságodat díszmagyarban ábrázoló 
fényképfelvételének lemeze jó karban még birtokomban van, amely után kisebb és 
nagyobb képeket készíthetek. Egyben bátorkodom tudatni, hogy Budapest VIII. 
Üllői út 34. szám alatt modernül berendezett műtermet nyitottam és kérem a jö-
vőben is szíves támogatását.”160 

Hirling Ernő (1883–1965) volt az első, aki iparszerűen űzte ezt a mesterséget 
és jó színvonalon. Amint azt a hirdetésekből tudjuk, a Rudolf utca 17. szám alatt 
volt a fényképész műhelye. A mai Művészetek Háza mellett állt a házuk és az ud-
varon a műterem a Rákos patak partján, egy nagy, üvegből emelt épület, „Hirling 

159 Dr. Eiselsberg. GV 1909. szept. 5. 2–3.
160 Forché Román levele Endre Lászlónak. Bp. 1932. márc. 21. PML XIV. 2. 12. d. 127.; Hegedüs László: Fotózás 

Gödöllőn, valamint gödöllői fotóemlékek. 1981–1982. Kézirat. GVM A 93.101.1. 
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Endre László főszolgabíró sokkal optimistábban látta Gödöllő lehetőségeit eb-
ben az időben. Az 1920-as évek végén egészségügyi mintajárássá tette a települést, 
az amerikai Rockefeller Alapítvány támogatásával felépült Gödöllői Járási Egész-
ségházat 1930. október 29-én avatták föl. Az avató ünnepségen megjelent többek 
között dr. Tauff er Vilmos, a szülészeti ügyek kormánybiztosa és a Népszövetség 
Egészszégügyi Osztályának épp Budapesten ülésező külföldi tagjai, akiket Endre 
László főszolgabíró angolul, franciául és németül üdvözölt. Az Egészségházban lé-
vő szülőotthon Holló Mihály gödöllői iparművész színes, magyaros bútoraival és 
búbos kemencével volt berendezve.166 Ezután Endre László szorgalmazta azt, hogy 
Gödöllő hivatalosan is üdülőhely legyen. Gödöllő képviselő-testülete kérte a vár-
megye alispánjától 1934-ben, hogy Gödöllőt üdülőhellyé nyilvánítsák. A kérvény-
hez mellékelték a Központi Szálloda (29 szoba, 2 fürdőszoba) és a Gizella Panzió 
(10 szoba, 5 fürdőszoba) paramétereit. Máriabesnyőn is alakult 1937-ben Üdülő-
helyi Bizottság, melynek munkájában szintén aktívan részt vett a főszolgabíró.167 
Ám hivatalosan soha nem lett Gödöllő üdülőhely. 

Dzsembori, 1933

A Bécs melletti Badenben 1931 júliusában döntöttek arról, hogy Magyarországon 
rendezik meg a IV. dzsemborit. A magyar cserkésztisztek a számításba vehető ma-
gyarországi helyszínek (Balaton-vidék, Duna-szigetek, Bükk és Mátra vidéke, Tata, 
Budapest közvetlen környéke) közül Gödöllőt választották a dzsembori helyéül. 
Gödöllő mellett szólt közelsége a fővároshoz, jó közlekedése, Budapest és Gödöllő 
között három vasútvonal és három műút vezetett már az 1930-as években is, ami 
naponta 100 000 ember forgalmát tudta biztosítani. A táborozás céljára bocsátott 

166 GH 1930. nov. 2. 1–2. 
167 Az idegenforgalom kérdése. GH 1934. ápr. 1. 4.; PML V. 1044. db

Lawn teniszezők 
a Ferenc József téri 

pályán
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Géza, Ferenc József tér 29.”162 Később önállósította 
magát, 1926-ban már a Rudolf utca 2. szám alatt volt 
a műterme és nyomdája a mai Művészetek Háza he-
lyén. Korabeli képeslapokon jól látható a Központi 
Szálloda mellett álló fényképészeti műterem. Az 
1930-as években pedig a Kossuth Lajos utca 30. szám 
alatt működött a nyomdája. 1934 elején Kalántaira 
magyarosította a nevét. Ő adta ki Endre László Ha-
talom és igazság című írását 1935-ben. 1937 őszétől 
már nemcsak az ő nyomdájában állították elő a Gö-
döllői Hírlapot, hanem felelős kiadója és tulajdono-
sa is lett a lapnak. 1943 elején a nyomdát átadta a 
Szent István Fiúotthonnak,163 megvásárolta viszont 
Monostori György levelezőlap nyomdáját, és ezzel 
az egész ország képes levelezőlap ellátója lett. Nyil-
vánvalóan ez is hozzájárult tragédiájához: 1948-ban 
államosították a műhelyét, bebörtönözték, kitelepí-
tették. Budapesten halt meg 81 éves korában.164 

Az 1930-as években már arról panaszkodtak a gödöllőiek, hogy a település kezdi 
elveszíteni nyaralóhely jellegét, már alig jön ide nyaraló. 15-20 évvel korábban nya-
ranta 2000-3000 ember töltötte itt a szabadságát, pénzt hagytak itt, lakbérre, élelemre, 
szórakozásra, bevásárlásra költöttek. Az 1930-as években azonban nem voltak meg a 
feltételek ahhoz, hogy a nyaralók igényeinek megfeleljenek. Az utcák porosak voltak, 
a fák és a növényzet elhanyagolt. Fürdőre, szórakozási és sportolási lehetőségre lett 
volna szükség elsősorban. A  blahai fürdő megfelelő volt ugyan, de messze esett a 
központtól, 1904-től Máriabesnyőn is létesült fürdő, de az is kiesett a fővonalból, a 
Gizella fürdő pedig kicsinek bizonyult. Nem volt kávéház vagy olyan közösségi hely, 
amilyent egy városi ember igényelt volna, ahol a nyaraló családfő újságjait átolvashat-
ná, ismerőseivel összejöhetne, üzleti ügyeit, pletykáit elintézhetné, majd megszokott 
kártyapartiját lejátszhatná vagy táncolhatna. Még a sprotolás terén állt a legjobban 
a település, volt futballpálya, lövölde, több teniszpálya. A Ferenc József téri lawn te-
niszpályán gyakran zajlottak teniszversenyek, néha nemzetköziek is neves bajnokok 
részvételével és rendszerint Horthy kormányzó jelenlétében. Télen a teniszpályát fel-
locsolták és korcsolyapályává alakították át. Az Erzsébet-parkban lévő sportpályán is 
gyakran rendeztek járási, megyei, olykor országos levente- vagy MOVE sportverse-
nyeket és más bemutatókat számos résztvevővel és nagy közönséggel.165 

162 GV 1924. jan. 13. 2.
163 Nyomda átvétel. GH 1943. jan. 17. 3.
164 Hegedüs László: Fotózás Gödöllőn, valamint gödöllői fotóemlékek. 1981–1982. Kézirat. GVM A 93.101.1.; 

Kalántai Géza gyászjelentése. GVM TD 96.40.1.
165 Berente István: Gödöllő – a nyaralóhely. I-II. GH 1930. júl. 6. 1. és GH 1930. júl. 13. 1.; Zankó Emil (m. kir. 

főerdőtanácsos): A gödöllői társadalmi életről. GH 1929. dec. 8. 1–2.; GV 1904. aug. 4. 3.

Kalántai (Krummer) Géza 
fényképész és nyomdász
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Sándor festőművész rajzolta. A választott szimbólum a csodavárás érzését is kife-
jezte, ami ebben az időben áthatotta a magyarokat. A monda szerint a magyarok 
ősét a csodaszarvas vezette új hazába. Van-e ennek a szent állatnak „cserkészértel-
me”? Robert Stephenson Smith Baden-Powell, röviden B. P., a cserkészmozgalom 
angol elindítója a következő értelmezést adta a csodaszarvasnak: „Az ősmagyarok 
követték a fehér szarvast, de nem azért, hogy megöljék, hanem mert új utakhoz, 
új kalandokhoz vezette őket, s az üldözés öröme a boldogság ösvényére vezetett. 
A fehér szarvast mint a cserkészjellem szimbólumát tekinthetjük. Fölfelé szökellve 
vezet benneteket, átugorja a nehézségeket, szembenéz új kalandokkal, melyekre a 
cserkészet magasztos céljainak követése közben akadtok. És ez a küzdelem hozza 
meg számotokra a boldogságot. A magasztos célok pedig: Isten, hazátok és ember-
társaitok iránti kötelességeitek egész szívvel való teljesítése, a cserkésztörvények 
szerint való élet. Így mindegyiktek előmozdítja Isten országát ezen a földön, a bé-
ke, a jóakarat uralmát az emberek között.” Voltak, akik kritizálták Nagy Sándor 
szarvasfi guráját, túlságosan dekadensnek találták, menekülő és nem vezető szar-
vasnak.170 A Márton Lajos-féle változat jobban kielégítette azokat az elvárásokat, 
amelyek a győztes képét akarták sugallni a magyarokról. 

Az 1933. augusztus 2-től 15-ig tartó nemzetközi rendezvény rendkívül nagy 
és összehangolt szervezőmunkát igényelt. A tábor parancsnoka Teleki Pál, helyet-
tese Sík Sándor, a vezérkari főnök pedig Farkas Ferenc volt. A táborparancsnok-
ság munkáját rendészeti, egészségügyi, mentő és tűzbiztonsági szervek segítették. 
A 11 000 lakosú, nagyközség státuszú Gödöllő infrastruktúrája nem volt olyan fej-
lett, hogy a 26 000 táborlakó és a több százezer látogató napi szükségleteit kielégítse. 
A premontrei gimnáziumban helyezték el a táborparancsnokságot, a református 
iskolaépületben működött a postaközpont és a község valamennyi középületét a 
világtábor rendelkezésére bocsátotta. 9 kutat fúrtak, naponta 80 tonna élelmiszer-
anyagot szállítottak. A műutak és a HÉV-vasút áthidalására vashidakat építettek. 

A nagyszámú látogató közönség élelmezéséről és egyéb szükségleteiről a falu-
nak kellett gondoskodnia. Soha vissza nem térő alkalom volt ez a gödöllői vendég-
lősöknek, mészárosoknak, pékeknek, cukrászoknak, trafi kosoknak, fuvarosoknak. 
Tömegszállásokat kellett berendezni a több napra itt maradó látogatóknak. Csak az 
Ützletvárosnak körülbelül 3000 alkalmazottja volt, akik itt éltek, itt szálltak meg a 
tábor kéthetes időtartama alatt. Gödöllő ingyen adott férőhelyet a műszaki mun-
kásoknak négy hónapon át. A nagyközség új utat épített a községháza (ma az Er-
zsébet Királyné Szálloda épülete) előtt 8000 pengő költséggel és több utat is rendbe 
hozatott, a villanyszerelésre és a vezetékek bővítésére 15 000 pengőt fordított, az 
artézi kutak és a víztartály felépítéséhez 40 000 pengővel járult hozzá.171 

Minden kereskedő és vendéglős a tábor területén működő Üzletvárosba sze-
retett volna bekerülni, de mindenki nem kerülhetett be, ezért a kereskedők hir-

170 Baden-Powell búcsúztatása. GH 1933. aug. 13. 2–3.; GERGELY F. 1989. 158. 
171 Beszámoló a IV. világjamboreeról. Budapest-Gödöllő 1933. Bp. 1933. Kiadja: a IV. világjamboree táborpa-

rancsnokság. 
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gyönyörű királyi park, az Erzsébet-liget és a koronauradalmi erdők és szántók tel-
jesen megfeleltek a cserkésztáborozás speciális igényeinek. Gödöllőn és közvetlen 
környékén több strandfürdő volt abban az időben, melyek naponta 10 000 cserkész 
fürdőzését tették lehetővé. A képviselő-testület már 1931 áprilisában foglalkozott 
a dzsembori ügyével, holott a végleges döntés a helyszínről csak júliusban született 
meg. Már áprilisban kijelölték a táborok és a vízmű helyét. Körülbelül 25-30 000 
ember vízellátásához egyénenként napi 15 litert számítva mélyfuratú bővízű kutak 
és ciszterna létesítésére volt szükség. Ennek várható költsége 120 000 pengő volt. 
Ha ezek a kutak és ciszterna a községben marad – tervezett a képviselő-testület 

–, hosszú távon biztosítja annak vízellátását, akkor a község is hozzájárul 40 000 
pengővel, melyet 3 év alatt 3 részletben fi zet ki. Az Erzsébet-park szikla mögötti 
részében fúrták a kutakat és létesítették a ciszternát.168 

A dzsemborira készülve igyekeztek lépéseket tenni az idegenforgalom fejlesztése 
érdekében. 1932-ben egy ad hoc bizottságot hoztak létre Hovhannesian Eghia ügy-
véd vezetésével, aki a helyi kereskedők és a község anyagi támogatásával gazdagon 
illusztrált, úgynevezett kékprospektusokat készíttetett a településről, melyet ingyen 
osztogattak. Ugyanabban az évben megjelentettek egy 3 nyelvű (angol, német, fran-
cia) kiadványt Gödöllői Kalauz címmel 3000 példányban az Iskolánkívüli Népmű-
velési Bizottság kiadásában. Schläger Árpád, Lengyel Viktor, Benkő Pál, Gáll Imre, 
dr. Mayer Gyula, Buczkó Emil és vitéz Ortutay Pál közreműködésével jött létre, Or-
tutay Pál szerkesztette és a kiadással járó teendőket is ő végezte. A Magyar Cserkész-
szövetség útján terjesztették és a világ minden részébe eljutott. A kalauzhoz Ortutay 
Pál és Pápay Domonkos egy részletes, pontos térképet készített 6 nyelvű szövegma-
gyarázattal, hátlapján pedig a kalauz magyar szövegével. 1933-ban pedig Gödöllő 
a múltban és most címmel adtak ki egy kis könyvet, melyet Hovhannesian Eghia 
állított össze és jó összefoglalást ad a település múltjáról és jelenéről. 

Gödöllő egyéb módon is készült a nagy eseményre, hiszen ez nagy üzletet je-
lentett a vendéglátóiparnak. Átalakították, modernizálták a Központi Szállodát: 23 
folyóvízzel elátott vendégszobával, nagy étteremmel várta a vendégeket. Ugyan-
csak építkeztek a Gizella fürdő területén, ahol modern beosztású és berendezésű 
panziót létesítettek Park Panzió néven és egy víkend-telepet az idegenforgalom 
növelése érdekében.169 

Nagy kitüntetés volt, hogy a pályázó országok (Amerikai Egyesült Államok, 
Csehszlovákia, Hollandia, Ausztrália) közül Magyarország kapta meg a rendezés 
jogát. A  magyar cserkészfi úk kitűnően szerepeltek az előző dzsemborikon, és a 
magyar diplomácia is mindent megtett a kedvező döntés érdekében. Tizenhárom 
évvel a trianoni trauma után fontos volt a magyarok számára, hogy felhívják ma-
gukra a nemzetközi közvélemény fi gyelmét. A fi úcserkész világtalálkozó szimbó-
lumául a mondabeli csodaszarvast választották, melynek stilizált fi guráját Nagy 

168 Jegyzőkönyv a Gödöllőn 1931. április 29-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Gödöllő, 1931.
április 30. PML V. 1044 c/b Gödöllő nagyközség iratai.

169 HOVHANNESIAN E. 1933. 201–202. 
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Pax Ting, 1939

Gödöllőn rendezték meg a cserkészlányok világtalálkozóját is 1939. július 25. és 
augusztus 7. között. Ez volt az 1923-ban alakult Magyar Cserkészlány Szövetség 
legnagyobb vállalkozása. A latin „béke” és a skandináv „gyülekezés” szóból szár-
mazó Pax Ting nevet Robert Baden-Powell javasolta. A Cserkészlány Világszövet-
ségnek máig ez volt a legnagyobb rendezvénye. 32 országból 4000 lány vett részt 
rajta, a skandináv országokból jöttek a legtöbben. Anna kir. hercegnő és Sybilla 
svéd kir. hercegnő nyitotta meg a budapesti Iparművészeti Múzeumban a Cser-
készlányok nemzetközi kiállítását 1939. július 28-án. Majd másnap Gödöllőn volt 
a hivatalos megnyitó, melyen részt vett Horthy Miklós kormányzó és Teleki Pál 
főcserkész is. Az Erzsébet parkba telepített tábor parancsnoka Lindenmayer An-
tónia, a Magyar Cserkészlány Szövetség elnöke volt. A világtalálkozón értekeztek 
a világbékéről, a falusi lánycserkészet lehetőségeiről és egyéb témákról. Négy alka-
lommal, négy nyelven jelent meg a tábor újságja Pax Ting címmel. A résztvevők 
kirándultak többek között Budapestre, Esztergomba és a Hortobágyra. A búcsún 
részt vett Gusztáv Adolf herceg, a svéd trónörökös fi a is.173 

ISMERT SZEMÉLYISÉGEK

Gödöllői neves emberek

Ebbe a kategóriába sorolom azokat az embereket, akik Gödöllőn éltek életvitelsze-
rűen, munkásságuk egészét vagy egy részét itt fejtették ki, tenni akartak a települé-
sért és a monográfi a egyéb fejezeteiben még nem kerültek szóba. 

Sokat tett Gödöllő művelődéstörténetéért Odrobenyák János és Ripka Ferenc. 
Odrobenyák János (1825–1896) harminchat évig volt Gödöllő plébánosa. 1878-
ban Odrayra változtatta a nevét. Ő írta az első monográfi át Gödöllőről, ami 1875-
ben jelent meg Gödöllő hajdan és most címmel. Kiadását támogatta Ferenc József, és 
az akkori kultuszminiszter, Trefort Ágoston levélben köszönte meg Odrobenyáknak 
a neki küldött tiszteletpéldányt.174 A szerző éveken át gyűjtötte a Gödöllőre vonat-
kozó történelmi dokumentumokat, feldolgozta az isaszegi, gödöllői és máriabes-
nyői Historia Domus anyagát, kutatott a Pest megyei levéltárban, a királyi kúrián, 
szemtanúja és szenvedő alanya volt a kastély különböző tulajdonos-váltásainak. Bár 
nagyon kritikus a könyvvel szemben a Gödöllő és Vidéke cikkírója: „A szerzőnek 
primitív a históriai fi lozófi ája, kevés a kritikája, nemigen van szerkesztő, alakító, 

173 GH 1939. júl. 23-aug 6.; a Magyar Katolikus Lexikon Pax Ting szócikke. 
174 GVM TD 98.21.1.
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detésekkel, reklámokkal igyekeztek kicsalogatni a táborlakókat a faluba. Ezek a 
hirdetések megjelentek a dzsemborira kiadott, 3 nyelvű (angol, francia, német) 
Gödöllői kalauzban is, bár nem valószínű, hogy a „Dr. Horváth Jenőné államilag el-
lenőrzött és többszörösen kitüntetett FAJBAROMFI-TELEPE GÖDÖLLŐN ajánl 
Rhode Island és Khaki Campbell tenyésztojásokat és tenyészállatokat igen jutá-
nyos áron” szövegű, magyar nyelvű hirdetés túl sokat mondott volna egy francia 
cserkésznek. A háztulajdonosok rendbe hozták házaikat, kitették a nemzeti zászlót. 
A középületeket is kicsinosították erre a nagy alkalomra. Renoválták az Erzsébet 
Szálló (ma a Városi Múzeum épülete) koronauradalmi épületét. 

A gödöllői táborozás célja a „campcraft ”, a táborozási készség fejlesztése volt. 
Ezt azonban akadályozta a nagy nyilvánosság. A cserkészek IV. világtalálkozóját 
óriási érdeklődés kísérte, a tábort rengeteg civil látogatta meg Gödöllőn, össze-
sen 365 000 látogatója volt a tábornak a két hét alatt. Ezenkívül a világsajtó folya-
matoson hírt adott róla, gyakori volt a látványos szereplés, a nagyközönség előtti 
bemutató. Ez már terhére volt a cserkészeknek, az állandó kirakat-élet megaka-
dályozta a valódi, bensőséges cserkésztáborozást. A gödöllői találkozó után téma 
volt a cserkészszövetség különböző fórumain, hogy szükség van-e ilyen jellegű 
találkozókra, ki kellene zárni a fárasztó nyilvánosságot. A tábor résztvevői fakul-
tatív fővárosi és vidéki kirándulásokat is tettek, Budapestet és Szegedet keresték 
föl a legtöbben. 

Gödöllő – természetesen országos segítséggel – jól vizsgázott. A külföldi és 
a hazai sajtó, a vezető cserkészek, a nagyközönség a legnagyobb elismeréssel 
adózott a világtábor jó megszervezéséért. Rengeteg elismerő táviratot és levelet 
címeztek a magyar cserkészeknek. Baden-Powell még mielőtt hazautazott vol-
na, Gödöllőn fogalmazott egy köszönő levelet a kormányzónak. „Gödöllő, 1933. 
augusztus 8. Uram! Mielőtt elhagynám Magyarországot, szeretném, ha Őfő-
méltósága elfogadná a Cserkészek Világszövetsége nevében kifejezett őszinte és 
mélyről jövő köszönetünket az irányunkban tanúsított érdeklődéséért és a mér-
hetetlen segítségért, amit a gödöllői királyi park rendelkezésünkre bocsájtásával 
nekünk nyújtott. Enélkül <jamboree>-nk semmiképpen sem lehetett volna olyan 
sikeres, mint amilyen volt. Minden reményem megvan, hogy ennek következ-
ményeként testvéri együttérzés tölti el a sok ezer fi út – a jövő férfi ait –, akik a 
táborban negyvenkét országot képviseltek. Engedje meg, hogy a magam részé-
ről ismét kifejezzem köszönetemet a nagyszerű vendéglátásért, amelyben itt a 
kastélyban részesültem. Az itt töltött napok sokkal kellemesebben teltek el, mint 
elképzelhettem volna. Köszönöm a kastélyban élvezett nyugalmat, amelyben a 
tábor sűrű programjától időnként elszabadulva, elmerülhettem, és azt, hogy így 
minden gond és baj nélkül végezhettem el különböző feladataimat. Őszinte hálá-
val, Őfőméltósága lekötelezettje, B. P.”172

172 Baden Powell levele Horthy Miklósnak. Gödöllő, 1933. augusztus 8. A Magyar Cserkészszövetség Gyűjte-
ménye tulajdona. 
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doktor: Th egze bácsi!/ Ugyan volna-e most is a zsebében/ Aranypapiros lágy sza-
loncukor?”179 Szolgálataiért Ferenc József egy szép, 1913-ban készült, bronz, sze-
cessziós kaput ajándékozott Teghze doktornak, Csányi Károly munkáját.180 

Zilahi Kiss Béla (Junius) (1857–1911) irodalomtörténész, újságíró, Szabó De-
zső nagybátyja Gödöllőn halt meg és itt van eltemetve. A kolozsvári református 
főiskola után bölcseletet, teológiát, jogot hallgatott a budapesti egyetemen. Dolgo-
zott az Országos Levéltárban, a kolozsvári egyetemi könyvtárban, tanított Sopron-
ban, majd a kolozsvári színház főrendezője és dramaturgja lett. Több fővárosi lapba 
dolgozott, könyvismertetéseket, tanulmányokat, cikkeket közölt, de a Junius néven 
publikált tárcáival vált ismertté. 1911. július 25-én halt meg váratlanul Gödöllőn. 
Nem volt beteg, kertjében öntözgette virágait, rendezgette könyvtárát, mielőtt 
rosszul lett és meghalt. 56 éves volt. Írói munkásságának nagy részét a Vasárnapi 
Ujságban fejtette ki, ott jelentek meg rendszeresen az írásai. Anyagi gondok, családi 
problémák nehezítették az életét. Szerény jövedelme nem állt arányban tehetsé-
gével. Az írásban nemcsak kereseti lehetőséget látott, hanem lelki igénye volt rá. 
Öreg bohémként élt utolsó éveiben. Gödöllőn mély részvétet keltett a halálhíre, 
mert az egész község szeretettel vette körül a kedélyességéről ismert írót. Az Új-
ságírók Egyesülete költségén temették el 1911. július 27-én a református temetőré-
szen. 1914-ben tisztelői, élükön Ritter Károly főerdőtanácsossal és Balogh Miklós 
erdőszámtanácsossal gyűjtést rendeztek és annak eredményeként egy terméskőből 
emelt piramist állítottak Zilahi Kiss Béla sírjára 1914. április 24-én.181 

A Lumniczer orvosdinasztia két tagja lakott Gödöllőn: Lumniczer József 
(1863–1921), a Magyar Vöröskereszt Erzsébet Kórházának sebész főorvosa és fi a, 
Lumniczer Sándor (1896–1958) szintén sebész főorvos és sportlövész világbajnok. 
A Kálvária mellett a mai Táncsics úton állt Lumniczerék háza. Már 1905-ben itt 
laktak, akkor halt meg ugyanis Lumniczer József felesége, Frölich Dóra fi atalon, 
29 éves korában és Gödöllőn temették el a református temetőrészen.182 Lumniczer 
József kiváló sebész volt és ingyen gyógyította a gödöllői szegényeket. Halála álta-
lános részvétet keltett, amikor 57 éves korában meghalt. Őt is Gödöllőn temették el. 
A temetésén megjelent a fővárosi orvosi kar küldöttsége, a Vöröskereszt Egyesület 
vezetősége, a kormány képviseletében gróf Ráday Gedeon belügyminiszter és a 
nemzetgyűlés több tagja.183 Lumniczer Sándor Budapesten, majd Kassán sebész 
főorvosként tevékenykedett, majd 1945 őszén a Népjóléti Minisztérium megbízta 
a Magdolnavárosi Állami Kórház sebészeti osztályának vezetésével, ahol nyugdíja-
zásáig dolgozott. Kormányzói engedéllyel 1944 óta a kettős „Lomniczy-Lumniczer” 

179 Sík Sándor: Gödöllő. In: SÍK S. 1996. 133–134.
180 Ez a kapu a Szabadság téren álló szolgálati lakás bejárati ajtaja volt, utoljára Epres János iskolaigazgató és 

családja lakott a házban. A ház lebontásakor került be a kapu igen rossz állapotban a Gödöllői Városi Mú-
zeumba, jelenleg az állandó helytörténeti kiállításban látható. 

181 Zuboly: Zilahi Kiss Béla. Vasárnapi Ujság, 1911. aug. 6. 636.; Zilahi Kiss Béla halála. GV 1911. júl. 27. 3.; 
-zay: Junius. GH 1911. júl. 30. 3.; Junius síremléke. GV 1914. ápr. 26. 3.

182 GV 1905. júl. 20. 1–2.; júl. 23. 2–3.
183 Gyászrovat. GV 1921. máj. 29. 1.; Dr. Lumnitzer József temetése. GV 1921. jún. 5. 1.
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előadó képessége”, azt azonban elismeri, hogy 
hiányt pótló munka.175 A  település elöljárósá-
ga is elismerte a plébánosnak a közművelődés 
területén végzett fáradozásait egy róla kiállított 
bizonyítványban: „Odrobenyák N. János úr a 
közjó, a közművelődés és népnevelés terén fo-
lyamatosan fáradhatatlan buzgalmat tanúsított, 
úgy a nép, mint általában a mezővárosunk érde-
kében, örömmel karolt fel mindenkor minden 
alkalmat arra nézve, hogy a közjót előmozdítsa, 
s kitűnőleg hatott a nép szellemi fejlődésére s 
a közművelődésre…”176 Odrobenyák a gödöllői 
temetőben nyugszik. 

Ripka Ferenc (1871–1944) a szomszédos 
Isaszegen született. Jogi tanulmányai után új-
ságírással foglalkozott. 1925 és 1932 között 
Budapest főpolgármestere volt. A  millenni-
umra jelentette meg Gödöllő a királyi család 
otthona című könyvét, amely Erdélyi Mór fo-
tóival együtt kiválóan dokumentálja a kastély 
épületének és belső berendezésének állapotát a 
királyi korszakban. 1898-ban Erzsébet királyné 
halála után adta ki Erzsébet királyné Gödöllőn 
című füzetét. Dr. Teghze Lajos (1852–1932) 
ötven évig volt orvos Gödöllőn. Elismerte a 
királyi udvar és a toszkánai nagyherceg is.177 
Harmos Ilona gyerekként komikus jelenségnek 
látta: „Kicsi bácsi, nagy a hasa és nagy a kalapja. 
Olyan apró léptekkel tipeg a nagy kalapja alatt, 
mintha a két lába egymáshoz volna kötve, vagy 
mintha egy nagy csiperkegomba lassan megin-
dulna az erdőben.”178 Sík Sándor fi nomabban 
szövi alakját a Gödöllőre emlékező versébe: 

„Az öreg király zöld vadászruhában/ Ül a kocsin 
egy másik öregúrral./ (A toszkánai nagyherceg 
lehet:/ Jóbarátom, a csendőr azt beszéli.)/ De 
lám, mindjárt a második kocsin/ Ott ül az öreg 

175 Dr. Hermann Antal: Gödöllő monographiája. GV 1898. febr. 21. 28. 
176 Idézi Lábadi Károly: Könyvekkel, szobrokkal és parkokkal emlékezve. In: KRASSAY L. (szerk.) 1998. 96.
177 HOVHANNESIAN E. 1933. 95. Vezetéknevét kétféleképpen írják: Th egze és Teghze, a sírján Teghze szere-

pel, ezért ezt tartom helyesnek, de az idézetekben előfordulhat a másik változat is. 
178 KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ HARMOS I. 2003. 36.

Teghze Lajos palotaorvos egykori 
háza a Ferenc József téren, 

a kastély mellett

A ház szecessziós bronzkapuja, 
amelyet a királytól kapott 

Teghze doktor 1913-ban
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A súlyos anyagi gondok, melyek vállamra nehezednek, lassan alkotóképességem 
rovására mehet [sic!].” Az alvégi műtermes házát Hegedüs Aladár miniszteri taná-
csos vásárolta meg.188 

A két világháború között Gödöllőn élt Sztelek Dénes (1893–1959), Sztelek 
Norbert (1884–1956) festőművész testvére. Sztelek Lajosnak, a szentjakabi erdész-
nek voltak a fi ai, bár alig végeztek szakiskolát, tehetséges festők, művészek voltak. 
Norbert miután a gödöllői művésztelepen is megfordult, elment Nagybányára, ott 
vegyes karriert futott be a román rezsimben. Minden művét el tudta adni, mégis 
koldus volt. Főként pasztell képeket festett, de vannak olajfestményei is. Sikerte-
len, zűrös volt mindkettőjük magánélete. Sztelek Dénest a szomorú színek festő-
jének tartották, lakakatos volt a szakmája, meg villany- és vízszerelő, asztalosnak 
is jó volt. Szép népi bútorokat festett, faragott Gellér Károlyéknak, Ottó Ferenc 
zeneszerő sógoráéknak, azok ma is megvannak. Népi iparművészként tartották 
számon, a népművészet mestere címet is megkapta. 1922-től készített magyaros 
jellegű bútorokat. Gyermekjátékokat is tervezett. Munkáiban a régi palóc pásztor-
művészet hagyományait fejlesztette tovább.189 

Természetesen gödöllői neves emberek voltak a művésztelep tagjai, akiknek 
képző- és iparművészeti munkásságáról egy külön fejezet szól a monográfi ában. 
Feltétlenül írnunk kell azonban a közművelődési fejezetben a művészek irodalmi 
munkásságáról és irodalmi kapcsolatairól, ami szintén nem elhanyagolható. Találó-
an írta 1928-as cikkében Markovits Rodion újságíró, hogy Gödöllő egy darab ma-
gyar művészet- és eszmetörténet,190 hiszen az 1901 és 1920 között működő gödöllői 
művésztelep mint a magyarországi szecesszió egyetlen szervezett társulása egyedül-
álló színfoltja a 20. század eleji magyar művelődéstörténetnek. Amikor Körösfői-
Kriesch Aladár 1901-ben házat vásárolt Gödöllőn, és számos művésztársa követte 
őt, a szecesszió, a kivonulás gesztusával, akkor ezek a művészek európai kultúrát, 
európai szellemiséget hoztak a nyolcezer lakosú községbe. Nagy Sándor, Toroczkai 
Wigand Ede, Zichy István, Raáb Ervin, Undi Mariska, Moiret Ödön, Sidló Ferenc, 
Remsey Jenő, a gödöllői művésztelep tagjai az Osztrák-Magyar Monarchia külön-
böző magyarlakta pontjain születtek: Zomborban. Zólyomban, Németbányán, Má-
ramarosszigeten, Budapesten, Győrött, nyugat-európai festő- és szobrásziskolákban 
tanultak (München, Párizs, Brüsszel, Róma, Velence, Bécs). Francia, angol, német, 
olasz nyelven írtak, olvastak és leveleztek. Angol (Percyval Tudor-Hart), osztrák 
(Tom von Dreger), fi nn (Akseli Gallén-Kallela) művészbarátok látogattak Gödöl-
lőre, a svéd származású francia iparművész, Belmonte Leó és a francia nagykövet 
festőművész fi a, Charles de Fontenay pedig aktív tagja volt a művésztelepnek. A be-
települő művészekkel tehát Európa képviseltette magát Gödöllőn. 

188 Molnár Z. János levele Horthy Miklósnénak. Gödöllő, 1940. január 26. PML 2638/1940. sz.; Hovhannesian 
Eghia: Gödöllői emlékeim. XVIII. rész. GH 1938. okt. 9. 2–3.; Hegedüs László: Művészek Gödöllőn a XX. 
század első felében. 1979–1980. Kézirat. GVM A 92.81.1. 

189 Hegedüs László: Művészek Gödöllőn a XX. század első felében. 1979–1980. Kézirat. GVM A 92.81.1.; Portrék. 
A népművészet mesterei. Bp. 1967. 

190 M. R. [Markovits Rodion]: Gödöllő. Egy darab magyar művészet- és eszmetörténet. Literatura, 1928. 11. sz. 361–364.
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nevet használta. Szabadidejében intenzíven foglalkozott a lövészsporttal. Agyag-
galamb-lövészetben háromszoros világbajnok volt, mintegy 660 díjat nyert a 
sportágban. Állandóan képezte magát, tudományos munkásságát 50 tudományos 
közlemény és előadás bizonyítja. 

Gödöllőn született Mihály Dénes (1894–1953) mérnök, a telehór és a hangos 
fi lm világhírű feltalálója. Ambrus Zoltán író nővérének a fi a. Az 1920-as évektől 
Berlinben élt, ott jobb lehetőségeket kapott kutatásaihoz. Amikor 1930-ban haza-
látogatott, szülőföldje nevében Endre László főszolgabíró küldöttség élén fogad-
ta a Keleti pályaudvaron. 1930. április 6-án vasárnap Gödöllőre látogatott, ahol a 
község elöljárósága és leventezenekar fogadta. A MANSz szervezésében előadást 
tartott és bemutatta távolbalátó készülékét, a telehórt.184 

Raáb Ervin festőművész, aki tagja volt a gödöllői művésztelepnek, 1900-ban 
vette feleségül Bethlen Mária grófnőt. Először Máriabesnyőn laktak, majd 1909-
ben beköltöztek Gödöllőre, a Fácánosbeli Király (ma Köztársaság) út 2. szám alá. 
Raáb Ervin minden héten művészeti szeánszot tartott a lakásán, Sidló Ferenc és 
Undi Carla esküvőjét is ott tartották 1911 júliusában.185 A grófnő 1914. február 20-
án halt meg 45 éves korában, nagy esemény volt a temetése, amelyen Tisza István 
miniszterelnök is részt vett.186 

A művésztelep alkotóin kívül is éltek festőművészek Gödöllőn a 20. század ele-
jén. A legismertebb és legtermékenyebb Molnár Z. János (1880–1960) volt. Bács-
kában született, református lelkészek és tanítók voltak az ősei. 1904–1905-ben a 
római festőakadémiára járt, majd a párizsi Julian Akadémiára, utána Münchenben 
tanult. Az I. világháborúban hadifestő volt a Piave és Montello környékén. 1908-
ban telepedett le Gödöllőn. Állandó kiállítója volt a közös tárlatoknak és önálló 
kiállításokkal jelentkezett rendszeresen a városháza nagytermében karácsony előtt. 
Népszerűek voltak csendéletei és Gödöllőt ábrázoló tájképei. A természet szépsé-
gében talált megnyugvást. „A természet mindig új és változatos, napról napra új 
vonalakat, merész vagy csak sejtetően fi nom és halk színeket produkál. Mindig 
érdekes és meglepő és az emberi arc és test problémáihoz hasonlóan egyike a leg-
nehezebb témáknak.”187 

Sok gyereke volt, a vasút mellett lakott, Németh László nagybátyjának szom-
szédságában. Kérelmet írt 1940. január 26-án Horthy Miklósnénak mint a Se-
gélyakció Alap védnökének, hogy támogatást kérjen a maga és családja számára. 
Levelében kifejtette, hogy nagyon szerény és egyre súlyosbodó anyagi viszonyok 
között él, melyhez hozzájárult a közelmúltban történt súlyos műtétje is. Ezenkívül 
elsőéves joghallgató fi a taníttatása is gondot okoz neki. „Szerény anyagi körülmé-
nyeimre jellemző, hogy alig 2 méteres helységben [sic!] vagyok kénytelen dolgozni. 

184 GH 1930. ápr. 6. 2.; 1930. ápr. 13. 2.
185 Ottó Ferenc feljegyzései a gödöllői művésztelepről. 1968–1971. Kézirat. GVM TD 2005.65.1-7.; GV 1911. 

jún. 22. 2.; GV 1911. júl. 9. 3.
186 GV 1914. febr. 22. 3.; GH 1914. márc. 1. 2.
187 - nj -: Látogatás Molnár Z. János műtermében. GH 1943. júl 25. 2. 
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Nagy Sándor ebben a korszakában a művészetet – Nietzsche és Schmitt nyomán 
– úgy fogta fel mint egy eszközt, amely lehetővé teszi önmagunk megismerését. 
Nagy Sándor és Körösfői-Kriesch Aladár is egy felekezet nélküli vallás híveként 
a művész hivatását a próféta, az apostol szerepével azonosították, írásaikban is 
gyakran éltek ezzel a metaforával. 

Elek Artúr (1876–1944) művészeti íróval Olaszországban ismerkedett meg 
Körösfői és Nagy Sándor 1911-ben, amikor görögországi útjukról hazafelé tartot-
tak.192 Elek Artúr aztán többször írt róluk főleg a Nyugatba és az Újságba, érzé-
keny és értő tanulmányokban népszerűsítette a két gödöllői művészt. Rendszeres 
levelezést folytattak. Jó kapcsolatban álltak Zempléni Árpád (1865–1919) költő-
vel, aki különös, magányos fi gurája a magyar irodalomnak. Elbeszélő költemé-
nyeinek tárgyát a rokonnépek, főként a vogulok hősi epikájából merítette, melyek 
szorosan kapcsolódnak a turanizmus gondolatához. Ő is részt vett a művésztelep 
kultúrdélutánjain.193 Talán a legintenzívebb és leghosszabban tartó barátság Har-
sányi Kálmánhoz (1876–1929) fűzte a gödöllői művészeket. A kristálynézők című 
kulcsregényében a gödöllői művészeket is szerepelteti. Bár a valóságban ők is kivo-
nultak a társadalomból, mint a regény főhőse, a regényben pozitív ellenpéldaként 
szerepelnek a kristálynézőkkel szemben. Ezek a művészek nem cinikusak, össze-
tartanak, egy egészségesebb megoldást kínálhatnának az értelmiségi problémákra, 
bár igaz, hogy a társadalom nem az ő útjukat fogadja el, nem ők a sikeres művészek. 

Körösfői-Kriesch Aladár jól írt, világos, tiszta érveléssel, élvezetes stílusban, 
gazdag és változatos a szókincse, elméletileg felkészült, írásai is igényesek és magas 
színvonalúak. Írásainak tartalma négy téma köré csoportosul: 1. művészeti elvek, 
a mozgalom ideológiája 2. a népművészet 3. az iparművészet 4. művészeti oktatás. 
Nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel fordult a preraff aelita mozgalom felé. Négy elő-
adást tartott a Műbarátok Körében, ahol John Ruskin művészi hitvallását, William 
Morris reformtörekvéseit, a preraff aelita kör irodalmi működését és a preraff aelita 
festők művészetét elemezte. Ezeket az előadásokat könyv formájában jelentette 
meg 1905-ben Ruskinről s az angol Praerafaelitákról címmel. Kriesch természe-
tesen azt emeli ki, amit ő fontosnak és saját tevékenységébe beépíthetőnek tart az 
ötven évvel azelőtti mozgalomból. 

Körösfői-Kriesch Aladár volt a művésztelep ideológusa, ő hirdetett programot, 
írt művészi hitvallást. Írásaiból egy koherens világkép bontakozik ki, melytől nem 
tért el élete végéig, ugyanazok az alapelvek jelennek meg valamennyi művészet-
elméleti írásában. A forma nem számít, a tartalom a lényeg, a művészeknek saját 
koruknak megfelelő szimbólumot kell találniuk. Körösfői alapvetően vallásos lélek 
volt, és ez határozta meg művészetfelfogását. A vallást úgy fogta föl, mint az egyén 

192 KÖRÖSFŐI-KRIESCH A. 2005. 54.
193 Nagy Sándor levele Harsányi Kálmánnak. Gödöllő, 1918. H[úsvét] m[ásnap] – „Most többször találkozom 

Zempléni Árpáddal, akinek a turáni vonatkozású dolgai igen érdekelnek.” Nagy Sándor levele Harsányi 
Kálmánnak. Gödöllő, 1918. ápr. 30. OSZK Kézirattár 1955.50. – Nagy Sándor és Zempléni Árpád levelezé-
sét ld. Nagy Sándor levelei Zempléni Árpádnak. Gödöllő, 1918. ápr. 30 – dec. 11. OSzK Kézirattár 29.33. és 
Zempléni Árpád levele Nagy Sándornak. Bp. 1919. „augusztus sokadikán.” GVM A 2001.31.1.
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A művészek jelentős szerepet töltöttek be Gödöllő kulturális életében. A  sze-
cessziós alapelv, az esztétikum feltétlen kultusza, mely megjelent a mindennapi 
használati tárgyakban, bútorban, öltözködésben, építészetben, ízlésformáló hatást 
gyakorolt a gödöllőiekre. Ezenkívül a szecesszió nemcsak új stílust, ízlést jelentett, 
hanem egy új értékrendet is sugallt. A kolónia meghatározó egyéniségei, Körösfői, 
Nagy Sándor, a jóság és szeretet légkörét tudták maguk köré varázsolni, képesek 
voltak művészetté emelni a mindennapi életet is. Másfajta életmódra és életszemlé-
letre adtak példát: irodalmi esteket tartottak, zenei programokat szerveztek, álarcos 
bálokat rendeztek. Tehát nemcsak kultúrateremtő, de kultúraközvetítő szerepet is 
betöltött a művésztelep. A telepen dolgozó szövőnők ízlését, érdeklődését minden-
képpen a művelődés felé terelgette ez a kultúrával mélyen átitatott életmód, felkel-
tette az érdeklődésüket és igényt alakított ki bennük. A  Medgyaszay István által 
Nagy Sándor és Belmonte Leó részére tervezett egyedi stílusú műteremházak hatot-
tak Gödöllő építkezési kultúrájára. Ebben az időben készült a bíróság épülete, a köz-
ségháza, a patikaház. Ezek a szecessziós stílusjegyeket hordozó, a polgári fejlődést 
tükröző középületek a falusi jelleg felől egy kisvárosi lépték felé lendítették Gödöl-
lőt. A Körösfői-Kriesch Aladár halála és a művésztelep felbomlása után is Gödöllőn 
maradó művészek, Nagy Sándor és Remsey Jenő teljesen gödöllőivé váltak, a szel-
lemi életet formáló, meghatározó személyiségekként vállaltak szerepet a közéletben.

A gödöllői művésztelep tagjai írásban is megfogalmazták művészeti elveiket, 
programjukat. Rendszeresen jelentek meg írásaik a Magyar Iparművészetben, Mű-
vészetben, Népmívelésben, Művészi Iparban, Életben. Ezenkívül önálló műveket is 
megjelentettek. A gödöllői művésztelep elméletileg az egyik legmegalapozottabb 
művészi társulás volt a magyar művészet történetében.191 Irodalmi munkásságuk 
is sokrétű, írtak verset, drámát, regényt, tanulmányt, cikket, esszét. Illusztrációik-
kal is beírták nevüket az irodalomba. Az összművészet jegyében fontosnak tartot-
ták a könyvek esztétikus külső megjelenését, díszítését, borító tervezését, számos 
kortárs író, költő könyvének illusztrálása fűződik a nevükhöz. Ebből is következik, 
hogy jó kapcsolatokat ápoltak írókkal, költőkkel, kritikusokkal. 

Hetente kétszer felolvasást tartottak Körösfőiék lakásán. Ismeretségi körük a 
radikális baloldaltól (Szabó Ervin, Jászi Oszkár, Csizmadia Sándor, Várnai Zseni) 
Ady Endrén és Móricz Zsigmondon, Elek Artúron keresztül a konzervatív jobb-
oldalig terjedt (Harsányi Kálmán, Zempléni Árpád, Sík Sándor). Nagy Sándor 
pályája kezdetén Szabó Ervin (1877–1918) köréhez tartozott. Ő rajzolta Szabó 
Ervin könyveinek címlapjait, a Népszava kiadványait, szocialista költők műveit 
illusztrálta, ex librist készített Jászi Oszkárnak, publikált a Huszadik Században. 
Összekötötte őt Szabó Ervinnel az antikapitalizmus és a társadalmi egyenlőség 
eszméje, de Nagy Sándor szelíd alkatától távol állt a forradalom gondolata, a ra-
dikalizálódó szocialista mozgalommal már nem vállalt közösséget. Aztán a misz-
tikus tanok felé fordult, Schmitt Jenő teozófus és gnosztikus tanait tette magáévá. 

191 GELLÉR K.-KESERÜ K. 1987. 21. – Perneczky Géza: „A szecesszió avagy a magyar ’belle époque’.” Kritika. 
1966. február. 26.
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ként pályája elején. Krieschsel közösen készítették Koronghi Lippich Elek verseskö-
tetének illusztrálását 1903-ban. Koronghi Lippich Elek (1862–1924) a gödöllőieket 
támogató minisztériumi osztályvezető versei nem különösebben jelentősek, de a két 
művész fi nom, érzékeny illusztrációi maradandó érteket biztosítanak a kötetnek.199 
Nagy Sándor rajzolta Csizmadia Sándor (1871–1929), Várnai Zseni (1890–1981) 
szocialista költők versesköteteinek és Schmitt Jenő tanulmánykötetének díszeit. Fe-
leségével, Kriesch Laurával együtt több gyerekkönyvhöz készítettek fi nom rajzokat. 

Sok könyv művészi díszítése fűződik a nevéhez, de ezek közül kettő jelentős 
irodalomtörténeti szempontból: az Ady- és a Komjáthy-illusztrációk. 1906-ban je-
lent meg Ady Endre Új versek című kötete, mely áttörést jelentett nemcsak a költő 
pályáján, de az egész magyar költészetben, s ezt a korszakalkotó kötetet Nagy Sán-
dor illusztrálta. A borítót Falus Elek rajzolta s mindössze egy rajza van benne Nagy 
Sándornak, amelyet a A mi gyermekünk című vers ihletett.200 Később Nagy Sándor 
újraolvasta a költő verseit, már jóval Ady halála után, és készített egy grafi kai so-
rozatot, amelyet az Ernst Múzeumban állítottak ki 1928 szeptemberében. A rajzok 
nem jelentek meg kötetben, egyetlen Ady-kiadást sem illusztráltak, szétszóródtak, 
különböző gyűjteményekbe kerültek. Ady verseit nem könnyű illusztrálni, mert 
olyan tökéletes képalkotó művész a költészetben, hogy elveszi a grafi kus kenyerét, 
de ezt leszámítva sem volt szerencsés Nagy Sándor és Ady találkozása.201 Külön-
böző világnézetű, művészi felfogású emberek voltak, szinte semmi rokonság nincs 
közöttük, ezért nem tudta képre lefordítani, rajzban megjeleníteni a festő a költő 
gondolatait, látomásait, érzéseit. Kitűnő, nagy hatású illusztrációkat készített vi-
szont Komjáthy Jenő verseihez, mert rokon lélekre talált a költőben, hasonló volt a 
gondolkozásmódjuk és az érzésviláguk. Komjáthy vég nélkül áradó, csupa mámort 
és fényt sugárzó, tárgytalan költészete közel állt Nagy Sándorhoz, az ő lelke is az-
zal volt tele, amiről a versek szóltak, azért tudott kitűnő illusztrációkat készíteni a 
költő műveihez. Az ő rajzai a legadekvátabb módon tudták képileg megjeleníteni 
Komjáthy transzcendentális révületét.

Nagy Sándor írásainak sajátos stílusa van, teljesen más, mint Körösfői intellek-
tuális, mindenki által érthető, világosan érvelő írásmódja. Nagy Sándor egy kicsit 
fanatikus, monomániás, a saját külön világában élő művészember, aki nehezebben 
tud kommunikálni. 1911-ben jelent meg Az élet művészetéről című könyvecskéje, 
mely kemény bírálatot kapott.202 Az első világháború után nehéz volt feldolgoz-
nia Körösfői halálát, a művésztelep szétesését. Körösfőihez hasonlóan valószínűleg 
fájdalmában fordult az íráshoz. Az Életben folytatásokban jelent meg visszaemlé-
kezése pályakezdő éveire Párisi emlékek címmel.203 Aztán elhatározta, hogy ír egy 
monográfi át művésztársáról, barátjáról, sógoráról, Körösfőiről. Összegyűjtött hoz-

199 Lázár Béla: Egy könyvről, mely művészet. Magyar Iparművészet, 1904. 34. 
200 RÉVÉSZ B. é. n. 146., 153.
201 SZABADI J. 1979. 78.
202 Turcsányi Elek: Nagy Sándor: Az élet művészetéről. Nyugat, 1911. 6. sz. márc. 16. A Figyelő-rovatban. 
203 Nagy Sándor: Párisi emlékek. Élet, 1921. 1. sz. okt. 9 – 1922. 15. sz. júl. 23.
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viszonyát az összességhez. „Vallásunk a frigyszekrény, amelybe világfelfogásunk 
van letéve, s ezt a frigyszekrényt borítja be aranyával, rakja ki drága köveivel min-
den igaz művészet. (…) Minden igaz művészet először is templomot emel istené-
nek. S ez az épület hulladékaiból aztán még oly bőségesen táplálta művészi eledellel 
az egyes embert, valamint Krisztus urunk az ötezret a pusztában.(…) Értsük meg 
tehát még egyszer feleim, ezt az egyet: nem az az értékes művészet, amely csak 
az enyém vagy csak a tied – igazán értékes és fenséges csak az a művészet, amely 
mindnyájunké.”194 Ezekhez az elvekhez élete végéig hű maradt. Hitte, hogy igazi 
értékét az Istenhez való viszonya szabja meg. Ezt a mély vallásosságát erősíti meg 
egyik versének részlete is: 

Az örök tűznek titkát, 
Melyet szívem legmélyén
Istennek keze gyújtott,
Rettegve őrzöm…195

Körösfői-Kriesch Aladár teljesen európai, modern módon gondolkozott a 
népművészet szerepéről a 20. század elején. Az ő népművészetfelfogása egészen 
más volt, mint a hivatalos, történeti szemléletű népmítosz, amit Koronghi Lippich 
Elek, Malonyay Dezső képviselt. A hivatalos ideológia célnak tekintette a magyar-
ságot, s a népművészetben rejlő etnikai, faji specifi kumokra helyezte a hangsúlyt, 
Krieschék pedig tisztán esztétikai alapon közelítettek a népművészethez, egysze-
rű, tiszta, átlátható művészetformáló elveit tartották megőrzendőnek és mintának. 
A népművészet megmentésének ilyen esztétizáló kultúrmissziója található Kriesch 
írásaiban is és műveiben is. Amikor a svéd zsidó családból származó, iskoláit Fran-
ciaországban végző Belmonte Leó a gödöllői szövőműhelyben elkészítette az első 
magyar gobelint, akkor egy darab nemzetközi kultúrát hozott ebbe az országba. 
Kriesch úgy véli, hogy ugyanilyen módon végez ő is kulturális munkát, amikor a 
gödöllői szövőlányokat nemcsak arra tanítja meg, hogy miként kell az öltőfonalat 
a láncfonalba kapcsolni, hanem arra is, hogy miként kell egy színeiben és vonala-
iban harmonikus, azaz művészi szőnyeget előállítani. Az így előállított szőnyegek 
képezik a hidat a kihalásra ítélt népi művészet és a kialakulóban lévő új művészet 
között.196 Kriesch Aladár és a gödöllőiek sok ilyen hidat építettek fel. Nemcsak mű-
vészetelméleti cikkeket írt, de naplókat és verseket is. 1911-ben Nagy Sándorral 
együtt Görögországban járt, útjukról naplót vezetett.197 1918 tavaszán hadifestő-
ként egy bő hónapot töltött a harctéren, ott született Harctéri naplója, amely megle-
hetősen szűkszavú, rajzokkal tarkított, dokumentatív jellegű.198 Versei kiadatlanok.

Nagy Sándor leginkább illusztrátorként volt jelen a korabeli irodalmi életben, fő-

194 Kriesch Aladár: Hitvallásunk. Művészi Ipar, 1905. 1. sz. 7.
195 Idézi Nagy Sándor: Emlékbeszéd Körösfői-Kriesch Aladárról. Magyar Iparművészet, 1922. 5–7. sz. 41.
196 Uo. 3.
197 Az eredeti napló magántulajdonban van. Megjelent: KÖRÖSFŐI-KRIESCH A. 2005.
198 Uo. 57–78. Az eredeti napló magántulajdonban van.
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kesült hőfokon izzik, lángol, szünet nélkül meg akarja váltani a világot, szolgálni 
akarja az emberiséget. A prófétai hevület is válhat monotonná és hatástalanná, ha 
túl sok van belőle. 

A művésztelep többi tagja is fejtett ki irodalmi tevékenységet. Toroczkai 
Wigand Ede átérezve a kultúra folytonosságának jelentőségét, írásaiban, köny-
veiben a népművészeti értékek megmentésének egy sajátos formáját választotta. 
Könyveit a Táltos Kiadó adta ki, s minden egyes könyv követett bizonyos formai 
sajátosságokat: a könyv elején szerepel egy ajánlás, azután egy mottó, amit rövid 
bevezető követ. Az utolsó lapon mindig ez a szöveg olvasható: „E könyvből 100 
számozott példány készült a mester kezevonásával.” Grafi kailag és tipográfi ailag 
minden könyv igényes, szép megjelenésű és magán viseli Toroczkai sajátos, össze 
nem téveszthető kézjegyét. 

A Cserényes házakban (1916), a székelyek nyelvén, beszédmódján, rajzokkal 
illusztrálva örökítette meg a székelység életét, szokásait a születéstől a halálig. Az 
Öreg csillagok (1916) a pusztázó magyarok csillagokkal, mindenféle égi jelenségek-
kel kapcsolatos kifejezéseit, történeteit írja le. A Régi kert s míesei (1917) a virágok, 
növények neveit örökíti meg. A Hajdonába/ régös-régön… (1917) című művében 
az egyoldalas Réka asszonyról szóló bevezetőt leszámítva csak rajzok találhatók 
ugyanúgy, mint az Erdély beszédes hagyományai című kötetben, mely magában 
foglalja a Hajdonába régös-régön anyagát is.

Undi (Springholz) Mariska is illusztrált könyvet: Szikra: Régen…, írt cikke-
ket: Szépségkeresés, művészi öltözködés I-II.,208 Körösfői Kriesch Aladár és a magyar 
szőnyeg.209 Az ország teljes területét bejárta, hogy a magyar népművészetet tanul-
mányozza. megfi gyelte az egyes tájegységek lakóinak öltözetét, díszítőszokását, 
melyekről rajzokat készített. Aztán Magyar himvarró művészet címmel tankönyv-
ként kiadta 1934-ben, később angol fordításban is. E könyv mellékleteként rajz- és 
kézimunka-mintagyűjteményt jelentetett meg Magyar kincsesláda címen. 

Neves emberek Gödöllőn

Ők elsősorban a nyaralók voltak, akik epizódszerűen tartózkodtak a településen 
vagy különböző okok miatt itt éltek hosszabb-rövidebb ideig, de nem volt sok közük 
a nagyközséghez, nem vettek részt a közéletben, itt létüket csak ideiglenes állapot-
nak tekintették, nem ambicionálták, hogy bármit is változtassanak a település életén. 

A nyaralók közé tartozott Erzsébet királyné (1837–1898) is, aki irodalom-
kedvelő volt, Heinrich Heine német költő volt a kedvence. Maga is írt verseket, 
ezek között van olyan, amelyik Gödöllőn született. 1885-ben a Novemberi fantázia 
című verse alá maga írta, hogy Gödöllő. Egy bécsi farsang emlékképei kevered-
nek egy gödöllői epizóddal a költeményben. 1886 őszén Budapesten megláto-

208 Népművelés, 1911/ 9. 131–139., 179–186.
209 Magyarság, 1930. nov. 29.
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zá mindent a családban, levelezést, naplókat, dokumentumokat, és írta is évekig. 
Kéziratát odaadta Dénes Jenőnek, aki megírta a monográfi át Körösfőiről.204 Az 
élete végéig javítgatott, kiegészített, csiszolgatott kézirat 2005-ben került kiadásra 
Életünk Körösfői-Kriesch Aladárral címmel a Gödöllői Múzeumi Füzetek 7. szá-
maként.205 Figyelemre méltó a lenyűgöző műveltség, ami szerényen végighúzódik 
a könyvön, Nagy Sándor és Körösfői nemcsak a képző- és iparművészet területén 
rendelkezett gazdag ismeretekkel, de irodalmi, fi lozófi ai felkészültségük, olvasott-
ságuk sem volt elhanyagolható. 

Remsey Jenő György a művésztelep egyik legsokoldalúbb tagja volt, még 
irodalmi tevékenységét is a sokrétűség jellemzi, írt verset, drámát, színdarabot, 
szerkesztett irodalmi folyóiratot és publicistaként is szerepelt. Festőművészként a 
Remsey Jenő nevet használta, drámaíróként, költőként pedig Remsey Györgyként 
jegyezte műveit. Érdekes, hogy irodalmi tevékenysége gyakorlatilag a két világhá-
ború közötti időszakra korlátozódik, de mivel irodalmi próbálkozásai nem jártak 
sikerrel, 1945 után már csak a festészetnek élt. 

1925-ben megalapította a Spirituális Művészek Szövetségét, s könyveit, folyó-
iratát részben ez a szövetség, részben a Magyar Nemzeti Szövetség jegyezte kiadó-
ként. 1913-ban írta első darabját A csótányok városa címmel. Az első világháború 
borzalmai hívták életre 1916-ban Az eszeveszettek című darabját. Darabjai azon-
ban nem arattak sikert, nem kerültek színpadi előadásra. Kivétel a György barát 
(Martinuzzi) című drámája, amelyet 1942-ben mutattak be a Kolozsvári Nemze-
ti Színházban Tárai Ferenc és Kőmíves Nagy Lajos rendezésében. Baróti Géza és 
Kárpáti Aurél elismeréssel méltatták a darabot és az előadást a Pest hasábjain 1942. 
március 10-én.206 

Költőként is rendkívül termékeny volt a két világháború közötti időszakban. Az 
1920-ban írott A Szent Turul című drámai költemény a trianoni döntés után szü-
letett irredenta mű, melyet Horthy Miklósnak ajánlott a szerző. 1925-ben írta, de 
csak 1932-ben jelent meg könyv alakban A boldogok szigete című álomkölteménye, 
8 képben,207 mely gondolatainak, morális nézeteinek leghatásosabb összefoglalása. 
Ez a mű sem a valóságban, hanem egy utópikus világban játszódik. Költeményei két 
kötetben láttak napvilágot: A tűzrakóban (1929) és A fénytoronyban (1940), melyet 
névtelenül adott ki valószínűleg provokatív céllal. Költőként keresi önmagát, saját 
szerepét. Sokat és könnyen ír, sokszor felületes és fecsegő. Legfőbb sajátossága, és 
ez nemcsak a verseit, de a darabjait is jellemzi, hogy állandóan ugyanolyan lel-

204 DÉNES J. 1939. Nagy Sándor írására úgy hivatkozik: „Emlékezéseim Körösfői-Kriesch Aladárról. Kiadatlan 
kézirat, 1935.”

205 Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta, a sorozatot szerkeszti: G. Merva Mária. Körösfői és Nagy 
Sándor írásainak jegyzékét ld. Válogatott bibliográfi a. In: GELLÉR K. – G. MERVA M. – ŐRINÉ NAGY C. 
(szerk.) 2003. 249–253.

206 Idézi és Remsey Jenő György irodalmi tevékenységéről részletes és értékelő összefoglalást ad Hegyi Béla: 
Remsey Jenő, a literátor. In REMSEY JENŐ Gy. 1985. 26–27.

207 Ennek két kézirata található a Gödöllői Városi Múzeumban: A Boldogok Szigete. 1925. Kézirat. GVM gy. sz. 
6732. – Remsey György: A boldogok szigete. Álomköltemény 8 képben egy előképpel. 1926. szept. – 1927. 
május. Autográf kézirat. GVM gy. sz. 6666/5.
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Szobor Bizottságnak, az Erzsébet-
szoborra 50 koronát adott, az egyik 
legnagyobb összeget.213 Az épületet 
a királyi kincstár 1926 októberében 
megvásárolta és a Magyar királyi 
Adóhivatalt helyezte el benne.214 

Almási Balogh Tihamér (1838–
1907) homeopata orvos, író Gödöl-
lőn írta két színművét. Arany János 
biztatására kezdett el írni, gyakor-
ló orvosként Aradon telepedett le, 
majd 1870-ben visszatért Budapest-
re. Különböző lapokban jelentek 
meg tárcái, cikkei. Almási Tihamér néven publikált. Az 1870–1880-as évek egyik 
legismertebb színpadi szezője volt. A Czigány Panna című 3 felvonásos népszín-
művét Gödöllőn írta 1883. július 20. és augusztus 8. között. A Sári néni című 3 
felvonásos eredeti népszínmű kézirata szintén Gödöllőn keletkezett 1884-ben.215 

Mikszáth Kálmánnak (1847–1910) rokonai éltek Gödöllőn, akiket többször 
meglátogatott, s néhány elbeszélésének témáját innen vette.216 1875 és 1878 kö-
zött, miután elvált feleségétől, nagy nyomorban élt a fővárosban. Mikszáth Gyula 
(1871–1955) távoli rokona volt az írónak (nem az öccse, akit szintén Gyulának hív-
tak), és amikor 1955-ben meghalt, gödöllői lakásának egyik könyvszekrényében 57 
ismeretlen Mikszáth Kálmán-levelet találtak.217 Ezek a levelek arról tanúskodnak, 
hogy Mikszáth, aki akkor még teljesen ismeretlen volt, szülei meghaltak, örök-
ségéért pereskednie kellett, az öccse taníttatása is az ő gondja volt, a legnagyobb 
nyomorban élt a fővárosban. Unokabátyjának írt levelei tele vannak panasszal, 
pénzkéréssel, sőt egy ízben halottnak hazudta az öccsét egy kis anyagi támogatás 
fejében. A  Gödöllőn talált levelek új információval szolgáltak Mikszáth kevéssé 
ismert korszakáról. Mikszáth több Gödöllővel kapcsolatos elbeszélést, tárcát írt: 
Királylátogatások a vidéken, A gödöllői paraszt meg a király, Nóna. 

Kiss József (1843–1921) költő, A  Hét szerkesztője és sógora, Kóbor Tamás 
(Bermann Adolf) (1867–1942) írónak is volt köze Gödöllőhöz. Kóbor szülei Gö-
döllőn laktak az Iskola utcában, Kiss József is itt nyaralt éveken át az apósánál, az 
öreg 48-as honvéd Bermann Mórnál, aki szilaj 48-as és idealista volt, követválasz-
táskor mindig a 48-as jelöltre szavazott. Kiss Józsefnek „Több gyönyörű verse szü-
letett a gödöllői parkban – írta róla halálakor a Gödöllő és Vidéke. – A fácános volt 

213 GV 1901. május 5. p. 4.; A gödöllői Erzsébet szoborra történt adakozások jegyzéke. [1901] GVM TD 2011.28.1
214 HOVHANNESIAN E. 1933. 119.
215 OSZK Színháztörténeti Tár lelt. sz. V. 1575/1976.; V. 1599/1976.
216 HALÁSZNÉ VÁRADY I. 2000. 12–13.
217 A leveleket Scheiber Sándor és Zsoldos Jenő Kiadatlan levelek az Országos Széchényi Könyvtárban címmel 

publikálták 1969-ben.

Bródy Zsigmond háza a Ferenc József téren
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gatta a lipótmezei országos tébolydát és 
a vöröskereszt egylet kórházát, ahová 
Gödöllőről utazott be.210 Valószínűleg 
ekkori utazásának élményét örökítette 
meg a Hajrá! című versében. A versben 
nagyszerűen vegyíti a költő a vágtatás, a 
sietés izgalmát és a féktelen halálvágyat. 
A  királyné verseiről megoszlanak a véle-
mények. Osztrák monográfusa, Brigitte 
Hamann szerint ezek a költemények csak 
egy boldogtalan asszony dilettáns rímfa-
ragásai.”211 Mészöly Dezső szerint viszont, 
aki Sirály a Burgban címen adta közre 
1995-ben Erzsébet királyné verseiről írott 
esszéjét, a királyné nem volt dilettáns 
versíróként, saját élményekből táplálkoz-
nak a költeményei, és a versek összessége 
egy komplex személyiségképet mutat. 

Számos írónak volt nyaralója Gödöl-
lőn. Győry Vilmos (1838–1885) evan-
gélikus lelkészként ijú éveiben írt versei 
főként a szerelem, a családi boldogság 
és a vallásos hit témakörében mozogtak. 
Nevét főként műfordításai őrzik, különösen jól sikerült fordítása Cervantes Don 
Quijotéja. Tagja volt a Kisfaludy- és a Petőfi  Társaságnak, levelező tagja az akadé-
miának. 1881-ben vásárolt egy kis házat Gödöllőn a Kossuth utca 38. szám alatt. 
Az ötgyermekes család ott töltötte az egész nyarat, míg ő csak hétvégeken élvezte 
falusi birtokát. S akkor is dolgozott, népszínműveket, gyermekverseket írt, melyek 
közül nem egy kötelező olvasmány volt a két világháború között. Halála után Ma-
gyar Kázmér vásárolta meg a nyaralót, melyen egy szecessziós bronz táblát helye-
zett el Győry Vilmos emlékére. 

A Szabadság téren állt 1977-ig Bródy Zsigmond (1840–1906) laptulajdonos 
sokablakos, stukkóval gazdagon díszített, szép háza. Bródy Zsigmond író, újságíró, 
egy fi lantróp nagytőkés volt, igazi self-made-man a Ferenc József-i korból. Szemé-
lyében egy új tulajdonostípus jelent meg a 19. század végén, a lapmágnás, a mé-
diaguru, aki vagyonával, vállalatirányító munkásságával nagy közéleti befolyásra 
tett szert. A Gödöllő és Vidéke már 1898-ban említi Bródy Zsigmondot a nyara-
lók lak- és névjegyzékében és azt is közli, hogy a Templom-téren (ma Szabadság 
tér) van a nyaralója.212 Tagja volt az 1898 őszén alakult gödöllői Erzsébet királyné 

210 MÁRKI S. 1899. 98.
211 HAMANN, B. 1988. 443., 436.
212 A gödöllői nyaralók lak- és névjegyzéke. GV 1898. július 24. 257.

Erzsébet királyné egy Jókai 
könyvvel a kezében Frauenhofer 

Ilka festményén (1901)
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a regénybeli epizód hátterében. A vasárnapi Pesti Napló cikkeit is Gödöllőn írta. 
Általában Homokbucka néven említi írásaiban Gödöllőt, mivel a homokos talaj 
alapvetően jellemző a településre. A nyaraló kertjén kívül szeretett a vasúti restiben 
üldögélni estefelé egy pohár szódás bor mellett. Jóleső érzéssel nézte a vonatokat, 
a tolatás, a vonatfütty a gyermekkorát juttatta eszébe, azt az időszakot, amikor a 
biharmezőkeresztesi állomáson vasutasként dolgozott az édesapja. 

A nyaralók közé kell sorolnunk Sík Sán-
dor (1889–1963) piarista tanárt és költőt. 
Bár Budapesten született, de gödöllőinek 
vallotta magát és egy nagy versben emléke-
zett meg gyermekkora kedves színhelyéről. 
Már diákkorában elkerült Gödöllőről, de 
itt élt édesanyja és testvérei, akiket gyak-
ran látogatott. Jó kapcsolatot ápolt Nagy 
Sándor festőművészzel, aki több verseskö-
tetét illusztrálta. A  cserkészet is gyakran 
hívta Gödöllőre. Lelkes híve volt ennek az 
ifj úsági mozgalomnak, kidolgozta a nevelé-
si programját és két indulót írt a fi ataloknak. 
A dzsembori idején táborparancsnok-helyet-
tesként tevékenykedett. 

A neves emberek között több irodalmi múzsát találunk. A Színiakadémiát vég-
zett Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona (1885–1967) eredeti neve Schlesinger 
Ilona volt, egy jómódú, sokgyermekes zsidó polgári családban született. Gödöl-
lőn a Gizella (ma Isaszegi) út 84. szám alatt volt nyaralójuk, közel a vasútállomás-
hoz és a Gizella fürdőhöz.220 Tavasztól késő őszig itt tartózkodott az egész család, 
és alkalmazkodtak a falusi körülményekhez. Harmos Ilona a Burokban születtem 
és a Tüzes cipőben című memoárjaiban ír a gödöllői gyerekkori nyaralásokról 
részletesen. Írásaiból kitűnő képet kaphatunk arról, hogy a fővárosi nyaralókö-
zönség milyen körülmények között lakott, milyen életmódot folytatott, milyen 
volt Gödöllő mint királyi nyaralóhely a 19. század végén és a 20. század elején. 
Megfi gyelései, tapasztalatai, emlékei alkalmasak a nyaralótársadalom szocioló-
giai, kulturális, társadalomlélektani elemzésére. Gödöllőn lakott élete utolsó tíz 
évében Ady Lédája. A hosszú külföldi szolgálat után 1924-ben tért haza Diósy 
Ödön és felesége, Brüll Adél (1872–1934) Berlinből a Gödöllőn 1923-ban vásá-
rolt villába. Ezt a házat ma is Léda-villának hívja a gödöllői köznyelv. A kastély 
közelében lévő, tízszobás, eklektikus stílusú, pompásan berendeztt villa és a hoz-
zátartozó hatalmas díszkert sem tette boldoggá Brüll Adélt. Állatokkal vette körül 
magát, német juhász kutyákat tartott és nemigen volt kapcsolata a gödöllőiekkel. 
Bár itt volt az állandó lakása, de mégsem vált gödöllőivé. Gödöllőn ismerte meg 

220 A gödöllői nyaralók lak- és névjegyzéke. GV 1898. július 24. 257–259.

Az ifj ú Sík Sándor
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a legkedveltebb sétahelye, meg az Erzsébet királyné út. Előttünk van, amint nagy 
léptekkel, lassan rakva a lábait egymás elé, nyakában az elválhatatlan selyemkendő-
vel, mérte az utat, örökké gondolatokba merülve. Nemigen érdekelte a más ügye-
baja: az ő gondolatvilága más régiókban forgott.”218 

Heltai Jenő (1871–1957), a Kacsóh Pongrác-féle János vitéz (1904) dalszöveg 
írója és A néma levente (1936) szerzője Budapesten élt, de Máriabesnyőn is volt 
nyaralója a Fenyvesi nagyút 
42. szám alatt. Munkatársa volt 
A Hét című lapnak, amit a rend-
szeresen Gödöllőn nyaraló Kiss 
József szerkesztett, elképzelhető, 
hogy ő hívta föl Heltai fi gyelmét 
a táj szépségére, és ennek hatá-
sára vásárolt itt nyaralót. Az író 
itt írta A masamód (1910) című 
jelenetet és A  tündérlaki lányok 
című kötetben megjelent novel-
lákat.219 Heltai Jenőnek a Feny-
vesi nagyúton lévő nyaralójában 
jelenleg ORA (Opus Reginae 
Apostolorum) Kápolna műkö-
dik. A Hetven HP című novellája 
besnyői eredetű. 

Ambrus Zoltán (1861–1932) írónak is volt nyaralója Gödöl lőn, az édesanyja 
vásárolta 1897-ben. Az augusztus hónapot mindig Gödöllőn töltötte az író, iga-
zi tusculanum volt számára ez a hely. Írásaiban olykor helyi témákat is felhasz-
nált. Az édesapa halálának helyéről, a gödöllői Kálvária sor 374-es számú házról 
részletes leírást ad az Alkonyat 
című novellában. A  Pickwick 
úr fi lozófi ája című cikkében az 
igazságszolgáltatás gyengeségé-
nek illusztrálására – a bécsi és 
párizsi példa mellett – egy gö-
döllői esetet ír le. Legismertebb 
regényében, a Midas királyban a 
főhőst, Biró Jenő festőművészt, 
aki Kőbányán rajztanár, Marosy 
nevű barátja egy gödöllői kirán-
dulásra hívja. Minden bizony-
nyal valóságos emlékek állnak 

218 A Hétről. Kiss József emléke. GV 1922. január 2. 1.
219 Töredék a Színház Életből. GVM TD 91.76.1.

Ambrus Zoltán gödöllői nyaralójának kertjében

Heltai Jenő villája a máriabesnyői Fenyvesben
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Ottó Ferenc (1904–1976) gödöllői zeneszerző kérésére írta József Attila 
legismertebb versét, az Altatót 1935-ben. Ottó Ferenc bár Kodály-tanítványként ze-
neszerzést tanult a Zeneakadémián, 
de gazdag irodalmi kapcsolatokkal 
is rendelkezett. Miután József Attila 
több versét sikeresen megzenésítet-
te, megkérte a költőt, hogy írjon egy 
altat ót az akkoriban született unoka-
öccsének, Gellér Balázsnak. József 
Attila eleget tett a kérésnek, így szü-
letett meg a kedves gyerekvers, mely-
nek eredeti kézirata a Petőfi  Irodalmi 
Múzeum kézirattárában található a 
zeneszerzőnek dedikálva: „Bp. 1935. 
febr. 2. Ottó Ferinek, szeretettel. Jó-
zsef Attila.”  

Az 1924-ben induló premontrei 
gimnáziumnak is voltak olyan diák-
jai, akik később híres emberek lettek. 
Rónay György (1913–1978) költő a 
gimnázium második osztályától a 
gödöllői iskola tanulója volt, a kon-
viktusban lakott és itt érettségizett le. 
Később francia-magyar szakos tanár 
lett, sokat fordított franciából, és eh-
hez a gödöllői premontrei gimnázi-
umban szerezte meg a nyelvi alapot. 
Költői tehetsége korán megmutatko-
zott. Aktívan részt vett az iskola éle-
tében, sok közösségi feladatot vállalt. 
Rendszeresen tartott ünnepi beszé-
deket, mondta saját verseit az iskolai 
ünnepségeken. Egy idő után az inté-
zet neves poétájaként emlegették. Bor 
Ambrus (1921–1995) Hovhannesian 
Eghia fi a volt, Hovhannesian Zaven 
volt az eredeti neve, amit először 
Lukács Jánosra változtatott, majd Bor 
Ambrusként lett ismert író. Gyermek- 
és ifj úkorát töltötte Gödöllőn, az itt szerzett élmények és az itt megismert emberek 
hatással voltak egész életére, műveiben próbálta feldolgozni ezeket az élményeket. 
A Szakadatlan jelen, az Útlevélkép háttérrel című regényeit vagy a Réztányér   című 
novelláját gödöllői helyszínek és emberek népesítik be. Ferdinandy György (1935–) 

Gellér Balázs, akinek írta József Attila 
az Altató című verset 1935-ben

A premontrei gimnázium évkönyvének egyik 
lapja Rónay György osztályzataival
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Németh László (1901–1975) író 
későbbi feleségét, Démusz El-
lát (1905–1989). Ugyanis Ella 
édesapja, Démusz János bérelte 
az I. világháború előtt és alatt a 
gödöllői vasúti restit. Németh 
László anyai nagybátyja élt Gö-
döllőn, akinek Démusz-lány volt 
a felesége, így náluk találkoztak 
a fi atalok. Németh László élet-
rajzi művében részletes leírást 
ad a korabeli vasúti restiről és 
környékéről.221 

Gödöllőn született Balogh József (1893–
1944) klasszika-fi lológus, Szent Ágoston speci-
alista. A  nagykárolyi születésű Balogh Ármin 
tanár és a nagyvázsonyi születésű Reinitz Paula 
gyermeke 1893. június 12-én látta meg a nap-
világot Gödöllőn, ahol nyári lakása volt a csa-
ládnak.222 Balogh Józsefet, aki főtitkára volt a 
Magyar Szemle Társaságnak és a Hungarian 
Quarterly és a Nouvelle Revue de Hongrie szer-
kesztője, a német megszállás első napjaiban a 
Gestapo emberei gyilkolták meg.223 

Ottlik Gézának (1912–1990) harminc évig 
volt háza Gödöllőn, amit gyakran emleget Mo-
nostor néven Buda című posztumusz regényé-
ben. A falu szélén épült vadászházat nagy kerttel 
az édesanyja vásárolta 1924-ben. Kezdetben a 
nyarakat töltötte itt a család vagy kiadták bér-
be a házat, 1946-tól 1954-ig viszont ez volt  az 
írónak és feleségének az állandó lakása. Mintegy 
a kitelepítések elől menekült ide, bár a megpró-
báltatások itt sem kerülték el: kuláklistára tették, 

elvették az édesanyjától örökölt földeket, a megélhetés alapjait. Éjszakánként angol 
műveket fordított a gödöllői házban, Dickens regényeit ma is az ő kitűnő átülte-
tésében olvassuk. Néhány novellán és a Valencia rejtélyen kívül Gödöllőn írta az 
Iskola a határon című regényének első változatát Továbbélők címmel.224 

221 NÉMETH L. 1977. I. 120.
222 GYÖRE Z. 1996. Izraeliták 165. Köszönöm dr. Farkas Jenőnek, hogy Balogh Józsefre felhívta a fi gyelmemet. 
223 HARASZTI Gy. (szerk.) 2007. 479. 
224 Ottlik-mozaik. Közzéteszi G. Merva Mária. Holmi, 1995. október. 1362–1376. 

A Léda-villa egykori homlokzata

Démusz János és második felesége 
állíttatták ezt a kápolnát 
a Dózsa György úti temetőben
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Lujza telkének szomszédságában vásárolt ingatlant a pár az Öreghegyen. Az ő tulaj-
donukba került Blaha Lujza híres parasztszobájának a berendezése is, amelyet Erzsé-
bet királyné is megcsodált. Amikor Gödöllőre jöttek, először csak egy egyszerű ház 
állt a telken, aztán ahogyan nőtt Kaffk  a László rangja, hivatali beosztása – osztályta-
nácsos, miniszteri tanácsos, majd 1906. február 11-től április 6-ig államtitkár a bel-
ügyminisztériumban – azzal együtt fejlődött a nyaraló is. A ház mögött állt egy kerek 
kiképzésű, zsúpfedeles szín, amit csárdának neveztek és ott zajlott a főzés. Sok színész 
és belügyi kolléga járt Kaffk  áékhoz nyaranta. Sőt Kaffk  a Margit is vendégeskedett az 
öreghegyi nyaralóban, hiszen apai ágról rokona volt a házigazda. A nagy mulatozá-
sok elengedhetetlen kelléke volt a cigányzene, amelyet Vidák Béla gödöllői prímás és 
zenekara szolgáltatott. Mindamellett Kaffk  a gazdálkodott is és a kertje végén ő adott 
telket a Blahai fürdőnek. A házaspár egyéb módon is részt vett Gödöllő közéletében, 
Kaffk  a jobbító szándékkal cikket írt a helyi lapba, Hegyesi Mari pedig kisebb fellépé-
seket vállalt Gödöllőn, 1918-ban például szavalt a Központi Szállóban230 

Bár az 1930-as évektől már nemigen jöttek nyaralók Gödöllőre, azért akadtak ki-
vételek és neves ember is előfordult közöttük, például Dohnányi Ernő (1877–1960) 
zeneszerző, karmester. A Nagy Sándorék szomszédságában lévő Belmonte Leó házat 
dr. Zachár Gyula (1875–1964) jogász, egyetemi tanár vette meg.231 Az ő lánya, Zachár 
Ilona (Icy) (1909–1988) lett Dohnányi Ernő zeneszerző harmadik felesége. Dohnányi 
1937-ben 60 éves korában ismerte meg Salaczné Zachár Ilonát, aki akkor kétgyerme-
kes, 27 éves elvált asszony volt. Dohnányi éppen válófélben volt második feleségétől, 
Galafrés Elsa színésznőtől, be is költözött a Gellért Szállóba a Széher úti közös villá-
jukból. Zachár Ilona írónő volt, regényes életrajzot írt Donizettiről, Rossiniről, Ka-
zinczy Ferencről és fordításai is jelentek meg. Dohnányi 1940 tavaszán írt két rövid 
dalt, melyet Zachár Ilona Életemet Isten adta című versére komponált. A  népszerű 
zeneszerző és előadóművész, a Zeneakadémia főigazgatója gyakran töltötte a nyarat 
Zachárék gödöllői házában. 1943 őszén interjút készített vele Berente István a helyi 
lapban. Dohnányi úgy nyilatkozott, hogy a községet és lakóit nem nagyon ismeri, mert 
itt tartózkodásának legnagyobb részét az Erzsébet-park fái alatt töltötte. Szereti az er-
dőt, a szép parkot, a jó levegőt, a poros és sáros utcákat viszont kevésbé.232 Gödöllőn 
munkával töltötte az idejét, éppen egy zenekari kompozíción dolgozott, feltehetően a 
Suite en Valse című zenekari darabon, melynek Zachár Ilona volt a múzsája. 

Több zsidó származású író került Gödöllőre munkaszolgálatos gyűjtőtáborba az 
1940-es években. Bálint György 1942. október 27-én lett munkaszolgálatos, miu-
tán kiengedték a Margit körúti katonai börtönből. Vas István és Radnóti Miklós 
egyidőben kapta meg a behívót, egyiküknek Isaszegre kellett mennie, a másikuknak 
Gödöllőre, de aztán Radnótiékat is átirányították Gödöllőről Isaszegre. Egy másik 

230 -fk a-o [Kaffk  a László]: A haladás útján. GV 1898. ápr. 10. 84–85.; GV 1902. júl. 20. 2.; GV 1918. febr. 17. 1.; 
Magyar Kázmér: Emlékezés Vidák Béláról. GH 1935. okt. 6. 1–2., okt. 27. 1.; ERŐS Z. 1995. 

231 Hegedüs László: Könyvtárak Gödöllőn. 1986. Kézirat. GVM A 99.62.1.
232 Ifj . Berente István: Látogatás a magyar muzsika fejedelménél. Beszélgetés Dohnányi Ernővel. GH 1943. okt. 
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a kamaszkor érzékeny, meghatározó éveit élte itt át, 1946 és 1950 között volt a pre-
montrei gimnázium diákja. Apátlanul nőtt föl, a gimnázium civil- és paptanárai 
jelentették egy kicsit az apapótlékot. Irodalmi indulása is Gödöllőhöz kötődik, itt 
dicsérték meg első novelláját. A premontrei gimnáziumon belül 1938-ban indult 
francia gimnáziumba járt, itt szerezte francia tudásának alapjait, amelyet aztán jól 
tudott hasznosítani, amikor 1956-ban Párizsba ment. 

A gödöllői nyaralók között sok volt a színész és színésznő. Közülük a legneve-
sebb Blaha Lujza (1850–1926), „a nemzet csalogánya,” akit Erzsébet királyné és 
Ferenc József is kedvelt. Blaha Lujzának háza, telke volt Gödöllőn a róla el  nevezett 
úton. Ma a Blaháné út 132–138. számú telek az, ami valaha a színésznő tulajdo-
nában volt. Eredetileg nagyobb, egészen a Lázár Vilmos útig kihúzódódott a telek. 
Főleg a színésznő édesanyja és két gyermeke töltötte a nyarakat a gödöllői nyara-
lóban, melyet Szeged városától kapott népies bútorokkal rendeztek be.225 Egyszer 
Erzsébet királyné is meglátogatta sétája alakalmával a nyári lakot a színésznő távol-
létében. 1887-ben adta el a gödöllői nyaralóját Paulay Edének, a Nemzeti Színház 
igazgatójának. „Beláttam, hogy enélkül is elég gondom van, és sem a háziasszony-
ság, sem a szőlő műveltetése nem volt nekem való.”226 

Hegedűs Gyula (1870–193   1) színésznek Máriabesnyőn volt nyaralója. Mindig 
besnyőinek vallotta magát – írta róla halálakor Csíki Kovács Dénes nekrológjában. 
Támogatta a gödöllői egyesületeket, a szegényeket. Néha fel is lépett a nyaranta Gö-
döllőn működő színtársulat színi előadásán. Nagy vendégjárás, élénk társasági élet 
zajlott a Hegedűs-villában. Gyakran járt a templomba. Szoros kapcsolatban állt a 
kapucinusokkal, 1919-ben a Tanácsköztársaság idején a máriabesnyői kolostorban 
talált menedéket, amikor ellenforradalmárként keresték. Halálakor, 1931 szeptem-
berében, ő avatta föl a barátok új halottas kocsiját, melyről a Historia Domus is 
megemlékezett. Ma is a besnyői temetőben nyugszik.227 

Jászai Mari Paulay Edéné villájába az Öreghegyre járt üdülni, majd Abonyi 
Gyula színészkollégájának a nyaralójában töltött pár hetet 1917 nyarán. Ekkor ak-
tívan részt vett a 30-as honvédezred özvegyei és árvái segélyalap javára az Erzsé-
bet-parkban rendezett ünnepségen, Petőfi -verseket szavalt. Sőt tárcát írt a Gödöllő 
és Vidékébe, hogy ezzel is elősegítse a rendezvény anyagi sikerét.228 Petrás Sára és 
Pálmai Ilka primadonna is Gödöllőn akart nyaralót venni, nagy árnyas kerttel, 
csendes, nyugodt, kis forgalmú helyen, ezért többször megfordultak a településen.229 

Nyaralója volt itt Hegyesi Marinak (1861–1925), a Nemzeti Színház művésznőjé-
nek és második férjének, Kaffk  a László (1856–1923) miniszteri tanácsosnak. Blaha 

225 Magyar Kázmér: Emlékezés Vidák Béláról. GH 1935. okt. 6. 1–2. 
226 Blaha Lujza naplója. Közreadja Csillag Ilona. Bp. 1987. 172., 214. Blaháné sajátkezű leírása Erzsébet királyné 

látogatásáról. Kézirat. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. Lelt. sz. 53.2301.4.
227 Lopás Hegedűs Gyulánál. GH 1912. jún. 2. 2.; Kovács Dénes: Hegedűs Gyula. GH 1931. szept. 27. 2.; Mária-

besnyői Historia Domus II/4. 297., II/b 115. 
228 GV 1898. ápr. 24. 141.; GV 1917. jún. 10-jún. 24. 
229 GH 1913. ápr. 13.
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alkalommal Vas Istvánt sorozták be ismét Gödöllőre, ahová HÉV-vel jött ki, egy is-
kola tornatermében helyezték el őket. Megismerkedett itt Benjámin László költővel, 
egy másik társa Boccherini menüettet fütyült és ez segített a költőnek abban, hogy 
felülemelkedjen a mostoha körülményeken. Egy este meglátogatta Szántó Piroska 
és nemcsak csomagot hozott, hanem azt is elintézte, hogy a pedellusék lakásában 
Vas István megfürödhessen. Amikor Benjámin Lászlóval együtt megszabadultak a 
munkaszolgálatból, akkor egy vadaskerten át rohantak a vasútállomásra, ebből arra 
következtethetünk, hogy a premontrei gimnázium épületében voltak elhelyezve a 
munkaszolgálatosok.233 

Gödöllő több irodalmi műben megjelenik valamilyen formában. Jókai Mór Az 
arany ember című regényének (1872) fősze-
replőjét, Timár Mihályt többek között arról a 
Sina Györgyről mintázta, aki 1850-től a gödöl-
lői kastély tulajdonosa volt. Másik regényének, 
A  tengerszemű hölgynek (1890) egy gödöllői 
asszony, Domonkos Terézia volt a mintája, akit 
még Komáromból ismert. Terézia első házassá-
ga nem sikerült, a válás után kicsapongó életet 
élt. Második férje egy gödöllői protestáns tanító, 
Sztregovai János volt, akit meggyilkolt. A regény 
meséje szerint vallási nézeteltérés, illetve szerel-
mi féltékenység vezetett a tragédiához. Kilenc-
évi házasság után egy vadászpuskával lelőtte a 
férjét. Domonkos Terézia Márianosztrán fejezte 
be szomorú pályafutását. Nőismerősének elfe-
csérelt életéről szól Jókai regénye. Móricz Zsig-
mond is t öbbször megfordult Gödöllőn, és írt 
is a településről nem egyszer. Az 1913 januárjában Az Estben Gödöllei séta címmel 
megjelent riportjában lényeglátó, máig érvényes megállapításokat tesz Gödöllőről. 
Az Egy koronagyémánt s ezer koldustarisznya című cikkében, ami az 1919-es forrongó 
időben született, egy Gödöllőn tartott földosztó gyűlésről számol be. Itt született meg 
a kertváros gondolata, a koronabirtok szélének felparcellázása, ami aztán lehetővé 
tette Gödöllő és Máriabesnyő egybeépülését. Hidas Antal (1899–1980), aki Gödöl-
lőn született 1899-ben Spitzer Gyula néven egy cipészmester negyedik gyermekeként, 
a Ficzek úr című regényében remek képet fest a kisvárosi jellegű nagyközség atmo-
szférájáról, királyváró hangulatáról. Molnár Ferenc a Toll című kötetében közöl két 
anekdotát Ferenc Józsefről, melyeket a gödöllői fővadásztól hallott.

233 ERŐS Z. 1995.; VAS I. 1990. I. 124–125., 298–322. 

Domonkos Terézia, Jókai Mór 
A tengerszemű hölgy című regénye 
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Bencsik Árpád  2. 320
Bende Andor  1. 366, 379
Benedek Elek  2. 412
Benes Józsefné  2. 63
Beniczky Ádám  1. 172
Beniczky Ferenc  1. 20, 21, 22, 24, 30, 35, 38, 41, 

42, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 93, 
99, 115, 133, 137, 140, 156, 158, 167, 
173, 174, 177, 199;  2. 379, 390, 399, 418

Beniczky Lajos  1. 115, 133
Beniczkyné Bajza Lenke  2. 379
Beniczky Ödön  1. 173
Benjámin László  2. 446
Benkő Pál  2. 424
Benkő Zsuzsanna  1. 350, 390, 393;  2. 448
Bentsik József  1. 143
Bényei Károly  1. 225
Bényei Zsigmond  2. 180, 333
Beöthy János  1. 99
Berda József  2. 412
Berecz Ferenc  2. 209
Bereczky Endre  2. 318, 321
Bereczky Gerő  1. 129
Bereczky István  1. 19
Bereczky József  1.19
Berente István  1. 164, 241, 292;  2. 105, 191, 193, 

219, 232, 234, 246, 247, 347, 
384, 385, 389, 401, 422

Berente István ifj . 2. 445
Béres Mária Coelina  2. 331
Berey Oszkárné  2. 216
Berghamer Károly  2. 209
Berinkey Dénes  1. 231
Berkes Ferenc  2. 230
Berkes Ferencné  2. 220
Berkes Lajos  2. 418, 419
Berkovics József  1. 56
Berky Lili  2. 388
Berliner Dezső  2. 221
Bermann Mór  2. 439
Bernáth József  1. 22, 27
Berze András  1. 144
Berze család  1. 166
Berze György  1. 217
Berze István  2. 304, 305
Berze János  2. 215, 245
Berze Samu  1. 241
Berze Vilmos  2. 209

Besse Aladár  2. 213, 214
Besskó Jenő  1. 18, 22, 25, 61
Bethlen András  1. 95, 96
Bethlen István  1. 177;  2. 133, 154, 238, 257, 262, 

265, 268, 401
Bethlen Mária ld. Raáb Ervinné
Beyer József  1. 156
Bezzeg Mihály  2. 301
Bezsilla István  1. 157, 167, 168, 169, 170, 199, 

204, 225;  2. 165, 191, 193, 200, 219, 
232, 282, 381, 406, 407, 410, 419

Bircsák József  2. 145
Biró Lajos  2. 379
Bíró Lilly  1. 180
Bitskey Gyula  1. 248
Bittó Lázár  1. 384;  2. 381 
Blafárd Illés  2. 212
Blaha Lujza  1. 125;  2. 444, 445
Blaskó József  2. 183
Blaskovich Ferenc  1. 199
Blau Ignác  1. 147;  2. 207, 221
Blumenfeld Aranka  1. 168
Blumenfeld Margitka  1. 168
Blumenthal József  ld. Bencze (Blumenthal) József
Blumenthal Manó  1. 154, 155, 157, 158, 167, 

169, 170, 200;  2. 82, 134, 193, 200, 293, 298
Boczonádi Szabó Imre  1. 114
Boda Jenő  1. 99
Bódiz Zoltán  2. 13
Bodnár Jenő  1. 390
Bodó József  2. 147, 151
Bodó Lajos  2. 219
Bodor Antal  2. 258
Bódy (Bódi) János  1. 156, 191 
Bódy Piroska  2. 219
Bódy Zsombor  2. 38, 448
Boér Jenő  1. 357, 382
Boér Lenke  1. 364
Bohos Mária Petrona  2. 331
Bojtár György I. 18
Bokányi Dezső  1. 247
Bokody József  1. 213;  2. 338, 397, 448
Bokor András  1. 258
Bokor Balázs  2. 306
Bokor László  2. 303
Bokor Zsuzsa  1. 2
Bolfrass főhadsegéd  1. 136
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Bajza József  1. 174
Bajza Lenke  1. 174
Bakai Ignác  1. 19
Bakai Károly  2. 212, 215
Balás Vilmos  2. 383, 384
Balassa Iván  1. 270, 271, 278, 279, 280, 285, 288, 

2. 447
Balázs Anna  2. 272
Balázs Gyula  2. 215
Balázsovics Lajos  2. 207
Balázsy Ferencné  2. 208
Balcsóh János  1. 19
Balcsok János  2. 212
Bali István  2. 145, 212, 213, 214
Bálint György  2. 446
Bálint Sándor  1. 316;  2. 447
Balogh Ányos  2. 381, 408
Balogh Ármin  2. 442
Balogh Elemér  2. 182
Balogh József katona  1. 241
Balogh József klasszika-fi lológus  2. 442
Balogh László  2. 318, 447
Balogh Miklós  2. 429
Balogh Rudolf  1. 2, 378, 379;  2. 2
Bamberg Gyula  2. 212, 215
Banda Marci  2. 418
Bánff y Ádám  1. 33
Bánff y Dezső  1. 175
Bánff y Miklós  2. 262, 268
Bangha Ernő  2. 263, 264, 267, 447
Bank László  2. 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 447
Bánszki János  2. 212
Bánszky Pál  1. 19
Bányay Kornél  2. 412
Barabási János  2. 414
Bara család  1. 138, 143, 166
Bara István  1. 132, 144, 166, 185
Bara Mihály  1. 172, 186, 204, 205
Barabás Jenő  1. 278
Baranyi János  2. 324, 326, 329, 330, 331
Baray Leó  2. 210
Bárczy István  1. 377
Bárczy Miklós  2. 265
Bárd Vencel  2. 145
Bárdi Ferenc  2. 209
Bárdi Jenő  2. 212, 213
Bárdi Leó  2. 213

Bárdi Vendel  2. 215
Bárdy Andrásné  2. 216
Bárdy Béla  2. 282
Bárdy Pál  1. 170, 173;  2. 321
Barna Gábor  1. 316;  2. 447
Barna István  1. 19 
Barna Izsó  1. 180
Baróti Géza  2. 436
Barsi Ferenc  2. 203, 210, 347
Barsy Ferencné  2. 220
Bársony Béla  2. 205, 206, 213, 215
Barssy Gusztáv  2. 32
Bartal Ince P. 1. 311;  2. 24, 26, 447
Bartal János  1. 12, 18, 20, 21, 146, 156, 157, 191, 

209, 2. 178, 315 
Bartl Antal  1. 150
Bartocsek Gizella  2. 417
Bartók Mihály  1. 19
Bartos Márton  1. 400
Batkó Tamás  1. 19
Bátonyi János  2. 215
Bátori Károly  2. 212
Bátri Károly  2. 145
Batta család  2. 53
Batta Pál  2. 53
Batta Sándor  2. 53
Batta Tibor  2. 53
Batthyány Elemér  1. 90
Batthyány Lajos  1. 11
Batthyány Lajosné  1. 134
Batthyány Lajosné  1. 134
Batthyány Tivadar  1. 222
Bauer Antal  1. 209
Bauer Pál  1. 209
Beck Ö. Fülöp  1. 377
Bedő Albert  1. 74, 118;  2. 448
Beke Benjámin  2. 61
Béky Ferenc  2. 219, 246, 282, 396, 409
Belatini Braun Géza  2. 266
Béldy Béla  2. 355
Belényi Gyula  1. 2
Beleznay Andor  2. 306
Bellanovics Iván  2. 397
Belmonte, Leó  1. 351, 363, 380, 384, 385;  2. 351, 

362, 431, 432, 434, 445
Bencze (Blumenthal) József  2. 182, 216, 219, 

221, 233, 308
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Czeglédi Noémi  1. 270;  2. 449
Czeglédy Ákos  2. 42, 48, 52, 243, 245
Czettler Antal  2. 265, 449
Czigler György  2. 189
Czihlár Tivadarné  1. 306
Czilehert Róbert  1. 47
Czinner Jakab  2. 180
Czirák György  2. 210, 215
Cziráki János  2. 215
Czitó Győző  2. 19, 20, 21, 22, 27, 29, 33, 41, 42, 

43, 44, 46, 48, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 
64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 
81, 83, 85, 87, 228, 251, 255, 257, 279, 381, 401

Czitronyi Árpád  2. 191, 201
Czukor Ferenc  2. 202
Czvak Rudolf  2. 341
Csaba Ferenc  2. 331
Csáder Nándor  1. 241;  2. 211
Csajághy Sándor  1. 22, 24, 57, 67
Csák Endre  2. 24
Csákó Károly  1. 241
Csáktornyai Zoltán  1. 390
Csáky Bernát  1. 19
Csáky Károly  1. 134, 136;  2. 265, 268, 413
Csala András  2. 208
Csala Sámuel  2. 203, 282, 284
Csányi Károly  2. 429
Csapody Csaba  2. 449
Csatár István  2. 374, 449, 452, 462
Csathó Kálmán  2. 267, 449
Cseh András  2. 329
Cseh Tóth Lajos  2. 318, 320, 321
Csengery Kálmán  1. 232, 241
Csep Vilma  2. 318, 321
Cser Ferenc  2. 281
Cserba Ferenc  1. 131
Cserba Lenke  2. 379
Cserenyecz György  2. 208
Csérer Béla  2. 76
Cseres Tibor  1. 248;  2. 449
Cseresnyés István  1. 187
Cserhalmi Ferenc  1. 169
Csermák Lola  2. 248
Csermelyi Gabriella  2. 326
Cserna Károly  1. 402, 403
Cserny József  1. 243, 244
Csernyecz György  2. 145

Cservenka Ferenc  1. 17
Csesztven József  2. 212
Csikász Imre  2. 392
Csikász László  1. 391;  2. 392, 399
Csíki Kovács Dénes  2. 331, 366, 412, 444
Csíki Tamás  2. 2, 3, 5
Csillag Ilona  2. 444
Csilléri Adél  2. 379
Csima János  2. 449
Csite András  2. 82, 449
Csizmadia Andor  2. 19, 449
Csizmadia Sándor  1. 228;  2. 10, 11, 432, 435
Csokonai-Illés Sándor  1. 385;  2. 449
Csombor Ilona  1. 394
Csombor Jánosné Klotz Apollónia  1. 394
Csongorádi József  2. 211, 215
Csonka Pál  1. 345
Csontos Pál  1. 291
Csorna Lajos  2. 201
Csorvás Mária Beatrix  2. 325
Csölle Gyula  1. 233, 258, 261
Dalos Sándor  1. 261
Dallos Ferenc  1. 237, 258
Dalmady Győző  2. 390
Dányi András  1. 191
Darányi Béla  2. 61, 86, 87
Darányi Ignác  1. 96, 99, 111, 113, 114, 115, 118, 

119, 120, 130, 131, 132, 133, 135, 
136, 138, 139, 140, 289, 353, 367, 
368, 369, 372;  2. 86, 351, 383, 417

Darányi Kálmán  2. 61, 156
Dávid Ferenc  1. 333, 334, 335, 337, 338, 339, 

340, 341, 342, 343, 344, 345, 347;  2. 449, 450
Davidoglu, Mihail  1. 247
Deák Ferenc  1. 174
Deák Károly  2. 204, 317, 318, 319, 320, 321, 350
Decsy József  1. 150, 166, 202, 222, 224, 225, 232, 

252, 254, 256, 257;  2. 165, 202, 225, 239
Degenfeld Lajos  2. 257
Deim Frigyes  1. 225;  2. 143, 146, 206, 213
Deininger Imre  1. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 

104, 105, 108, 109, 111, 116, 130, 131, 
132, 133, 137, 140;  2. 61, 82, 83, 450

Dékán Antal  2. 318, 322, 405, 406, 450, 454
Dékány Gyula  1. 151;  2. 385
Delia István  2. 331
Della Vedella Mihály  2. 141
Demcsik Mihály  1. 318
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Bolváry Sarolta  2. 327, 329
Bólya Mihály  1. 232, 258;  2. 208, 215
Bóna István  1. 359;  2. 448
Bónis Lajos  1. 180
Bonyhay Sándor  1. 186
Bor Ambrus (Hovhannesian Zaven János, 

Lukács János)  2. 344, 407, 408, 443, 444
Borbély Mihály  2. 145, 212, 213
Born József  1. 179
Bornemisza Anna  2. 260
Bornemisza Elemér  2. 268
Boros Mária  2. 331
Borovszky Samu  1. 87, 99, 100, 101, 103, 105, 

211, 212;  2. 448 
Borsányi György  1. 243, 244;  2. 448
Borsos Ferenc  1. 134
Bory Jenő  1. 323;  2. 398
Borzay Béla  1. 241
Bosnyák Zoltán  1. 226
Bossányi László  1. 156, 173, 174;  2. 189
Bóta Ernő P. 1. 326
Botlik István  2. 206, 213, 214
Botlik János  1. 19
Bottlik István  2. 203, 219
Bottlik József  2. 306
Botya Lajos  2. 207
Bozsik Pál  1. 153
Bögözy (Bögözi) Vilmos P.  1. 317, 320, 325, 

326;  2. 366, 414, 448
Böhl Ambrus  1. 17
Böhm Vilmos  1. 241, 242, 243, 244, 245, 246;  

2. 448
Bőke Benő  1. 152
Bölöni György  1. 377
Börzsey Gyula  1. 153
Braham, Randolph Louis  2. 152, 155, 371, 448
Brankovits Jozefi n  1. 18
Braudel, Fernand  2. 73, 78, 448
Braun, François  2. 343
Braun, Gaston  1. 400
Braun Henrik  1. 303
Brenner Kálmán  2. 209
Brestyánszky Tibor  2. 378
Bresztóczy Vilmos  2. 414
Breton, Albert  2. 37, 57, 448
Brindizi Szent Lőrinc  2. 414
Bródy Lajos  1. 169

Bródy Zsigmond  1. 125, 132, 169;  2. 438
Brokés József  2. 45, 257
Bruck Lajos  1. 12
Bruner József  2. 206
Brunner család  2. 387
Brunner József  2. 387
Brunner Józsefné  2. 388
Brüll Adél ld. Diósy Ödönné
Brüll Béla  1. 152
Brüll Lajos  1. 132, 158, 179;  2. 204
Buczkó Emil  1. 293;  2. 248, 381, 384, 403, 408, 424
Bucsmán János  1. 151
Buda János  2. 165
Budai Lajos  2. 359
Buday Barnáné  2. 384
Buday Sándor  1. 58, 59
Budeus Aladár  1. 398;  2. 107, 251, 384
Bujnovszky Aurél  1. 239;  2. 165, 337, 339
Bujtás István  2. 212, 320, 379
Bujtás Istvánné  2. 220
Bujtás Sámuel  1. 19
Bújtás Sándor  2. 210
Bujtor János  1. 56, 58, 59
Bukó Teophil  2. 177
Bukvai Miksa  1. 19
Bukvay János  1. 18
Burián István  1. 221
Burián Pál  2. 232
Bus János  2. 289, 296, 448
Busa Margit  1. 281;  2. 448
Buza Barna  2. 9
Buzdra Györgyné  2. 220
Buzinkay  2. 304
Calloc’h, Bernard le  2. 345
Cervantes, Miguel de  2. 438
Champier István  2. 345
Chardin, Teilhard de  2. 344
Cholnoky Jenő  2. 266
Chotek Rudolfné Ráday Irma  2. 324, 325
Clemenceau, Georges  1. 244
Connerton, Paul  2. 255, 260, 448
Corti, Egon Cäsar  1. 333;  2. 448
Czakó Béla  2. 300, 301
Czangár Gyula  2. 145
Czauner Béla  2. 154
Czeczulics János  1. 225, 226, 232, 241, 258, 259, 

260;  2. 210, 215, 241, 245, 357, 358
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Eiselsberg Antal  2. 419, 420
Eisenberger Géza  2. 180, 219, 332, 347
Eisner János  1. 129, 130
Éjszaky Imre  1. 18
Elefánty Béla  1. 132, 152, 186
Elek Artúr  2. 432, 433
Élő Emília  2. 299
Elter Gusztáv  2. 209
Emerich Gotfi ld  1. 156
Emich Gusztávné  1. 137
Ender, Th omas  1. 339
Endre László  1. 226, 397, 402, 403;  2. 31, 106, 

132, 144, 154, 158, 219, 229, 239, 240, 241, 
242, 244, 246, 250, 251, 256, 257, 259, 260, 
261, 272, 281, 286, 287, 320, 353, 356, 357, 
367, 368, 371, 373–377, 381, 385, 388, 389, 
391, 402, 410, 414, 420, 422, 423, 430, 451

Endre Lászlóné  2. 27, 248, 256, 260, 264, 376
Endre Zsigmond    2. 229, 239, 240, 249, 281, 

355, 395
Eőry Kató  2. 388
Eötvös József  2. 313
Eötvös Károly  1. 175
Epres János  2. 344, 429
Erdei Ferenc  2. 57, 62, 93, 100, 230, 450
Erdei T. Lilla  1. 373;  2. 451
Erdélyi Ferenc  2. 390
Erdélyi György  2. 203
Erdélyi Gyula  2. 390
Erdélyi József  2. 412
Erdélyi Mór  1. 2, 32, 33, 34, 85, 86, 101, 102, 

138, 202, 335, 337, 338, 339, 340;  2. 2, 428
Erdélyi Zoltán  2. 391
Erdész Ádám     2. 16, 17, 38, 39, 72, 73, 77, 83, 

87, 451
Erdődy grófok  2. 71
Erős Zoltán  2. 445, 446, 451
Erzsébet ld. Habsburg Erzsébet 
Erzsébet Henriette kir. hercegnő  1. 136
Erzsébet királyné (1837–1898) Ferenc József felesége

1. 11, 32, 34, 50, 88–93, 130–137, 174, 179, 
210, 253, 333, 336–341, 343, 344, 346, 347, 
354, 373, 374;  2. 254, 261, 336, 362, 363, 365, 
385, 388, 389, 391, 399, 405, 413, 418, 419, 428, 
437, 438, 444, 445, 448, 453, 457, 462, 463, 465

Esterházy Leopoldina I. 17
Esterházy Miklós  1. 92
Esztergály Mihály  1. 156
Esztergály Dezső  2. 200, 201, 244
Etele Józsefné  1. 249, 251;  2. 451

Faber György  2. 62, 451
Fábián Balázs  1. 2, 5, 201, 270, 301, 394, 402;  

2. 2, 294, 296, 308, 391, 395, 396, 402, 449, 451
Fábián Imre  2. 215
Fadrusz János  1. 300, 301;  2. 342, 398
Falk Miksa  2. 189
Faludi Ildikó  1. 347, 348;  2. 406, 451
Falus Elek  2. 435
Fára József  2. 451
Faragó Ede  2. 132, 154, 155, 281
Faragó Jenő  2. 219
Farkas Alberik  2. 412
Farkasfalvi Sándor  2. 151
Farkas Ferenc  2. 425
Farkas György  2. 138, 335, 336, 338, 348, 349, 451
Farkas János kocsis  1. 19
Farkas János jószágigazgató  1. 20, 30, 61, 127
Farkas Jenő  2. 442
Farkas József  1. 1, 2, 3, 4, 28, 352;  2. 1, 2, 5, 49, 

71, 451
Farkas Kálmán  1. 152
Farkas Lajos  2. 208
Farkas Sándor  2. 306
Farkas Zsuzsanna  1. 2, 378;  2. 451
Fáy Béla  1. 173
Fáy László  2. 264, 266, 267, 268
Febronia, Mária  2. 326
Fehér Béla  2. 405, 406
Fehér Endre  1. 212;  2. 451
Fehér Sándor  2. 211
Feifalik, Fanny  1. 336
Feinné Polacsek Lilly  2. 216, 219
Fejéregyházy László  1. 391;  2. 392 
Fejérváry Géza  1. 85
Fekete Ella  1. 390
Fekete Imre (Galántai)  1. 132, 143, 156, 157, 174
Félix, IV. Károly fi a  1. 220
Fellinger  2. 11, 14
Fellner Frigyes  2. 159
Fényi Ottó  1. 396;  2. 340, 345, 376, 394
Fenyő Kamilla  1. 168
Fenyő Mayer  1. 153, 154, 158, 167, 169, 170, 204;  

2. 204, 379
Ferdinánd főherceg  2. 404
Ferdinánd toszkánai nagyherceg  1. 85, 87, 88, 

315, 344
Ferdinánd V.  1. 333, 340
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Demeczky Mihály  1. 223
Demeczky Miklós  2. 219, 282
Demetrescu, Camilian  1. 247
Démusz Ella  2. 442
Démusz János  1. 153, 170;  2. 399, 408, 442
Démusz lányok  2. 378
Dénes Dezső  2. 412
Dénes Jenő  1. 399;  2. 436, 450
Dénes Margit  2. 220
Dénes Márton  2. 203, 204
Dénes Mátyás  2. 203
Dercsényi Béla  1. 222, 224;  2. 279
Déri Béla  1. 388
Déri Károly  2. 220
Déry Gergelyné  1. 170
Dessewff y József  1. 346
Dettár György (Détári Dettár György)  1. 387, 

388, 390, 391, 397;  2. 147, 372, 384, 392
Dettár István  1. 387
Dettár Jenő  1. 387
Deutsch Adolf  2. 189, 348
Deutsch család  1. 154
Deutsch Janka  1. 168
Deutsch Mór  2. 177, 180, 216, 221
Deutsch Rezsinke  1. 168
Deutsch Sámuel  1. 154, 169, 170, 252;  2. 154
Dévai Mór  2. 204
Devecseri Istvánné  2. 220
Dévényi Lajos  2. 145
Dezsényi Béla  2. 54, 65
Diamant Dénes Ferenc  1. 155
Diamant Éliás  2. 180
Diamant Jakab  2. 180
Diamant László  1. 151, 154, 155, 167, 169, 170, 

172;  2. 179, 180, 181, 193, 195, 
202, 217, 219, 221, 232, 233

Diamant Lászlóné  2. 181
Diamant Lipót  2. 394
Diamant Mór  2. 386, 387
Dinyár János  1. 153, 167, 170
Dinnyés Béla  2. 208
Dinnyés Gyula  2. 145, 211
Dinnyés István  2. 207, 215
Dinnyés János  1. 138, 139, 148, 155, 167, 170, 

181, 185, 203, 204, 223, 224, 227, 
233, 258;  2. 210, 214, 215, 241, 350

Dinnyés János ifj . 1. 233, 258
Dinnyés Lajos id. 1. 225

Dinnyés Lajos ifj . 1. 225
Dinnyés László  2. 208
Dinnyés Mihály  1. 297
Diósy Antal  1. 389
Diósy Ödön  2. 441
Diósy Ödönné Brüll Adél (Léda)  2. 441
Dittler Ferenc  2. 9, 11, 12, 14
Dittrich Lajos  1. 19, 20, 21, 25, 156, 167
Dittrich Hortense  2. 379
Dobó Sándor  2. 183
Dobozi István  2. 382
Dobrovitz Zoltán  2. 306
Dobsa László  2. 135, 142, 151
Dohnányi Ernő  2. 445
Dolfi n Antal  1. 156;  2. 421
Dombi József  2. 341, 385
Domcsák István  1. 241
Domonkos Terézia  2. 446
Domonyi Andor  2. 203
Donizetti, Gaetano  2. 445
Dömötör Gusztáv  1. 155
Dömsödi Pál  2. 206, 207
Dragschitz Gellért  1. 172
Dreger, Tom von  1. 363;  2. 431
Dregonya István  2. 145
Dregonya József  2. 209
Drobny Erzsébet  2. 220
Drobny Károly  2. 299, 306, 307
Drobny Nándor  2. 220
Dudás Lajos  2. 220
Duha Ferenc  2. 211
Duha János  1. 194
Duha Lajos  2. 307
Duha Mihály  1. 258
Duha Vilmos  2. 202, 203, 205, 208, 220
Dura Máté  2. 404
Duray Gyula  2. 86
Durkheim, Émile  2. 82, 88, 450
Dvoracsek József  1. 205, 206
Eberharth (Orbay) Dénes  1. 167, 181, 362;  

2. 403, 404
Eberharth Valéria  2. 379
Eck Flóris  2. 210
Eckhard Tibor  2. 266
Édelmajer Antal  2. 211, 215
Egyed Lajos  1. 88, 132, 181, 197;  2. 416
Ehreswald Simon  2. 189
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Gajzágó Salamon  1. 35, 54, 60, 64
Galafrés Elsa  2. 445
Galántai Fekete Imre ld. Fekete Imre
Galántai Nagy Sándor  2. 185
Gálff y Dezső  2. 246, 279, 306, 364
Gálff y Dezsőné  2. 347
Gálff y Sándor  2. 272
Gál Gáli Imre  2. 191
Gál Gyula  2. 388
Gáll Béla  2. 219, 347, 355
Gáll Imre  2. 62, 117, 119, 120, 122, 124, 126, 127, 

128, 130, 201, 219, 259, 365, 396, 401, 424, 452
Gallé Antal  1. 88, 131, 178, 179, 181;  2. 419
Gallén-Kallela, Akseli  2. 431
Galster István  2. 282
Galster Istvánné  2. 221
Ganczaughné Albert Katalin  2. 123, 452
Garaba Mihály I. 18
Garami Ernő  1. 222
Garamszegi Pál  2. 219
Garamvölgyi (Göttinger) család  2. 356
Garán Dániel  1. 85, 131, 152, 153, 154, 167, 168, 

169, 178, 181, 191;  2. 419
Garán Dánielné  1. 179, 180 
Garbar János  1. 19
Garó Emília  2. 326, 348
Gáspár Jenő  2. 215
Gáspár Sándor  1. 225;  2. 195, 241, 281
Gattyán István  2. 210
Gavenda Emil  2. 52
Gavra János  1. 72
Gazdag Erzsi  2. 412
Gazdag János  1. 233
Gazsó Mihály  2. 212
Géchy Erzsébet  2. 272
Géczi János  2. 452
Géczy Gábor  2. 58
Géczy nővérek  2. 221
Gelbó István  1. 19
Gellér Balázs  2. 443
Gellér Károly  2. 431
Gellér Katalin  1. 349, 350, 356, 371, 385, 399;  

2. 352, 362, 370, 376, 377, 432, 436, 448, 451, 452
Gelléri Mór  2. 151
Gendur József  1. 233
Geréby György  2. 54
Gergely Ferenc  2. 425, 452

Gerhát András  1. 19
Gerhát József  1.19
Gerinczy Pál  2. 343, 415
Gerle János  1. 401;  2. 453
Gerő Vilmos  1. 177
Gersti Ignác  2. 394
Gesztesy Mihály  1. 203, 204, 205, 206
Gizella főhercegnő  1. 89, 90, 93, 137, 339, 344;  

2. 336
Glanber Fülöpné  1. 169
Glattfelder Gyula  2. 143
Glatz Oszkár  2. 340
Glausius Dezső  2. 171, 208
G. Merva Mária  1. 1, 8, 209, 350, 351, 356, 393, 

399;  2. 1, 2, 5, 6, 29, 181, 362, 363, 384, 
418, 436, 442, 448, 451, 452, 454, 458

Gódor Mihály  1. 19
Gódor Miklós  2. 207
Gogl Dezső  2. 336, 337
Gogl Lajos  1. 233, 257, 259, 261
Gogolák Lajos  2. 412
Gold Benő  2. 170, 177, 180, 216
Gold Benőné  2. 207, 221
Goldberger Adolf  2. 221
Gold család  1. 154
Gold Irmuska  1. 168
Gold József  2. 189
Gold Sámuel  1. 194;  2. 180
Goldstein Jenő  2. 206
Gombás János  1. 155
Gombos Gyula  1. 290;  2. 13, 14, 59
Gopcsa Katalin  2. 452
Gossmann Ferenc  2. 24
Gosztonyi János  2. 203
Göde Lajos  2. 249
Gömbös Gyula  2. 265, 266, 355, 459
Gönczy Benő  1. 125, 131, 138, 157, 168, 169, 

191, 192;  2. 315, 321, 382
Gönczy Berta  2. 379
Gönczy Vilma  2. 379
Götz Ferenc  1. 21
Gözsi Péter  2. 232
Graefl  Jenő  2. 264, 267
Graefl  lányok  2. 267
Gráf Aladár  1. 170;  2. 170, 177, 180, 216, 221
Gráf Éliás  1. 157, 167, 172, 173, 204;  2. 180, 189
Gráf Éliásné  2. 180, 217
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Ferdinandy György  2. 344, 444
Ferenc Ferdinánd  1. 88, 217, 220
Ferenc József  1. 11, 32, 60, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 

92, 127, 130, 132, 147, 156, 168, 174, 179, 
180, 201, 210, 212, 219, 220, 333, 337, 
339, 340, 344, 346, 347, 348;  2. 189, 269, 
323, 326, 334, 336, 351, 362, 363, 383, 
385, 413, 416, 419, 427, 429, 444, 446

Ferenc Salvator főherceg  1. 93;  2. 416
Ferenczy Ida Erzsébet királyné felolvasónője  

1. 90, 91, 136;  2. 388, 419
Ferenczy Ida  1. 373, 374
Ferenczy Károly  1. 180
Fernenger Frigyes  2. 177, 216, 220
Ferschner Aranka  2. 221
Festetics Andor  1. 137
Festetics gróf  1. 85
Festetics Mária  1. 90, 92, 136
Fikker Antal  1. 153
Filipovics Sándor  1. 306;  2. 207, 219, 336
Filipovics Sándorné  2. 232
Filó János  2. 232
Finta Sándor  2. 412
Firtkó József  1. 306, 307;  2. 207, 215
Fischer Ábrahám  2. 180
Fischer-birtok  2. 34, 87
Fischer Dezső  2. 180, 219, 288
Fischer Ede  1. 253;  2. 202
Fischer Ernő  2. 145, 356
Fischer Gáspár  2. 171, 208, 213, 219
Fischer Jakab  2. 189
Fischer Jolán  2. 180
Fischer Zsigmond  2. 167, 177, 217, 221
Fitos Vilmos  2. 375
Fittler Dezső  2. 219
Fittler Kamill  1. 369; 2. 451
Fleischmann Béla  2. 21
Fley Ede  2. 202
Fludorovics Zsigmond  1. 314;  2. 414, 452
Fodor János  1. 19
Fodor Sándor  2. 331
Fogarassy László  1. 244, 246, 247, 248, 249, 250;  

2. 452
Fogler János  1. 30, 67
Folder István  2. 207
Fontenay, Charles de  1. 380;  2. 431
Forché Román  2. 252, 420, 421
Forché Romána (Pimpi)  2. 420

Ford, Henry  2. 374
Forgách Antal  1. 275
Forgács Ferenc  2. 298
Forgács János  2. 177, 181, 185, 188, 195, 308, 

332, 333, 452
Fornet Elemérné  2. 417
Forró Katalin  2. 2, 3, 4
Forster Gyula  1. 366, 377
Forster István  2. 13, 15
Foucault, Michel  2. 70, 452
Földes Imre  2. 388 
Földes Istvánné  2. 220
Földessy Gyula  2. 412
Földi János  2. 210
Frajmann Katalin  2. 287
Francsik Géza  2. 200, 243, 244
Francsik József  1. 19
Frankó Ákos  1. 340;  2. 452
Frecskay Endre  1. 359, 380, 382
Freiwillig Zsigmondné  2. 180, 216
Freund Jónás  2. 406
Freund Jozefi n  2. 406
Frey Rózsa  1. 363, 386;  2. 351
Frey Vilma ld. Remseyné Frey Vilma
Friedl Lipót (Poldi)  1. 156;  2. 189, 418
Fridrich Géza  1. 99;  2. 52
Fridrik Béla  2. 347
Frigyes kir. herceg  1. 136
Frimmel József  2. 306
Frölich Dóra  2. 429
F. Szabó Géza  2. 421, 463
Fuksz Ernőné  2. 220
Funk Gyula  1. 22, 25, 47, 54, 57, 59, 66
Furák Mihály  1. 19
Furherr János  1. 118, 225
Furulyás család  1. 377
Fülessy Emil  2. 58
Für Lajos  2. 452, 460
Fürst Ignác  2. 180
Gaál András Kálmán  2. 102, 103, 104, 105, 452
Gaál Elek  1. 225;  2. 419
Gaál Gaszton  2. 242, 243, 383
Gaál Imre  1. 400;  2. 250
Gaál László  2. 46, 452 
Gábor Áron  2. 412
Gábriel Asztrik  2. 343, 345 
Gádor Miklós  1. 258
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Halász László  2. 177, 207, 216, 220, 221
Halász Mihály  1. 19
Halászné Várady Ildikó  2. 439, 453
Halla Aurél  2. 357
Haller István  1. 388
Halmos János  1. 133
Halmos Viktor  1. 300
Hamann, Brigitte  2. 405, 438, 453
Hamerstuck Mór  2. 207
Hámori Péter  2. 36, 453
Hámorszky Ödön  2. 52
Hamvay Ferenc  1. 270
Hanák Péter  2. 57, 453
Hanauer Árpád István  1. 323;  2. 19, 20, 21, 29, 

30, 398
Hanecker Antal  1. 232
Hann János  2. 210
Harangi Lászlóné  1. 398
Harányi István  1. 233, 258
Haraszti György  2. 442, 454
Harmath István  1. 256;  2. 330, 331
Harmath Istvánné Erdélyi Margit  2. 331
Harmos Ilona ld. Kosztolányi Dezsőné
Harsányi Kálmán  2. 370, 432, 433
Harsányi László  2. 173, 251, 272, 281, 282, 283, 

286, 347
Haskell, Th omas  2. 85, 454
Haubrich József  1. 244, 245, 247
Hausner Ferenc  2. 177
Hausner, Gideon  2. 152
Havas Miksa  2. 185
Hayder Ödön  1. 167
Héder János  2. 375
Héderváry (Hadl) Lehel  1. 173, 176, 177, 178, 

219;  2. 325
Héderváry Soma  1. 177
Hegedüs Aladár  2. 250, 251, 363, 368, 431
Hegedűs Ferenc  1. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61
Hegedűs Gábor  1. 2;  2. 2
Hegedűs Gyula  1. 305;  2. 388, 444
Hegedűs Gyuláné  2. 388
Hegedűs István  1. 391
Hegedüs László  1. 211;  2. 153, 190, 289, 291, 

293, 294, 298, 309, 368, 377, 420, 
421, 422, 431, 445, 454

Hegedűs Loránd  2. 16
Hegedűs Márton  2. 151
Hegedűs Sándor  1. 136

Hegyesi Mari  2. 445
Hegyi Béla  2. 436
Heifeld Manó  1. 128;  2. 322
Heik János  2. 215
Heim Pál  2. 248
Heine, Heinrich  2. 437
Heinrich Ferenc  2. 264, 268
Heiser Mihály  2. 337
Heisler Ferenc  2. 219
Heisler József  2. 217
Héjjas Pál  2. 9, 11, 12, 14, 15
Hejn János  2. 208
Helembai  2. 11, 14
Heltai Jenő  2. 440
Heltai Miklós  1. 210, 248;  2. 454
Heltai Miklós Gábor  2. 336, 337, 454
Hembach Gyula  2. 417
Hende Vince  1. 389
Hensch Árpád  2. 454
Herch Samu  2. 180
Herczog Károly  2. 304
Herczog Lajos  2. 211, 215
Herczog Sándor  1. 233
Herkner Erzsébet  2. 307
Herman Ottó  1. 115, 119
Hermann Antal  2. 323, 363, 379, 404, 428
Hermann, Heinz  2. 333, 334
Hermann István Egyed  2. 344, 384
Hermann József, Boldog  2. 340
Herterkáné  2. 207
Hertzkáné  2. 206
Hervey (Hetzel) Géza  2. 299, 376, 377
Herzfeld Mór  1. 192;  2. 334
Hetzel Frigyes  2. 378, 402, 415
Hetzel Géza ld. Hervey Géza
Hetzel Gézáné ld. Nagy Laura Eszter
Hetzel Henrik  2. 232, 415
Heuff el Adolf  1. 18
Heuff el Mihály  1. 72
Hevessy Zoltán  2. 264
Heyk Etelka ld. Krenn Károlyné
Heyssler, Erich  2. 267
Hidas Antal (Spitzer Gyula)  2. 416, 446, 454
Hideghéthy Antal  1. 42, 49, 58, 59, 60, 61
Hirling Ernő  1. 305;  2. 252, 420, 421
Hirling Ilona  1. 305, 306;  2. 421
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Gráf Ignác  1. 157, 158;  2. 180
Gráf Leontin  2. 211, 221
Gráf Márton  1. 156, 167;  2. 180, 189
Gráf Sándor  2. 394
Gráf Tibor  2. 219
Gráfi  Vendel  2. 344
Grassalkovich I. Antal  1. 15, 34, 152, 208, 270, 

271, 275, 276, 280, 281, 285, 286, 287, 311, 320, 
334, 337, 339;  2. 20, 24, 27, 28, 29, 30, 71, 255, 

261, 262, 365, 383, 385, 387, 413, 457
Grassalkovich II. Antal  2. 29, 385
Grassalkovich III. Antal  1. 15, 17, 281, 346, 347;  

2. 27, 29, 170
Grassalkovich III. Antalné 

Esterházy Leopoldina  2. 29, 30
Grassalkovichok  1. 14, 27, 32, 80, 88, 117, 125, 

129, 140, 160, 208, 241, 248, 253, 335, 336;  
2. 30, 191

Greguss Ágost  1. 399
Greiser Dezső  2. 207
Greiser Sándor  2. 205, 207
Greiser testvérek  2. 81
Greszler Emília (Janicsek Kálmánné)  2. 314, 315
Greszler Vilmos  2. 202
Gróh István  1. 388
Grosch Kelemen  1. 273, 288, 299
Grossmann Miksa  2. 334
Grossmann Sándor  2. 189
Groszberger Sándor  2. 154, 221
Grosszmann József  2. 378
Gruber Miklós  2. 210
Grüner Károlyné  2. 326
Guary Miklósné  2. 282
Guba András  2. 304
Guilleaumme Margit  1. 362;  2. 351
Gulner Gyula  1. 199
Gulyás Ferenc  2. 21
Gunst Péter  2. 72, 75, 77, 115, 116, 453 
Gusztáv Adolf herceg  2. 427
Guth Jenő  2. 167, 232
Gutter József  2. 211
Günther Frigyes  1. 119;  2. 453
Günther Frigyesné  2. 219
Gyáni Gábor  2. 260, 261, 453
Gyarmathy Aladár  2. 282
Gyarmathy Gusztáv  2. 171, 173, 179, 206, 219, 

232, 282, 348
Gyarmathy János  2. 258

Gyarmathy Mihály  1. 169, 170, 172
Gyarmathy Mihályné  2. 232
Gyengő Béla  1. 203
Gyergyádesz László  1. 355;  2. 453
Györe Miklós  2. 211, 213
Györe Mózes  2. 202
Györe Zoltán  1. 291, 305;  2. 315, 333, 442, 453
Györff y István  2. 383
György Albert  1. 19
Györgyi Kálmán  1. 368, 377
Győry Endre  1. 193
Győry Vilmos  1. 270;  2. 333, 383, 384, 399, 438
Gy. Tóth István ld. Tóth István törvénybíró
Gyulai József  2. 207
Gyurcsán György  2. 211
Gyurgyák János  2. 371, 453
Haas Gyula  2. 204
Haás Judit  2. 189
Haász József  2. 189
Habel András  1. 19
Haberzettl Károly  1. 22, 27, 117
Habsburg Albrecht  2. 401
Habsburg család  1. 89, 137, 222, 226, 344;  2. 363
Habsburg Erzsébet (1922–1993), IV. Károly lánya

1. 220
Habsburg József  2. 401
Habsburg Ottó, IV. Károly fi a  1. 220
Hack Endre  2. 48, 49, 50, 387
Hadik János  1. 222
Haeff ner Ferenc  2. 232
Hajdu István  2. 210
Hajdú Lajos  2. 394
Hajdu Tibor  1. 243, 244, 245, 247;  2. 11, 453
Hajduczi János  1. 225, 232, 240, 258, 259
Hajk Antal  1. 19
Hajk István  1. 132
Hajlamász János  1. 260;  2. 56, 166, 188, 193, 

204, 218, 220, 251, 272, 273, 278, 286, 
287, 306, 347, 351, 359, 385, 396

Hajlamász József  2. 287
Hajnik János  1. 18
Hajós Menyhért  1. 199
Halász Ferenc  1. 372
Halász Gyula  2. 171
Halász Imre  1. 38; 2. 365, 453
Halász Jenő  2. 206, 232, 233, 282
Halász József  2. 207
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Jakab Dezső  1. 355
Jakabff y bácsi  2. 388
Jakabff y Vilma  1. 168
Jámbor András  1. 132, 138, 139, 143, 152, 155, 

166, 170, 178, 179, 186, 225, 233, 258
Jámbor család  1. 166
Jámbor György  2. 339
Jámbor Lajos  2. 209
Jámbor László  1. 21
Jámbor Sándor  1. 211, 233, 258, 260
Janda Géza  2. 345
Janich Ferenc  2. 381
Janich Sándor  2. 211
Janicsek Kálmánné ld. Greszler Emília
Janicsek Jerne Lenke  2. 326, 329, 331
Janoch Sándor  2. 145
Jánosházy László  1. 203, 205
Jánosi Ede  2. 307
Jánoska Ferenc  2. 207
Jánoska István  2. 209
Jánoska Jánosné  1. 258
Jánossy Rezsőné  2. 257
Jánszky Béla  1. 355
Járjabka Ferencné  1. 251
Jármay Géza  2. 45, 58
Jászai Mari  2. 407, 417, 444
Jászi Oszkár  1. 221, 222;  2. 432
Jékelfalussy Aladár  1. 99
Jelenik Andor  2. 145
Jelenik András  2. 206
Jellasics József  1. 11
Jenei Sándor  1. 233
Jenovay Ilona  2. 221
Jirkovszky Sándor  2. 185
Johan Béla  2. 107, 356, 357
Jókai Mór  1. 89, 90;  2. 333, 438, 446
Jónás Jakab  2. 180
Joó Gabriella  1. 393
József Attila  2. 443
József Ferenc  2. 401
József főherceg  1. 87, 120, 222, 397, 398;  2. 251, 

258, 265, 268, 269
József Ágost kir. herceg  1. 136
József kir. herceg  1. 136
Juhász Árpád  1. 363, 380, 385
Juhász Balázs  1. 19
Juhász Etelka  1. 286;  2. 455

Juhász Hedda  2. 379
Juhász István  1. 19
Juhász József  1. 19
Juhász Károly  2. 211, 381
Juhász Viktor  2. 205
Julier Ferenc  1. 245, 246
Jurd Rudolf  2. 145, 210
Jurecskó László  2. 455
Jurka Ferenc  2. 214
Jurta Ferenc  1. 224
Kaán Károly  2. 268
Kaas Albert  2. 238, 242, 406
Kaas Ivorné  2. 267
Kachnits János  1. 225, 233, 258
Kachnits Jánosné  2. 216, 220
Kaczvinczky Géza  1. 169
Kacsóh Pongrác  2. 440
Kada Elek  1. 355
Kádas (Kaltmann) Ignác  1. 381;  2. 333, 334
Kaffk  a László  1. 125, 143, 169, 197, 204;  2. 279, 

362, 445
Kaffk  a Margit  2. 445
Kaffk  a Péter  2. 279, 403
Kahn, Ottó  2. 266
Kaiser Albert  2. 213
Kaiser Ferenc  2. 209, 214
Kaiser István  1. 170
Kaiser János  1. 232
Kaiser János ifj . 1. 225, 258;  2. 209, 214
Kaiser László  2. 214
Kaján Marianna  1. 382
Kakasy Ödön  2. 49, 50
Kalántai (Krummer) Géza  2. 143, 195, 211, 213, 

219, 252, 282, 409, 421, 422 
Kalász Károly  2. 282
Kallaoh Hermine  1. 292
Kállay István  2. 47, 455
Kallina Károly  1. 21, 25, 27, 31, 35, 69, 74, 80, 81, 

82, 83, 116, 117, 120, 140
Kallina Oszkár  2. 201, 244, 246
Kálmán Gusztáv  1. 152
Kálmán herceg  2. 340, 341, 397, 398, 399
Kálmán István  1. 390;  2. 238, 242
Kalmár Ferdinánd  1. 18
Kalmár István  2. 227
Kalmár Lajos  2. 303
Kálnoky Izidor  2. 189
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Hirling Rezső  2. 210
Hirnsik József  2. 208
Hitler, Adolf  2. 256, 455
Hoch Henrik  1. 12
Hohenlohe herceg  1. 85, 86, 303
Hohler, Th omas  2. 265
Holdas Sándor  2. 351, 454
Holecz Imre  2. 208
Holló Ernő  2. 366
Holló Gyuláné  1. 393
Holló Lajos  1. 175
Holló Mihály  1. 393, 394;  2. 423
Holló Mihályné Hatos Kornélia 1. 393;  2. 384, 454
Honhald József I. 19
Horovitz Gábor  1. 244
Horovitz Náthán  1. 259
Horti Endre  2. 394
Horti Pál  1. 362, 368
Horthy család  2. 268
Horthy Gyula  2. 193, 202
Horthy István ifj . 2. 262, 268
Horthy Jenő  2. 55, 56, 267, 268, 454
Horthy Miklós  1. 118, 248, 255, 256, 265, 344, 

348, 390, 392, 397, 398;  2. 18, 24, 133, 227, 
238, 240, 253–260, 262–269, 286, 353, 
355, 357, 371, 372, 373, 376, 377, 394, 395, 
402, 410, 422, 426, 427, 436, 449, 454, 464

Horthy Miklós ifj . 2. 262, 266, 267, 268
Horthy Miklósné  1. 395, 402;  2. 248, 264, 353, 

354, 414, 430, 431
Horthy Paulette  2. 262, 264, 266, 352
Horváth András  2. 282
Horváth Anna  2. 209
Horváth Béla erdész  1. 191
Horváth Béla költő  2. 412
Horváth Boldizsár  1.12
Horváth Ferenc ispán  1. 19, 20, 24, 28, 54, 57, 

59, 61, 63, 66, 151, 156, 191
Horváth Ferenc szabó  2. 209
Horváth Ferenc cipész  2. 210, 213, 214, 390
Horváth Gábor  2. 212
Horváth Gáborné  2. 215
Horváth Hilda  2. 362
Horváth István iparos  2. 208
Horváth István tanító  2. 329, 330, 331
Horváth János  2. 220
Horváth Jenőné  2. 426
Horváth Károly László  2. 219

Horváth Károlyné  2. 204
Horváth Lajos  1. 2, 4, 208, 211, 224, 232, 234, 235, 

237, 240, 253, 254, 257, 260–265;  2. 2, 5, 289, 
290, 291, 294, 295, 296, 300, 451, 454, 455, 457

Horváth Málika  2. 379
Horváth Mihály  1. 90, 91
Horváth Miksa  2. 180
Horváth Péter  2. 209
Horváth Zoltán  2. 109
Hovhannesian Eghia 1. 226, 306, 351, 379, 380, 

396, 398, 399, 403;  2. 134, 137, 138, 154, 155, 175. 
177, 188, 201, 217, 219, 232, 240, 241, 243, 244, 245, 
246, 247, 250, 254, 272, 277, 282, 285, 287, 315, 317, 
318, 320, 325, 327, 331, 332, 335, 346–352, 357, 
364, 367, 374, 375, 377, 378, 381, 384, 385, 387, 
388, 395, 396, 399, 400, 401, 402, 403, 406–411, 
415, 424, 428, 431, 439, 443, 449, 452, 455, 462

Hovhannesian Mária Elmonea Antónia  2. 408
Hovhannesian Yervant (Tarján Károly) 2. 366, 407
Hovhannesian Zaven ld. Bor Ambrus
Hölcer Miklós  2. 212
Hrabetz Pál  1. 19
Huber Béla  1. 22, 27
Huckstedt Jenő  1. 173;  2. 406
Hulej Endre  2. 455
Hunyadi János  2. 266
Huszár István  1. 19
Huszár Károly  2. 237
Huszár Pál  1. 19
Ifj ú János  1. 19
Ignátzy (Ignáczy) Ernő  1. 168, 169, 170, 179, 

233, 261;  2. 219, 232, 241, 282
Ikvai Nándor  2. 352, 455, 461
Illés István kőműves  1. 225, 226, 251, 256, 258;  

2. 208, 331 
Illés István vasesztergályos  1. 258
Illés Mátyás  2. 209, 214
Illés Sándor  2. 214
Illésy György  1. 153, 170
Illyés Gyula  2. 363, 410
Ilsemann Keresztély  1. 119
Imrédy Béla  2. 155, 357
Incze Antal  2. 58
Irmay (Jesina) Ferenc  2. 219
Ivanich Ferenc  1. 118, 131, 302;  2. 251, 267, 279
Ivanich Ferencné  1. 302
Ivánka Ida  2. 238
Ivánka Imre  1. 11, 12, 25, 32, 125, 140, 143;  2. 238
Jagicza György  1. 72
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Kirschner Béla  1. 249;  2. 456
Kirschner Ede  2. 201
Kirschner, Ferdinand  1. 335, 336, 338
Kisfaludy Strobl Zsigmond  2. 340
Kisgyörgy Zoltán  2. 365
Kis József bognár  1. 19
Kis József focista  2. 300, 301
Kis Mária-Magdolna ld. Schlemmerné
Kiss E. János  2. 202
Kiss Ferenc  1. 150, 164, 172, 186, 202, 204, 205, 

206, 225, 381;  2. 200, 272, 334
Kiss Ferencné  2. 211
Kiss Gyula  2. 359
Kiss Illés Áron  1. 228, 258, 260
Kiss István gyári munkás  1. 258
Kiss István kezelő  2. 58
Kiss Jenő  1. 243
Kiss József tankönyvíró  2. 332
Kiss József költő  2. 417, 439, 440
Kiss József fényképész  2. 421
Kiss László  2. 102, 107, 113, 456
Kiss Mária  2. 107
Kiss Tibor  1. 232
Kiss Valéria  1. 365, 366
Kiszel József  2. 214
Kiszely Ede  1. 114
Klacsán Józsefné  1. 233, 258
Klapka György  1. 173;  2. 390
Klárik Mihály  1. 19
Klebelsberg Kunó  2. 257, 265, 314, 331, 340, 

345, 346, 347, 352, 376, 393, 394, 398, 414
Klein Henrikné  2. 221
Klein József  1. 131, 158, 224;  2. 204, 332
Klement Sándor  1. 258, 261;  2. 210, 245, 247, 282
Klobusitzky Terézia  1. 286, 320
Klotild főhercegnő  1. 136
Klotild Mária kir. hercegnő  1. 136
Klotz Antal  2. 209
Klotz Dezsőné Petruska Borbála  1. 394
Klotz István  2. 215
Kmeti János  1. 19
Knapp József  1. 232, 256, 258, 259, 260
Kóbor Tamás (Bermann Adolf)  2. 439
Kobzi János  1. 225, 226, 233, 256, 258
Kobzi Sándor  2. 211
Koch Sándor  2. 337, 339 
Kocka, Jürgen  2. 40, 456

Kocsis (Trayer) István  1. 246
Kodó Ferenc  2. 177, 216, 217
Kodó Ferencné  2. 220
Kodó János  1. 232, 258, 260;  2. 209, 304
Kodó Lajos  1. 233, 258;  2. 211
Kohn Fanni  2. 189
Kohn Fülöp  2. 394
Kohn József  2. 208
Kohn Móric  2. 189
Kohner Adolf  2. 362
Kohn Pinkasné  2. 180
Kohn Sámuel  1. 172
Kója János  1. 153
Kolb József  2. 379
Kolics Arnold  1. 289
Kolossváry Szabolcsné  2. 456
Kolozs Ágnes  1. 2;  2. 2 
Kolozs család  1. 166
Kolozs István  1. 138;  2. 220, 306
Kolozs Samu  2. 244, 245
Kolozsváry Gyula  1. 178
Koller  1. 186
Koltai János kőműves  2. 205, 207
Koltai János ifj . borbély  2. 209
Koltay Gyula  2. 216
Kolumbán Virgil  2. 408
Komjáthy Jenő  2. 435
Komjáthy Mária Bernadin  2. 331
Komlódi István  2. 209
Komor Marcell  1. 355
Koncz Ferenc  2. 220, 356
Koncz György  1. 225, 258;  2. 211, 213, 241, 243, 

245
Koncz István  1. 179, 233, 258
Konek Emil  2. 256
Kontra László  2. 106, 110, 219, 246, 401 
Koós Aurél  2. 266
Koós Jenő  1. 152
Korányi Frigyesné  1. 134
Korányi G. Tamás  2. 187
Kormány Mihály  1. 72
Korniss Mária  1. 91;  2. 416
Koronghi Lippich Elek  1. 2, 353, 357, 363, 365, 

366, 367, 368, 369, 371, 372, 377, 382, 383, 
386, 387, 395;  2. 351, 376, 434, 435, 455

Korvin Ottó  1. 243, 245
Kósa János  1. 36
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Kamarás Mihály  2. 205
Kamenszky István  1. 19
Kamhal István  2. 285
Kammerer Ernő  1. 377
Kampis Antal  2. 451
Kánai József  2. 209 
Kánai Sándor  1. 233, 258
Kancsár János  1. 291
Kanzley Dénes  1. 18
Kapczy Vilmos  1. 88, 115, 131, 132, 135, 136, 

140, 144, 156, 167, 179, 189
Kapczy Vilmosné  2. 379
Kapiller Imre  2. 449
Kaplan, Wendy  1. 356;  2. 455
Karácsony András  1. 172;  2. 167 
Karácsony család  1. 138, 143, 166
Karácsony István  1. 155, 172, 179
Karácsony Sándor  1. 225, 258
Karafi áth Jenő  2. 357
Kárász György  1. 156
Kárász Pál  1. 132, 156, 174
Karchesz Gyula  2. 306
Kardos Győző  1. 242;  2. 455
Kardos József  2. 18, 455
Kardoss Béla  2. 21
Károli Aladár  1. 233
Károli Gyula  1. 153, 154, 170, 225, 228
Károli Nándor  2. 378
Károly III. király  2. 261
Károly IV. király  1. 219, 220, 221, 222
Károly Lajos főherceg  1. 220
Károly Lajos, IV. Károly fi a  1. 220
Károly román trónörökös  1. 248
Károlyi András  2. 207
Károlyi család  1. 174
Károlyi Gyula  2. 266, 335
Károlyi Imre  2. 266
Károlyi István  1. 156, 174
Károlyi József  2. 279, 403
Károlyi László  2. 267
Károlyi Mária  2. 266
Károlyi Mihály  1. 177, 220, 221, 222;  2. 86, 455
Károlyi Németh Gyula  1. 260
Károlyi Sándor  1. 133, 137;  2. 182, 383
Kárpáti Aurél  2. 436
Kaszás Ferenc  2. 177, 216, 219, 233
Katina F. Károly  2. 206

Katona Géza  2. 451
Katona Imre  2. 63, 455
Kazacsay Tibor  2. 359
Kazinczy Ferenc  1. 281, 346;  2. 445, 448
Kecskeméthy Sándor  1. 61, 62
Keglevich György  2. 268
Keglevicz Gábor  1. 133
Keiner Rudolf  1. 233
Kelemen Imre  1. 294;  2. 10, 16, 21, 35, 41, 45, 

46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 65, 68, 
69, 70, 73, 74, 78, 79, 83, 86, 266, 269, 282, 286 

Kelemen Miksa  1. 151;  2. 154, 177, 180, 205, 
217, 219, 221, 232, 233, 386

Kelényi György  1. 337;  2. 455
Keleti Gusztáv  1. 347;  2. 362
Kende Zsigmond  2. 341
Kender János  2. 359
Kendi Finály István  1. 119;  2. 455
Kerényi Eszter  2. 24, 455
Keresztesi Jenő  2. 208
Keresztesi Jolán  2. 220
Keresztessy Géza  1. 224, 225, 226, 228, 232, 256, 

258, 259, 260, 261;  2. 214, 241
Kerkápoly Károly  1. 36
Kern Károly  1. 179, 181
Kernstok Károly  2. 369
Kershaw, Ian  2. 254, 455
Kertész K. Róbert  2. 339, 376, 393, 394, 398, 399
Keserü Katalin  1. 349, 350, 356, 370, 371, 385, 

401, 402;  2. 352, 354, 432, 452, 455, 456
Kézy László  2. 204
Khuen-Héderváry Károly  2. 259
Kichent Sándor  1. 225
Kikity Katalin  2. 307
Kilián család  1. 143
Kilián Frigyes  1. 153, 154, 170, 171, 217;  2. 140, 

143, 146, 178, 191, 193, 195, 200, 211, 
213, 216, 219, 233, 246, 282, 396

Kilián Frigyes ifj . 1. 217
Király Ernő  2. 388
Király Ferenc  1. 224, 225, 233;  2. 209, 215
Király János  2. 209
Király Pál  2. 327, 328, 456
Király Péter  2. 219
Királymezey Tibor  1. 296, 301;  2. 282, 289, 

328, 329, 384, 385
Kirchhofer Józsefné  2. 345, 353, 359, 456
Kirchnopf  2. 249
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Krenn Károly  1. 225, 233, 258;  2. 326, 329, 346, 
347, 350, 405

Krenn Károlyné Heyk Etelka  2. 326, 329, 331
Krenovszki Károly  2. 210
Kresz Albert  1. 2;  2. 2
Kriesch Aladár ld. Körösfői-Kriesch Aladár
Kriesch Aladár (Dudu)  1. 386;  2. 359
Kriesch Gábor  1. 386;  2. 359
Kriesch Laura ld. Nagy Sándorné Kriesch Laura
Kriesch János  1. 351;  2. 371
Kriesch Margit (Béby), Sebestyénné  1. 386, 

401;  2. 219, 293
Kristóf Sándor  1. 225, 233;  2. 282
Kriváchy Jenő  2. 53
Krúdy Gyula  2. 405
Krueger, Anne  2. 60, 456
Krummer Géza ld. Kalántai Géza
Kubicsek Mátyás  1. 153
Kubicsek Vilmos  2. 215
Kucsera Ferenc  1. 22
Kulin Ferenc  2. 180
Kulina Béla  1. 254
Kumorovitz L. Bernát  2. 345
Kun Béla  1. 243, 244, 245, 246;  2. 238, 240, 448
Kun Miklós  2. 358
Kunder Antal  2. 172
Kunfi  Zsigmond  1. 222, 227, 244
Kurcsik József  2. 209
Kuritz István  2. 177
Kuthin Ferenc  2. 207
Lábadi Károly  1. 212, 286, 350, 361;  2. 323, 428, 457
Laczkó Miklós  1. 19
Laglen János  2. 323
Lahocsinszki Sándor  1. 392
Lajos bajor herceg  1. 85
Lajos Béla  2. 211, 215
Lajos Vilmos bajor herceg  1. 92
Lakatos Artúr  1. 382
Lakatos Ernő  2. 455
Laky Dezső  2. 157, 158, 160, 165, 172
Landler Jenő  1. 245, 246
Láng Ernő  2. 266
Lányi Károlyné  2. 220
Larisch  1. 86, 92
László főherceg  1. 87
László József  2. 212, 215
László király  2. 333

Latour von Th urnberg, Joseph  1. 85
Laukó István  1. 191, 225
Laukó János  2. 209, 215
Lauter Pál  2. 215
Lázár Béla  2. 435
Lázár Jenő  2. 211
Lazarovits Imre  2. 221
Lécfalvi Gyárfás Erzsébet  1. 325
Lechner Ödön  1. 355;  2. 392
Legéndi István  1. 233, 258
Legéndi János  2. 302
Legéndy István  1. 233
Légrády László  2. 220
Légrády Sándor  1. 213
Lehotka Károly  1. 241
Leithner Antal  1. 63
Lelkes István  2. 345
Lelovics Antal  1. 258
Lelovics János  2. 210, 215
Lénárd Ernő Péter  2. 219
Lénárd Pál  1. 88, 132, 307;  2. 416
Lendvay Béla  2. 80
Lengyel Géza  1. 377
Lengyel György  2. 456, 464
Lengyel Gyula  1. 234
Lengyelné  2. 330
Lengyel Viktor  2. 384, 424
Lenin, Vlagyimir Iljics  2. 293
Leonardi  2. 267
Leopold Lajos  2. 73, 457
Lesch Lajos  2. 325
Lestár Péter  1. 355
Leszkovszky György  1. 389
Leukó család  1. 164
Létay tábornok  1. 254
Lévai Jenő  1. 2;  2. 2
Lévai Mihály  2. 307
Leves András  2. 212
Lévi-Strauss, Claude  2. 265
Lichtenstein főherceg  1. 85, 136
Lichtenstein Mór  2. 189
Lieb Mária Arona  2. 331
Lindenfeld Márton  1. 224
Lindenmayer Antónia  2. 427
Linkes Győző  1. 72
Lipcsey Miklós  2. 33
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Kósa László  2. 121, 456
Kósa Zoltán  2. 49, 50, 58
Kosáry Domokos  2. 298
Kosáry Emma  2. 388
Kossuth Ferenc  1. 175, 177, 199
Kossuth Lajos  1. 11, 90, 173, 175;  2. 363, 390
Koszár József  1. 156, 191
Kosztolányi Dezsőné Harmos (Schlesinger) Ilona

2. 417, 418, 428, 441, 456
Kovács Aladár  1. 117
Kovács Alajos  2. 179
Kovács Albert  1. 72, 138
Kovács András kertész  1. 19;  2. 284
Kovács András bíró  2. 33, 284
Kovács Antal  2. 392
Kovács Attila  1. 401;  2. 453
Kovács Béla  1. 117, 119, 120;  2. 405
Kovács Bernardin József  1. 223, 225, 239, 260;  

2. 335, 336, 337, 381
Kovács Dénes ld. Csíki Kovács Dénes
Kovács Erzsébet  2. 211
Kovács Ferenc  1. 150, 170
Kovács Gyuláné  2. 177
Kovács Ilonka  2. 417
Kovács Imre  2. 299, 300
Kovács István  1. 225;  2. 219
Kovács János  1. 170;  2. 208
Kovács Jenő  2. 295, 296, 456
Kovács József  2. 208
Kovács József (Kovács Bernardin)  2. 337
Kovács Józsefné  2. 107
Kovács Karola  2. 272
Kovács Károlyné  2. 211
Kovács Kocsárd (Uhrini Kovách Kocsárd)  

2. 143, 146, 219, 276, 282
Kovács Kocsárdné  2. 211
Kovács Lajos jószágfelügyelő  2. 45, 46, 51, 52, 58
Kovács Lajos premontrei vikárius  2. 111
Kovács Lajos cipész  2. 145, 207, 213
Kovács Lajos asztalos  2. 211, 215
Kovács Lajos  2. 179 
Kovács Lajosné  2. 208
Kovács Lipótné  2. 221
Kovács (Matuz) János  1. 172, 191
Kovács Nagy Sándor  2. 191, 219
Kovács Pál  2. 289
Kovalóczi Rezső  2. 135

Kovalszky Sarolta  1. 362
Kovarek Miklós  2. 216
Kováts Géza  2. 33, 34, 48, 49, 52, 84
Kozár Béla  2. 207
Kozma Alajosné  1. 257
Kozma Andor  1. 399
Kozma Miklós  2. 266, 460
Köenigsberger Lajos  1. 199
Köffi  nger Frigyes  1. 12
Kökény Bertalan  2. 209
Kőmíves Nagy Lajos  2. 436
Köncz István  2. 212
Körmöczky Mátyás  1. 156, 191
Körös Endre  2. 216
Körösfői-Kriesch Aladár  1. 170, 349–353, 356, 

357, 358, 360–369, 371, 372, 374, 376–390, 394, 
396, 399, 403;  2. 299, 333, 351, 352, 359, 362, 
368, 369, 371, 377, 431–437, 449, 450, 456, 458

Körösfői-Kriesch Aladárné Ujvárossy Ilka   
1. 381, 389

Kőrösi Csoma Sándor  2. 345, 412
Körösi István  2. 210, 356
Kőrösi János  1. 233;  2. 241
Kőrösi Lajos  1. 225, 233
Kőrösi Sándor  1. 225, 233, 258;  2. 241
Kövér Kálmán  1. 169
Kövesi István  2. 207
Kövesi Rezső pék  2. 207
Kövesi Rezső borbély  2. 207, 211, 213
Kövesy József  1. 19
Králik László  2. 338, 339, 365, 402, 403
Králik Lászlóné  2. 248
Kralovánszky Réka  2. 457
Kralovits Nándor  2. 145, 205, 210, 213, 214
Krámer János  2. 211
Krassay László  2. 323, 428, 456
Kraszt Antal  1. 387
Krause Ágoston  1. 118;  2. 267
Krause Dezső  1. 118;  2. 219, 247, 396
Krause Dezsőné  2. 354
Krause Géza  1. 79, 87, 117, 118
Krausz Lajos  2. 397, 398, 399
Krausz Lili  1. 381
Kray báró  2. 406
Krekács János  2. 210, 215
Krekács Károly ld. Szamosvölgyi Károly
Krenedics  1. 186
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Mátéff y Béla  1. 150
Matolcsy Mátyás  2. 151
Mátrai Lajos  2. 392
Matuska Alajos  1. 133
Matuz András  2. 318
Matuz család  1. 166
Matuz István  1. 172, 173, 224, 233
Matuz János  2. 244
Matuz János ld. Kovács (Matuz) János
Matuz Sándor  2. 209, 215
Mátyás király  1. 276;  2. 333
Mátyás Sándor  2. 357
Mauer Gyula  2. 219
Mauss, Marcell  2. 78
Mayer Ferenc  1. 387, 390
Mayer György  1. 18
Mayer Gyula  2. 424
Mayerhoff er András  1. 334
Mayer János  2. 24
Mayer Jenő  2. 121, 299, 307
Mayer József  2. 208
Mayer Lajos  2. 200
Mazsár János  2. 210, 213, 214, 356
Mécs László  2. 344
Medgyaszay István          1. 351, 352, 360, 370;  

2. 432, 461
Medgyaszay Vilma  2. 388
Medgyesi Dezső P.  1. 324, 325;  2. 457
Medgyesy Ferenc  2. 337
Mednyánszky László  1. 403
Medriczki Nándor  1. 72
Medved Henrik  1. 153;  2. 379
Megyer-Meyer Antal  2. 341
Méhely Lajos  2. 258, 370, 371, 372, 457
Melczer László  2. 264, 267, 268
Meleghegyi Sándor  2. 213
Melhoff er József  2. 209
Mélykúti Csaba  1. 299;  2. 170, 178, 181, 414, 458
Mélykúti László  1. 299;  2. 170, 178, 181, 414, 458
Menyhárt Mihály  1. 233, 258;  2. 208
Menyó János  2. 210
Meskó Pál  1. 155
Mester Tibor  1. 2;  2. 2
Mészáros Gyula  2. 453, 459, 464, 465
Mészáros István  2. 318, 350, 458
Mészáros János  2. 415
Mészáros Tamás  2. 453, 459, 464, 465

Mészöly Dezső  2. 438
Mezei Manó  1. 168, 169, 170;  2. 204, 288
Micsey György  2. 386
Micsinay Ernő  2. 204
Migazzi Kristóf  1. 336
Mihalek József  1. 19
Mihály Árpád  1. 232
Mihály Dénes  2. 397, 430
Mihály Rezső  1. 361, 363, 364, 377, 379
Mike Pál  2. 246
Mikk Sándor  2. 212
Miklós Sámuel  1. 258
Mikolay Ferencné  2. 189
Mikolay Oszkár  2. 191, 201, 246
Mikszáth  2. 217
Mikszáth Gyula  2. 439
Mikszáth Kálmán  2. 439
Milók Sándor  2. 281
Milos György  2. 266
Milosits László  1. 233
Mindszenthy Lajos  2. 185
Miró József pék  2. 207, 215
Miró József szíjgyártó  2. 210
Misandi, Joannes  1. 286
Mischler Antal  2. 215
Mischler Kornél  2. 210
Miskey Ádám  1. 185, 190;  2. 419
Miskey Ádámné  1. 169
Miskey András  1. 156
Miskolczy Herman  2. 189
Misnyovszki István  2. 213
Mogyorós István  2. 13
Mogyorósi Kálmán  2. 48
Mohay Sándor  1. 115
Moiret Ödön  1. 388;  2. 431
Molecz Tivadar  2. 58
Mollináry Gizella  2. 412
Molnár Ferenc  2. 446
Molnár Jenő  2. 116
Molnár József kályhás  2. 210, 215
Molnár József ifj . kőműves  2. 210, 215
Molnár Viktor  1. 366, 377
Molnár Z. János  1. 403, 2. 380, 381, 430, 431
Mondel báró  1. 85, 86
Monostori György  2. 422
Moór István  2. 207, 213
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Lipcsey Ottó  1. 202, 211;  2. 362
Lipót bajor királyi herceg  1. 84, 85, 93, 344
Lippay János  2. 134
Lippe Ödön  2. 202
Lippóczy Béla  2. 282
Liptay Lóránd  1. 304;  2. 217, 282
Lizits Jenő  2. 195, 209, 215, 232, 233, 246, 278, 

396, 399
Lizits Károly 1. 148, 157, 158, 167, 169, 170, 172, 

173, 179, 185, 186, 188, 203, 204, 
205, 207;  2. 133

Lónyay Menyhért  1. 12, 19, 20, 22, 36, 156;  2. 189
Lóóg Imre  1. 156
Lorx Viktor  1. 244
Losó János  2. 230
Lovas János  2. 206, 207, 215
Lőcsei Ferenc  2. 306
Lőwy Árpád  2. 181
Lőwy Dávid  1. 156;  2. 189
Lőwy Emánuel  2. 189
L. Szabó Erzsébet  1. 396;  2. 340
Lucheni, Luigi  2. 406
Lukachich Géza  1. 222
Lukács György miniszter  1. 366
Lukács György fi lozófus  2. 369
Lukács János ld. Bor Ambrus
Lukács Jánosné (Bor Ambrusné)  2. 408
Lukhaup Mária Noloska  2. 325
Lukhaup Péterné  2. 387
Lumniczer (Lumnitzer) József  1. 151, 169;  2. 392, 

419, 429
Lumniczer (Lomniczy) Sándor  2. 429
Maczkó István  1. 295;  2. 206
Madarassy Pál  1. 58, 59
Madarász Sámuel  1. 150, 173, 224, 225, 228, 233, 

258, 260
Madocs Károly  2. 321
Madzsar József  2. 248
Mágócsi József  2. 210
Magyar Eszter  1. 71;  2. 457
Magyar Kázmér  1. 132, 143, 151, 172, 179, 180, 

181, 202, 353, 366, 367, 369, 384, 397;  2. 250, 251, 
261, 293, 381, 383, 384, 401, 419, 438, 444, 445

Magyar László MÁV főfelügyelő  2. 182
Magyar László Dénes zenetanár  2. 359
Magyary Zoltán  2. 38, 43, 457
Mahler, Gustav  1. 174
Maillot Nándor  2. 264, 265

Maján János  1. 170, 203, 204, 205, 207
Majnay (Menczer) Sándor  2. 347
Major András  2. 32, 33
Majoros László  1. 19 
Majunke Ernő  2. 381
Makai Ernő  2. 185
Makai Imre  2. 454
Makláry Alojzia  1. 17
Makovecz Imre  1. 401;  2. 453
Makra László  2. 219
Maksay Ferenc  2. 107
Malecz Antal  1. 72
Malinovszkij, Rogyion Jakovlevics  2. 297, 298
Malm Sándor  1. 241;  2. 215
Malon Sándor  2. 208
Malonyay Dezső  1. 361;  2. 434
Mandl Antal  1. 233;  2. 207
Manglits Etelka  2. 348
Manhalt József  1. 72
Mardarescu, George  1. 252
Mária Terézia  1. 34, 66, 129, 337, 339;  2. 261
Mária Valéria 1. 88, 89, 90, 91, 93, 137, 343, 344;  

 2. 336, 413, 416, 417
Máriáss Imre  2. 142, 151, 152, 156, 160
Markay Antal  2. 177, 216
Márki Sándor  2. 365, 438, 457
Markó Károly  1. 403
Markovits András  2. 300
Markovits Rodion  2. 431
Márkus Géza  1. 355
Márkus József  1. 133, 137
Márta János  2. 215
Márton István  1. 99
Márton János  2. 212
Marton Károly  2. 326, 327, 329, 331
Márton Lajos  2. 340, 366, 414, 415, 425
Marus Gábor  1. 18
Masszaner Gyula  2. 203
Masszaner Jenőné  2. 203
Maszlaghy Imre  2. 307
Maszlagi Sándor  2. 205
Máté Ildikó  2. 457
Máté Imre  2. 42, 457
Máté István  2. 32, 33
Máté-Törék Gyula  2. 284
Máté Zsolt  1. 2, 5, 286, 333, 334, 335, 337, 339, 

340, 341, 344, 347;  2. 457
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Nick Edéné  1. 179, 180, 181
Nietzsche, Friedrich  2. 433
Nolly József  1. 297
Nonn Margitka  1. 168
Nopcsa Ferenc  1. 34, 35, 85, 86, 90, 92
North, Douglass  2. 37, 460
Noszkay Kornél  2. 214
Novák Dániel  1. 347
Novák László  1. 2, 280;  2. 2, 460
Nováki Károly  2. 212, 215
Novotny Antal  1. 72
Nozdroviczky Győzőné  2. 280
Nuridsán Lajos  2. 13, 14, 15
Nuridsán Lajosné  2. 14
Nyíri Vilmos  2. 219
Nyírő Károly  2. 128
Nyiry Dániel  2. 404
Nyiry Lajos  1. 150, 155, 161, 162, 170, 172, 173, 

179, 181, 191, 204, 205, 225, 228, 390;  2. 206, 217, 
226, 227, 241, 244, 279, 347, 350, 400, 404, 405, 406

Nyisztor György  1. 240
Nyomárkay Kázmér  1. 190
Nyúl Sándor  1. 19
Obermann Ferenc  2. 208, 215
Oberna Ferenc  2. 211
Oberrecht Ferenc  1. 156
Ocsárd Károly  1. 75
Ocsenás István  2. 209
Ocsovay János  2. 215
Oderwald István  2. 221
Oderwald Margit  2. 220
Oderwald Tibor  2. 380
Odorfer Károly  2. 201
Odray ld. Odrobenyák János
Odrobenyák (Odray) Nepomuk János  1. 17, 

126, 127, 128, 168, 192, 285, 286, 311, 312;  2. 
28, 321, 323, 329, 332, 350, 390, 427, 428, 460

Óhidi Jenő  2. 214, 215
Óhidi Lajos  2. 210
Okolicsányi Oszkár  1. 173
Oláh György  2. 374, 449, 452, 462
Oláh Gyula  1. 180
Oláh Imre  2. 145, 177
Oláh József  2. 460
Olajos Béla  2. 282
Olay Szilárd  1. 177
Olter Gusztáv  2. 145

Olter István  1. 225
Ó-Nagy Frigyes  2. 220
Onódy Ferenc  1. 167
Ónody Gusztávné  2. 346
Onyestyák András  2. 211, 215
Oppel János  1. 56
Orbán Balázs  2. 412
Orbán Gyula  2. 324, 326, 329
Orbán Rózsi  1. 89 
Orbay (Richwalszky) Dénes mérnök  1. 18, 21, 

53, 144, 145, 156, 188, 189, 190, 277
Orbay Dénes ügyvéd ld. Eberhart Dénes
Orgován János  1. 233
Orgovány László  1. 243
Ormos Mária  2. 266, 460
Orosz István  1. 316;  2. 460
Oroszkai Sándorné  2. 216
Orphanides János  2. 266
Ortutay Gyula  1. 281, 311;  2. 460
Ortutay Pál  2. 424
Oszvald Arisztid  2. 384, 385
Ottlik Géza  2. 355, 442, 443
Ottlyk Miklós  2. 58
Ottó Ferenc  2. 410, 430, 431, 443
Ö. Kovács József  2. 455
Őriné Nagy Cecília  1. 2, 6, 350, 356, 361, 362, 

389, 393, 394, 395;  2. 362, 436,  
448, 451, 452, 458, 460, 461,

Örvös Lajos  2. 345
Paár Ede  1. 85, 136
Pacassi, Nikolaus  1. 337
Páczner Jenő  2. 245
Padisák Mihály  2. 296, 460
Paikert Alajos  2. 371
Pákász Béla  2. 337, 339
Paksa Rudolf  2. 365
Pál Ernő  2. 278, 279, 347
Pál Ferenc  1. 202;  2. 205, 219, 232, 288, 406
Pálff y Dániel  2. 266
Pálff y Móric  2. 390
Pálff y Pál  2. 56
Pálinkás András  1. 132, 143, 166
Pálinkás család  1. 143, 166
Pálinkás István  1. 225;  2. 282
Pallay Zoltán  2. 065
Pálmai Ilka  2. 445
Palotay Andorné  2. 35
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Moór János  1. 241;  2. 207, 208, 213, 219, 245, 
282, 356

Moór Mihály  2. 195, 244, 245, 246, 271, 281, 
286, 410

Moór Pál  1. 243
Móra Ferenc  2. 384
Moravecz Ignác  1. 156
Morgenstern Henrich  2. 189
Morgós Jenő  2. 58, 62, 458
Móricz Miklós  2. 31, 458
Móricz Zsigmond     1. 228, 229, 257;  2. 11, 363, 

370, 432, 446, 458
Morris, William  1. 356, 377;  2. 433
Morvai Mihály  1. 19
Morzsányi Kálmán  2. 45, 58
Mosdóssy Andor  2. 324, 346
Mosolygó Antal  1. 231
Mosse, George  2. 260, 261, 458
Mozsár Pál  2. 208
M. Szilágyi Kinga  1. 346, 347;  2. 459
Mucsi Ferenc  2. 453
Mukk Sándor  2. 207, 215
Munsch  1. 33
Muntyán Izidor  2. 210, 215
Murányi Dezső  2. 244, 246
Mussolini, Benito  2. 401
Muzsik Zoltán  2. 286
Müller Alfréd  2. 365
Münnich Ferenc  1. 243, 246
Nádaskay Ferenc  2. 177. 216
Nádler Róbert  1. 386, 388
Nagy András  1. 19, 225
Nagyatádi Szabó István  2. 16, 17, 32, 33, 35, 227, 

228, 237, 238, 265, 459
Nagybáky Jenő  2. 182
Nagy Béla  2. 208
Nagy Elemér  1. 150, 169
Nagy Emil  2. 265
Nagy Endre  1. 180
Nagy Ferenc  1. 153
Nagy Ferencné  1. 153
Nagy György  1. 168, 172, 224;  2. 241, 391
Nagy Ildikó  1. 350, 355, 361, 387;  2. 459
Nagy Imre tímár  1. 147, 158, 225;  2. 133, 204, 

209, 347
Nagy Imre művészettörténész  2. 459
Nagy István  1. 232
Nagy János béres  1. 19

Nagy János iparos  2. 145
Nagy János tanító  2. 320, 403
Nagy József juhász  1. 19
Nagy József történész  2. 32, 459
Nagy Katalin  1. 393
Nagy Laura Eszter (Pintyő), Hetzel (Hervey) 

Gézáné  1. 384, 395, 398;  2. 372, 376
Nagy Mihály kútásó  2. 209
Nagy Mihály asztalos  2. 210
Nagy Miklós ifj . 2. 145
Nagy Pál Miklós  2. 384
Nagy Sándor 1. 6, 170, 350, 351, 352, 353, 354, 357, 

358, 359, 360, 361, 363, 374, 377–389, 
394–402;  2. 250, 251, 299, 340, 352, 
355, 356, 367–377, 380, 381, 384, 387, 
392, 394, 396, 398, 399, 401, 402, 425, 

431–436, 441, 445, 452, 458, 463
Nagy Sándorné Kriesch Laura  1. 352, 384, 385, 

389, 394, 395, 398;  2. 352, 369, 372, 377, 435
Nagy Pintyő ld. Nagy Laura Eszter
Nagy, Th omas  1. 286
Nagy Veronika  1. 350, 361
Nagy Zoltán  2. 219
Nalnia Károly  2. 212
Nánási András  1. 155
Narkai Kornél  2. 209
Nemes Istvánné  2. 318, 324, 459
Nemeskéri Kiss Géza  2. 267, 459
Nemeskéri Kiss Pál  1. 115
Nemestóthy Károly  2. 58
Németh András földműves  1. 191
Németh András pedagógus  2. 313, 461
Németh János  1. 217
Németh József  2. 208
Németh Józsefné  2. 403
Németh László  2. 378, 430, 442, 459
Németh Sándor ács  2. 211
Németh Sándor dr. 2. 414
Nényey Előd  2. 54
Neogrády Árpád  2. 13, 29, 53, 59
Nepomuki Szent János  2. 255, 394
Neszveda Ágostonné  2. 189
Neszveda Antal  1. 147, 150, 153, 154, 167, 170, 

225, 282;  2. 133, 191, 193, 200, 201, 212, 241, 246
Neszveda őrnagyné özv. 1. 383
Neumann János  1. 204
Neumann Lina  2. 287
Nick Ede  1. 99, 101, 109, 126, 131, 137, 139, 

155, 158, 167, 169, 204, 366, 367, 2. 54
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Podhorányi József  1. 150, 157, 168, 172, 173, 
179, 180, 204, 366;  2. 19, 314, 324, 325, 329, 
334, 336, 413

Podmaniczky Ármin  2. 419
Podmaniczky Frigyes  1. 177
Podmaniczky Géza  1. 71, 85, 86, 133
Pogány József  1. 245
Pogáts Ferenc  1. 217
Pogáts József  1. 155, 170, 225;  2. 216, 220
Pohl Sándor  2. 250, 254, 272, 409
Pokorádi János  2. 205, 208
Polacsek  1. 203
Polacsek Lili ld. Feinné Polacsek Lilly
Polák Jánosné  2. 232
Pólay Elemér  2. 31, 461
Polcz János  2. 206
Polczer Pál  1. 19
Polgár Károly  2. 180, 203, 232
Pollák Antal  1. 154
Pollák Antalné  2. 219
Pollák Lipót  2. 170, 205, 217, 221, 233
Polner Lajos  1. 85, 132, 138, 143, 157, 168, 169, 

170, 172, 177, 204;  2. 200
Polner Sándor  2. 189
Polónyi Géza  1. 175
Polónyi István  2. 96, 97, 461
Polónyi Péter  1. 246, 362, 374, 393;  2. 298, 301, 

352, 461
Polucz Lajos  2. 165
Polyák Ambrus  1. 132
Polyák József kocsis  1. 18
Polyák József csősz  1. 19
Polyák József rendőr őrmester  1. 224, 302
Polyák László  1. 18, 21, 62, 99
Pomogács József  2. 177
Pompos Béla  2. 208
Pongrácz Jenő  2. 268
Póra János  2. 205, 232
Poroszlay József  1. 172
Pósa Lajos  1. 175
Póti Géza  2. 359
Potzer Ferenc  1. 370;  2. 461
Pozay János  1. 19
Pozsár András  2. 215
Pozsár Sándor  2. 208
Praseczky József  1. 18
Prause József  2. 403

Prékopa Ágnes  1. 369, 372;  2. 461
Premmer Béla  1. 325
Prepeliczay Gyula  1. 30, 167
Prepeliczay Irén  1. 132
Preszly Elemér  2. 251, 381
Pribék Béla  1. 334, 347
Prill József  1. 169
Prohászka Ottokár  2. 257
Prokmüller Menyhért  1. 19
Prokopius Zsigmond  1. 156
Prónay Dezső  1. 133
Prónay Endréné  2. 264
Prónay Gábor  1. 133
Prónay Pál  2. 239, 240
Propper Márk  1. 259, 260
Pröhle Vilmos  2. 266
Prugly Ferenc  1. 19
Pruzsinszky József plébános    1. 88, 131, 136, 168; 

2. 324, 329, 330
Pruzsinszky József gazdasági intéző  2. 13
Prünl Leó  2. 211
Pucher István  1. 153
Pucher Alajosné  2. 212
Puchperger Lajos  1. 18
Pukánszky Béla  2. 313, 461
Puli Ferenc  2. 206
Puli Lajos  2. 210
Purgly Emil  2. 52, 73, 251
Purgly Janka  2. 264
Purgly János  2. 267
Purgly László  2. 267
Purhez János  2. 165
Purth Gyula  2. 203
Pusch várkapitány  1. 20
Puskás Tivadar  1. 403
Puskely Mária  2. 325, 337, 461
Quasinszky Károly  1. 98
Quesnay, François  2. 73
Raáb Ervin  1. 379, 380, 381;  2. 430, 431
Raáb Ervinné Bethlen Mária  1. 385;  2. 430
Rabb Károly  2. 207
Rác Kálmánné  2. 230
Rácz Gyula  1. 226, 228
Rácz Jenő  1. 387, 390
Rácz József  2. 220
Rácz Pál  2. 418
Racskai Kálmán  2. 210
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Palugyay Ferenc  2. 219
Pamlényi Béla  2. 284
Pápai Mihály  1. 112
Pápay Domonkos  2. 424
Papp János  1. 233, 258
Papp József  1. 153, 170, 171, 223, 224, 225;  

2. 252, 278
Papp László  2. 207
Parkinson, Northcote  2. 42, 460
Paróczay István  1. 19
Paróczay János  1. 19
Paróczay Lőrinc  1. 19
Paszkevics, Ivan Fjodorovics  2. 294, 363
Pásztor Istvánné  2. 380
Pásztor János  1. 191
Pásztor Mihály  1. 255, 257, 260;  2. 460
Pásztor Pál  2. 296, 300
Pásztorkay György  1. 19
Pásztorkay Mihály  1. 18
Pataki Márton  1. 19
Pataky Ernő  2. 38, 42, 460
Pataky József  2. 386
Patay Tibor  2. 33
Patercs János  1. 305
Paulay Ede  2. 444
Paulay Edéné  2. 417, 444
Paul Mór  1. 153, 158; 2. 204, 336
Pauler Gyula  1. 129
Paulovics Antal  1. 252, 253;  2. 208, 271
Pausinger, Franz  1. 87
Pavelkó János  2. 34
Pázmány Péter  2. 385
Pazur Gézáné  2. 219
Pécsi Lajos  2. 179
Pécsy János  2. 169, 171, 180, 206, 232, 233
Peczner Jenő  2. 281
Peér Kálmán  2. 207
Pejacsevich János  1. 156;  2. 189
Percyval (Percival) Tudor-Hart, Ernest  1. 363 
Perczel Dezső  1. 133
Perczel Mór  1. 129, 130;  2. 385
Perényi Béla  1. 394, 395
Perényi Jenőné Ádám Erzsébet  1. 395
Perneczky Géza  2. 432
Persler család  1. 371
Persler Ernő  2. 379, 380
Persler Ferenc  2. 179

Persler István  2. 209, 215
Persler Kálmám  1. 148, 150, 154, 155, 162, 167, 

170, 172, 178, 179, 181, 186, 190, 203, 204, 205, 
223, 224, 225, 228;  2. 143, 219, 232, 233, 235, 
241, 243, 245, 246, 282, 325, 379, 380, 391, 408

Persler Margit  2. 380
Perslerné özv. 1. 365
Persler Pál  2. 195, 211, 229, 246, 348, 379, 380
Perus Gyula  2. 220
Pesti István  2. 212, 213, 214
Peszler Adolf  2. 189
Pete István  2. 206, 211
Péter László  2. 23, 460
Peterdy Gábor  1. 12, 35, 42, 43, 52, 58, 62, 68, 

127, 128
Péterfy Jenő  2. 344
Péterfy József  1. 328
Petőcz Béla  1. 22, 25, 58
Petőcz László  1. 99
Petőfi  Sándor  1. 90, 209, 269;  2. 299, 333, 363, 

388, 389, 410, 444  
Petrás Sára  2. 444
Petreczky Géza  2. 219, 233, 257, 282
Petreczky Tibor  2. 177, 217
Petró Lajos  2. 210
Petrovics Elek  1. 377;  2. 398
Pettenhofer Rezső I. 22
Pettenkofen, August  1. 355
Pettera Hubert  1. 31, 74, 82, 88, 131, 140;  2. 416
Piacsek Nándor  2. 211
Piacsek Sándor  2. 179, 232
Pintér Dezső  2. 212
Pintér Endre  2. 208
Pintér Gyula  2. 202
Pintér István gazdálkodó  1. 155
Pintér István festőművész  1. 387, 390, 391
Pintér János  1. 291
Pirkner Ernő  1. 88, 117, 119, 130, 131, 167, 181, 378
Pirkner János  1. 102
Piroska Dezső  2. 339
Pischinger Gyula  1. 206
Piszter Nándor  2. 300
Plachy Bertalan  1. 167
Placky István  2. 207
Plato  1. 346
Plecker Alfonz  1. 72
Plesznik József  1. 18, 129, 156, 185, 189
Plistill Ede  1. 305, 306, 307
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Romeiserné Segesváry Izabella  2. 354
Romer Ferenc  2. 206
Rómer Flóris  2. 260, 382, 383, 462
Romsics Gergely  2. 254, 262, 462
Romsics Ignác  2. 462, 464
Romy Arisztid ld. Romanecz Arisztid
Róna József  1. 132, 134, 136;  2. 340, 398, 399
Róna Károly  1. 2, 388
Rónai (Reismann) Dezső  1. 233, 251, 256, 258, 260
Rónai Mór  1. 233
Rónay György  2. 344, 398, 443
Rónay Jácint  1. 91, 92
Roncsák János  2. 215
Rose Bese Aladár  2. 145
Rosenbaum Jakab  2. 81
Rosenbaum Jenő  2. 221
Rosenberg József  2. 208
Rosenberger Dezső  2. 35
Rosenfeld József  2. 180
Rosenfeld Pál  2. 205
Rosenfeld Sándor  1. 126, 138, 139, 152, 155, 

166, 168, 169, 172, 181, 186, 199, 204, 205, 
225, 362;  2. 165, 180, 204, 232, 350, 406, 407

Rosenzweig Samu  2. 189
Rossini, Gioacchino  2. 445
Róth Márton  1. 153, 170;  2. 170, 179, 180, 216, 

232, 233
Róth Miklós  2. 221
Róth várkapitány  1. 220
Rothschild csoport  1. 38
Rotta, Angelo  1. 328
Rottmann Lipót  2. 232
Rovara Frigyes  1. 50, 67, 101, 102
Rovnyán János  2. 20, 21
Rozemberg József Pál  2. 214
Rozner Lajos  2. 177
Rózsa István  1. 149, 150, 155, 167, 172, 178, 

181, 185, 190, 201, 204, 205, 206, 223, 224, 
225, 226, 227;  2. 238, 241, 242, 325, 386 

Rózsa Izsó  2. 387
Rózsa Kálmán  2. 417
Rózsa Lajos  1. 229
Rózsa Miklós  1. 377
Rózsa Sándor  2. 386
Rózsahegyi József  2. 215
Rózsavölgyi Gyula  1. 133
Rozsos Ferenc  1. 137
Rubinek Gyula  2. 237

Rucska Alajos  2. 209
Rudnay József  1. 199
Rudolf trónörökös  1. 81, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 

92, 93, 339, 346;  2. 362
Rudolf, IV. Károly fi a  1. 220
Ruskin, John  1. 356, 377;  2. 433
Ruszinkó Gábor  2. 45
Ruyter, Michiel de  1. 399
Rüchter  1. 33
Saári János  1. 72
Sachs korvett kapitány  1. 86
Sagáth Géza  2. 215
Sagáth Jenő  2. 208
Sakmyster, Th omas  2. 269, 462
Salamon Sándor  2. 214
Salkovics Károly  1. 21
Salkovszky Lajos  1. 225, 226, 228, 233, 258, 260;  

2. 209
Sambach János  1. 209, 210, 215
Sámsonházy Antal I. 19
Sándor Árpád  2. 212
Sándor Ferenc  1. 401;  2. 212, 213, 282, 353
Sándor Istvánné  2. 210
Sándor László  2. 366
Sándor szerb király  1. 87
Sándor Oszkár  1. 168, 169, 170
Sándor Tibor  2. 219
Sári József I. 19
Sári Mihály  1. 19
Sarkadi Kesztyűs Lajos  2. 462
Sarkadi Stefánia  2. 356 
Sarkady Vilma  1. 233, 258
Sárkány Ernő  2. 204
Sárkány Jenő  2. 304
Sárkány Mihály  2. 455
Sárközi György  2. 412
Sarolta, IV. Károly lánya  1. 220
Sárosi Bella  1. 366
Sárossy Kapeller Ferenc  1. 114
Sasvári Antal  1. 170;  2. 207 
Sátori Imre  2. 307
Savoyai Jenő  1. 132
Schaefer Nándor  1. 12, 18, 19
Schaff er Adalbert  1. 33
Schandl Károly  2. 19
Schäuschek György  1. 73
Scheiber Sándor  2. 439

491

Gödöllő története II/2. [491]

Ráday család  1. 85
Ráday Gedeon (1872–1937)  1. 133, 256;  2. 267, 

268, 325, 373, 375, 429
Ráday Gedeonné Szirmay Alice  2. 248
Ráday Gedeonné Pergen Filippina    2. 324, 334
Ráday Irma ld. Chotek Rudolfné 
Ráday Pál  1. 167;  2. 382, 403
Ráday József  1. 93
Radics József  2. 230 
Radics Mihály  2. 229
Radisics Jenő  1. 357, 377
Radnóti Miklós  2. 446
Rády Ferenc  2. 449, 450
Raisz Ferenc  2. 182, 200
Rajcsányi Gyula  2. 359
Rajpik János  1. 72
Rajtsán János (Rajcsán)  1. 117, 122, 172, 220, 

302, 378
Rákóczi Ferenc II. 1. 276, 399
Rákosi Mátyás  2. 301
Rákos Pál  2. 407
Rakovszky Egon  2. 219
Rakovszky István  1. 115
Ránki György  2. 93, 95, 115, 179, 458, 461
Rapavi János  2. 212
Rapavi Jánosné  2. 220
Raposa Zoltán  2. 305
Rásmer Lajos  2. 208
Ráthonyi Reusz Henrik  2. 35
Ravasz László  2. 143, 257, 320
Récsán István  1. 191
Récsán János  1. 132
Récsán Sándor  1. 138
Rédl Károly  1. 137, 185
Rédl Sámuel (Soma)  1. 128, 129, 156, 185, 191
Regős (Reiner) Zoltán  2. 305
Reich Miksa  1. 153, 170
Reichardsperg Lajos  1. 164
Reichenbach Béla  2. 461
Reigenhardt Ferenc  1. 12
Reiner Gyula  2. 212, 219, 221
Reinhard Sándor  2. 31
Reininger Magdolna  1. 163
Reinitz Paula  2. 442
Reisenzahn Antal  1. 19
Rémán Lajos  1. 147
Remeiser Vilmos  1. 180

Reményi Schneller Lajos  2. 172
Rémiás Tibor  2. 2 
Remsey Ágnes  1. 389;  2. 371, 461
Remsey család  1. 393
Remsey Jenő György  1. 350, 352, 363, 364, 374, 

377, 379, 385, 387–393;  2. 365, 366, 
369, 380, 412, 431, 432, 436, 458, 461

Remseyné Frey Vilma  1. 352, 363, 364, 377, 389
Remsey Zoltán    1. 352, 385, 387, 389, 390, 391
Repka Jolán  2. 354
Rétfalvi Ernő  2. 167, 212
Rétfalvi Ferenc József  2. 145
Rétháti János  2. 220
Réti (Lantos) László (Réti László)  2. 2, 4, 147, 155, 

160, 181, 186, 232, 240, 253, 287, 409, 452, 462
Rettegi (Retteghy) Ferenc  1. 132, 181
Révai Ilka  1. 2, 357
Révész  2. 218
Révész Béla  2. 435, 462
Révész Emese  1. 350
Révi Ferenc  2. 282
Rezek Román Sándor  2. 344, 412
Rézman Imre  2. 206
Rézman István  2. 207
Rézman Pál  2. 348
Richardtsperg Lajos  1. 199
Richter Vilmos I. 18
Richwalszky (Orbay) Dénes ld. Orbay 

(Richwalszky) Dénes
Riedl József  2. 210
Riff  Ágoston  2. 324
Rigler Adolf  1. 55
Rigler István  1. 149, 179
Rigó Sándor  2. 215
Rigóné Péter Irén  2. 187
Ripka Ferenc  1. 32, 34, 83, 85, 86, 90, 101, 131, 

132, 133, 135, 136, 143, 152, 157, 160, 161, 
162, 172, 179, 181, 197, 210, 335, 337, 340, 
343, 346, 347;  2. 249, 269, 391, 427, 428, 462

Ripszky  1. 178
Ritter Julianna  2. 407
Ritter Károly  1. 118;  2. 429
Róbert, IV. Károly fi a  1. 220
Rochlitz Tódor  2. 45
Rogovszky József  2. 220
Romanecz (Romy) Arisztid  2. 165, 191, 193, 

200, 201, 219, 279, 384, 409
Romány Pál  2. 460
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Singer Sára  1. 380
Singer Teréz  1. 163 
Sinka István  2. 412
Sinkovics Sándor  2. 284
Sipos Bertalanné  2. 232
Sipos József  2. 320;  2. 462
Sipos Józsefné  1. 212;  2. 462
Sipos Lajos  2. 369
Sipos Péter  2. 375
Siposs Jánosné  2. 282
Sír József  2. 212
Skultéti Teréz  2. 307
Sohr Ferencné  2. 220
Soler Károly  2. 205
Soltész István  2. 299
Soltész Lajos  2. 219, 220, 356
Soltész Nándor  1. 21
Sólya János  2. 206
Sólyom Sándor  1. 303;  2. 106, 109, 110, 111, 462
Som András  1. 19
Som István, id. 1. 19, 217
Som István, ifj . 1. 19
Som Lajos  1. 258;  2. 195, 211, 241
Som Sándor  2. 210
Sombart, Werner  2. 40
Somló (Spitzer) Adolf  2. 167, 180, 202
Somló Dezső  2. 204
Somló Gyula  2. 154, 170, 177, 205, 217, 219, 221
Somló Lajos  2. 179
Somlyai József  2. 185
Somody Károly  1. 271, 272, 273, 275, 287, 298, 

347;  2. 463
Sorg Antal  1. 345
Sorger Árpád  2. 205, 211, 221
Sós Pál  1. 19
Sörös Károly  1. 21, 55, 61
Sörös Sándor  1. 20
Speck Jakab  1. 100
Spendel Izidor  2. 212
Spiller Aladár  2. 189
Spitzer Ábrahám  2. 180
Spitzer család  1. 154
Spitzer Gyula ld. Hidas Antal
Spitzer Ignác  1. 153
Spitzer Izidor  1. 155
Spitzer Izrael  1. 154, 167, 169, 170;  2. 170, 177, 

179, 180, 216, 219, 232, 233

Spitzer János  2. 177
Spitzer Jónás  2. 154, 221, 232
Spitzer Jónásné  2. 170, 180, 217, 221
Spitzer József  1. 158;  2. 180
Sponner báró  1. 85
Stadler Imre  2. 210
Stadler János  2. 210
Stadt Frigyes  1. 153
Stadt József  1. 153
Stahl Ilona  2. 315
Staller Imre  1. 225, 232, 258
Staller István  2. 207
Staller János  2. 213, 214
Staller Miklós  2. 210, 214
Standt Boldizsár  2. 206
Stanzel József  2. 211, 219
Stark Mór  2. 334
Stefancsik Konrád  2. 345
Stefánia belga hercegnő  1. 92;  2. 248
Stégl János  2. 213
Steigler Béla  2. 207
Sternád Béla  2. 191, 192, 201
Sternád Miklós  2. 201
Stigler Béla  1. 147;  2. 213
Stillmungus Mária Ludovika  2. 328
Stocker Károly  1. 232, 233, 258
Stockinger Ödön  2. 206
Stógl Béla  2. 195
Stógl János  2. 145, 146, 157, 208
Stógl József  2. 143, 195, 214, 356
Stoigl József  2. 211
Stoll Kálmán  2. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 452, 463
Stollmayer Gáspár  2. 52, 58
Stomm Marcel  2. 304, 463
Storcz (Béla) Mátyás  1. 138;  2. 31, 220
Straussler Adolf  1. 153, 172
Straussler Frigyes  1. 149, 153, 172
Streuler Lajos  2. 205
Striczki János  2. 212
Strizs István  2. 413
Stróbel János  1. 224, 260;  2. 194, 203, 241, 243, 

244, 245, 246, 271, 272, 281, 347, 396, 411 
Stromfeld Aurél  1. 241, 242, 243, 244, 245, 247, 

343
Strönsler Frigyes  2. 204
Stuhlmann Patrik  2. 131, 345, 381, 396, 408
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Schell Ferenc  1. 158;  2. 189, 202
Scherer, Marc  2. 343
Scherer Ottó  2. 48, 52, 59, 60
Scheyn Frigyes  2. 221
Schieft habler  1. 334, 341
Schiff er Samu  2. 204
Schimanek Emil  2. 266
Schimmel  1. 339
Schindler Károly  2. 208
Schindler Nándor  2. 208
Schläger Árpád  1. 220, 224, 293, 302;  2. 20, 28, 

195, 200, 219, 246, 327, 329, 347, 381, 
391, 396, 397, 401, 415, 424

Schlemmer Ede  1. 328, 329
Schlemmer László  2. 212
Schlemmerné Kis Mária-Magdolna  1. 328, 329, 

330
Schlesinger Ilona 

ld. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona
Schlesinger Vilmos  2. 417
Schlosszarik István  1. 155
Schmidt Benedek  1. 18, 21
Schmidt Ödön  1. 169
Schmitt Jenő Henrik     1. 357, 386;  2. 369, 432, 

433, 435
Schneider Károly  2. 215
Schneller Károly  2. 31, 462
Scholtz Kornél  2. 106
Schossberger Viktor  2. 35, 87
Schön (Horti) Gyula  1. 150, 152, 158, 164, 169, 

170, 181;  2. 180
Schönfeld Ignác  2. 189
Schönfeld László  2. 189
Schönfeld Sándor  2. 189
Schönfeld Sándorné  2. 308
Schöntal Dénes  2. 219
Schöntal Gábor  1. 241
Schönthal Jakab  1. 153, 170
Schöntal Jenő  2. 394
Schönthal József  1. 153
Schram Ferenc  1. 313, 316, 317, 318, 319, 320, 

321, 322;  2. 462
Schramkó Gyula  1. 251
Schrankó Alexandra  2. 203
Schreiner Etelka  2. 307
Schulcz János  2. 406
Schulcz Johanna  1. 150
Schulek János  2. 394

Schwappach, Adam Friedrich  1. 119
Schwarc Manóné  2. 174
Schwarc Sámuelné  2. 221
Schwarzkopf Alajos  2. 133, 155, 351
Schweighardt Veremund  2. 25
Schweitzer Antal  1. 72
Schwertner Lajos  2. 364
Sebestyén Imre  2. 202
Sebestyén János  1. 401
Sebestyén Jenő  2. 377
Sebestyén Márta  2. 207, 217
Sebestyén Mór  2. 202
Sebestyénné Kriesch Margit  ld. Kriesch Margit
Sebők Zsigmond  1. 335
Sedlaczek János  1. 12
Seide Béla  2. 386
Sélley Gábor  1. 252
Sélley Sándor  1. 132
Selmeczi Kovács Attila  1. 280;  2. 462
Semsey Zoltán  2. 21
Sennyei Mici  1. 136
Serédi Jusztinián  1. 328;  2. 414
Serfőző Lajos  2. 147, 160, 187
Shadow  1. 346
Shvoy Lajos  2. 249
Sidló Ferenc  1. 361, 364, 379, 380, 382, 384, 388, 

396;  2. 340, 372, 376, 430, 431
Sidó Károlyné Dorogi Júlia  2. 319, 320
Sidó Lajos  2. 183, 282, 315, 346, 347, 350, 365, 

392, 393
Sieder, Reinhard  2. 257, 462
Siegler Gyula  2. 63
Sík Sándor  1. 401;  2. 377, 417, 418, 425, 428, 

429, 432, 441, 462
Siklódy Lőrinc  2. 366, 395, 397, 399
Siklós András  2. 462
Simon Ernő  2. 219
Simon Károly  1. 207
Simon Vince  2. 191, 201, 415
Simonyi Semadam Sándor  2. 237 
Sina bárók  1. 335
Sina György  1. 208, 209;  2. 446
Sina Simon  1. 14, 19, 21, 39, 52, 208, 209;  2. 

326, 387, 419
Sina Simonné  2. 326
Sinay Gusztáv  1. 178
Singer Samu  1. 2
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Széchenyi Maja  2. 260
Szeder Dezső  2. 177, 217, 219, 233
Szeder Ferenc  2. 182
Szeder János  1. 158
Szegedi Albert  2. 200
Szegedy Maszák Aladár  1. 217, 220;  2. 31
Szegő Arnold  2. 332
Székely Aladár  1. 364, 380
Székely Béla  1. 234
Székely Bertalan  1. 357
Székely György  2. 419
Székelyhidi Lajos  2. 214
Székely János  2. 203
Székely József  1. 129;  2. 195
Székely Lajos  1. 179
Szekér Nóra  2. 375, 463
Szekeres Antal  2. 211
Szekeres János  1. 18
Szekeres László  2. 337
Szekeres Mihály  1. 18
Szekeres Sándor  1. 225, 233;  2. 241, 420 
Szekfű Gyula  2. 369, 371, 463
Szél Jenő  2. 151
Széll Árpád  1. 201
Széll Kálmán  1. 64, 133, 136, 177
Széll Terézia  2. 404
Szemere Miklós  2. 371
Szemere Vera  2. 463
Szemerédi (Sztrumicsek) László  2. 327, 329, 

331, 359, 403
Szemerei János  1. 19
Szemerey István, id. 1. 19
Szemerey István, ifj . 1. 19
Szemerey János  1. 19
Szemery János, ifj . 1. 19
Szent Antal  1. 329
Szentesi (Szentessy) Ferenc  1. 148, 170, 225;  2. 

204, 212, 219, 233, 241, 278
Szentgáli Dániel  1. 150, 169, 170, 204;  2. 165, 

191, 193, 200, 219, 232, 282, 286, 408
Szentgáli Tóth Zoltán  1. 391
Szentgyörgyi István  2. 376, 392
Szent Imre  1. 327;  2. 24, 340, 397, 399
Szentimrey László  2. 355, 356, 357, 358, 359, 

375, 463
Szentimrey László ifj . 2. 359
Szentirmay Béla  2. 376

Szent István  2. 402, 413
Szentiványi Géza  2. 219, 229, 409
Szent János  1. 321
Szentjóby-Staub Elemér  2. 250
Szent Konrád  1. 321;  2. 398, 399
Szent László  2. 413
Szent Lukács  1. 321
Szent Márk  1. 321
Szentmartoni Béla  2. 272
Szent Máté  1. 321
Szentmiklósy Béla  1. 149, 150, 169
Szép Ernő  2. 333
Szepesi Tivadar  1. 117
Szépvizi Balás Béla  2. 365, 366, 371
Szépvölgyi Dezső  2. 288
Szépvölgyi Hugóné  2. 216
Szijj Bálint  2. 242
Szíjjártó László  2. 375
Szilágyi Dániel  2. 220
Szilágyi Elemér  2. 13, 45, 53, 165
Szilágyi Elemérné  2. 379
Szilágyi Gábor  1. 232
Szilágyi Gusztáv  1. 98
Szilágyi Lajos  2. 34
Szilágyi Miklós  2. 455
Szilassy Istvánné  2. 264
Szilley Lajos  1. 21, 57, 61
Szily Dénesné  2. 315  
Szimics Géza  2. 210
Szinte Gábor  1. 223, 226 
Szinnyei József  2. 404, 463 
Szira András  2. 209
Szirmai Oszkár  2. 266
Szirmai Ottó  1. 99
Szivessy Tibor  1. 355
Szlabey József  1. 186, 199
Szlávik Ferenc  1. 19
Szlávik Jánosné  2. 380
Szloboda Lajos  2. 207
Szloboda Matild  2. 208
Szloboda Péter  2. 206, 209
Szluka István  2. 212
Szoboszlay Dénes  2. 329
Szocsényi Antal  1. 19
Szokolnievics Iván  1. 400
Szoldatits Ferenc  1. 357
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Stverteczky Jenő  2. 214
Stverteczky József  1. 225
Stverteczky Lajos  1. 147, 148, 167, 170;  2. 204, 

205, 207
Suba István  1. 164, 192
Such Ignác  2. 210
Suloki Aranka  2. 348
Suloki Erzsébet  2. 348
Sulyán János  2. 212
Supp Ferenc  1. 340, 341, 342, 343
Suráki János  2. 209
Surányi Béla  1. 213;  2. 463
Surin István  2. 405
Sutin István  1. 225
Sváb Gyula  2. 339, 376, 393, 394, 399
Sybilla hercegnő  2. 427
Szabad György  2. 463
Szabadhegyi Ferenc  2. 219
Szabadi Benő  2. 209, 215
Szabadi István  2. 205, 209, 213, 214, 215
Szabadi János  2. 307
Szabadi József  2. 307
Szabadi Judit  2. 435, 463
Szabadi Sándor  1. 233;  2. 209, 215
Szabadi Sándorné  2. 215
Szabó Aladár református lelkész    1. 224, 293;  

2. 202, 246, 278, 282, 315, 318, 319, 
320, 321, 347, 349, 352, 396, 463

Szabó Aladár kisbirtokos  1. 233, 259, 260
Szabó Albert  1. 233
Szabó Artúr  2. 202, 221
Szabó Balázs  1. 192;  2. 315, 321
Szabó Béla  2. 18, 463
Szabó B. Géza  2. 406
Szabó Dániel  2. 337
Szabó Dezső  2. 429
Szabó Ernő Béla  2. 364
Szabó Ervin  2. 432
Szabó Ferenc  1. 2
Szabó Gyula  2. 357
Szabó István  1. 164, 217
Szabó János béres  1. 19, 2. 284
Szabó János szobafestő  2. 145, 212, 213
Szabó János tűzifakereskedő  2. 217 
Szabó József juhász  1. 19
Szabó József cipész  2. 208, 215
Szabó Kálmán  1. 179;  2. 292, 307

Szabó Károly  2. 63, 365
Szabó Krisztina Anna  1. 381;  2. 463
Szabó Lajos  2. 265, 375
Szabó László szobrász  2. 208
Szabó László bognár  2. 210, 215
Szabó Lőrinc  2. 412
Szabó Margit  1. 210;  2. 463
Szabó Mária  1. 232;  2. 345, 353, 359, 456
Szabó Otilka  2. 379
Szabó Pál  2. 201
Szabó Zoltán  2. 219, 319
Szabó Zoltánné  2. 232
Szajkovics István  2. 212
Szajkovics Istvánné  2. 215
Szakonyi Péter  2. 187
Szalai János  1. 18
Szálasi Ferenc  2. 238, 240, 281, 306
Szalay Gyuláné  2. 347
Szalay János  1. 170
Szalay Sámuel  1. 167, 168, 169
Szamosi Elza  2. 388
Szamosvölgyi (Krekács) Károly  2. 306
Szamuely Tibor  1. 257
Szanathy Júlia  2. 219
Szandt Boldizsár  2. 205
Szántai István  2. 209, 215
Szántai Kálmán  2. 208, 213, 347
Szanter Endre  2. 210
Szántó Béla  1. 244
Szántó Menyhért  1. 98, 99
Szántó Piroska  2. 446
Szántó Zoltán  2. 464
Szapáry Gyula  1. 95, 133
Szapáry István  1. 133
Szász Gyula  2. 390, 391, 399
Szász Károly  1. 366
Szathmáry Zoltán  1. 374
Szatmári Imre  2. 212
Szatmári János  2. 212
Szatmári Zoltánné  2. 211
Szauer Géza  2. 206, 214, 215, 221
Szauter Endre  1. 153, 225, 233
Széchenyi Emil  2. 268
Széchenyi Gyula  2. 267
Széchenyi István  1. 174
Széchenyi Lajos  2. 250
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Tichy Lajos  1. 99
Tildy Zoltán  2. 242
Tilly, Charles  2. 12
Tisza István  1. 172, 176, 177, 222;  2. 237, 430
Tisza Kálmán  1. 92, 95
Tisza Kálmánné  1. 134
Tiszárovics Árpád  2. 145
Tobák András  2. 305
Tobak Tibor  2. 305, 464
Tóbiás Csaba  1. 2;  2. 2
Toldy Ferenc  1. 91
Tolnai Simon  1. 169
Tolnay Oszkár  1. 232
Tolsztoj, Lev  1. 359;  2. 387
Tomcsányi Gyula  1. 27
Tormay Cécile  2. 247, 248, 401
Tornyai János  1. 355
Toroczkai Wigand Ede  1. 350, 361, 370, 371, 

401, 402;  2. 351, 353, 354, 
431, 437, 455, 456, 464

Toroczkay József  2. 211, 213, 215
Tóth Antal  1. 356;  2. 464
Tóth Géza  1. 232, 258
Tóth György  1. 280
Tóth István béres  1. 19
Tóth István kocsis  1. 19
Tóth István, Gy. Tóth István törvénybíró  1. 189, 

225, 233, 258, 259, 260
Tóth János a méhészeti telep vezetője  1. 114
Tóth János vendéglős  2. 208
Tóth János kőműves  2. 209
Tóth János cipész  2. 211
Tóth János ács  2. 212
Tóth Jenőné  2. 210
Tóth József  2. 202, 324
Tóth Lajos portás  1. 18
Tóth Lajos cipész  2. 207
Tóth László grafi kus  1. 2, 12;  2. 2
Tóth László postatörténész  1. 2
Tóth Mátyás  2. 177, 211
Tóth Pál  1. 19
Tóth Sándor  1. 225
Tóth Tibor  2. 37, 77, 464
Tóth Zoltán  2. 245
Tóthy János  2. 134
Tóváry Antal  1. 180
Tömörkény István  2. 405

Török Gyula  2. 316
Török Ignác  2. 362, 365, 391, 392, 393, 397, 399
Török János  2. 282
Török Lehel  2. 219
Török Péter  1. 346;  2. 457, 464
Török Sándor  1. 402
Trefort Ágoston  2. 323, 427
Trenovszky József molnár  2. 211, 216
Trenovszky festőművész  1. 391
Tudor-Hart Percyval, Ernest  2. 376, 431
Tuli Andrea  2. 264, 464
Turbucz Dávid  2. 253, 254, 464
Turchányi Olga  1. 180
Turcsányi Elek  2. 435
Turcsányi Lajos  2. 300
Túrczy Sándor  2. 208
Turnesky József  2. 207
Turnesky Józsefné  2. 205, 207
Túry Gyula  2. 413
Tusán János  2. 210
Udvarnoky József  2. 306
Ugron Gábor  1. 174, 175
Uhrini Kovách Kocsárd ld. Kovács Kocsárd
Újhelyi  1. 174
Újhelyi István  1. 258
Ujvárossy Ilka ld. Körösfői-Kriesch Aladárné
Ujváry Ferenc  2. 331, 346, 464
Ulin, Robert  2. 464
Undi Carla  1. 363, 364, 379, 380, 382;  2. 430
Undi Flóra  1. 379, 380, 382
Undi Jolán  1. 364
Undi Mariska    1. 361, 364, 380, 382, 386;  2. 431, 437
Ungi András  1. 19
Ungurszky László  2. 307
Ungváry Krisztián  2. 289, 290, 295, 300, 371, 464
Urbán István  2. 303 
Urbán Mária  2. 359
Urbán Pál  2. 359
Urbán Péter  2. 267, 268
Urbányi Vilmos  2. 415
Urnánczy Nándor  2. 393
Ürmössyné Nagy Júlia  1. 269, 270, 272–279, 284;  

2. 71, 346, 350, 352, 464
Vági Zoltán  2. 371
Vágó Sándor  2. 204
Vágó Tódor  2. 212, 215
Vajas Mihály  2. 273
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Szolnoky Lajos  1. 272, 279, 281, 283 ;  2. 463
Szombach Gotthard  2. 375, 381
Szombat János  1. 269
Szombat Lajos  2. 245
Szombath István  1. 191
Szondy Lajos  1. 129, 132, 157, 186, 189, 190, 

191, 276
Szontagh Gusztáv  2. 419
Szontagh Tamás  1. 152;  2. 401
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Szőke József  2. 203
Szőke Tibor  2. 109
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Szücs György  1. 354;  2. 463, 464
Szűcs Józsefné  2. 330, 464
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Szvoboda Dénes  1. 223, 233;  2. 27, 63, 282, 327, 
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Szvoboda Ignác  1. 17, 132, 155, 168, 169, 181, 

193;  2. 28, 326, 329, 350
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Takács Gizella  2. 318, 320, 321
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Takács Ödön  2. 245
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Weisz Sámuelné  1. 153
Wekerle Sándor  1. 115, 126, 175
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Vajda István  2. 213
Vajirasridh, Maha  2. 417
Valasin Rezső  2. 208
Valentini János  2. 212
Váli László  2. 373
Valkó Gyula  2. 206
Valló Árpád  1. 114 
Vancsok Gyula  1. 153
Vandrák Irén  1. 395, 396, 398, 400;  2. 372
Vangel Károly  2. 232
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Vannay László  2. 295
Vansina, Jan  2. 26, 465
Váradi Lajos  2. 279
Várady József  2. 219
Várady Károly ügyvéd  1. 173, 175, 176, 177
Várady Károly katona  1. 248
Várady Lajos  1. 225, 258
Varasdy Albert  2. 202
Várdy S. Béla  2. 238
Várfoki István  2. 207
Varga Géza  2. 368
Varga Gyula  2. 304
Varga István vállalkozó  1. 153
Varga István közgazdász  2. 151
Varga Kálmán  1. 93, 227, 322, 333, 334, 343, 

346, 347;  2. 253, 267, 290, 321, 406, 413, 465
Varga Lajos  1. 2
Varga Mihály  1. 390;  2. 209, 215
Varga Sándor  2. 378
Vári András  2. 37, 465
Varjas Mária Auror  2. 325
Várnai József  2. 282
Várnai Zseni  2. 432, 435
Várnay Ödön  1. 117, 131
Várszegi Ferenc  2. 357
Vas István  2. 446, 465
Vásárhelyi Sándorné  1. 153
Vass István  2. 215
Vass József  2. 249, 251, 265
Vaszary János  1. 362
Váth János  2. 412
Vattay Dezső  2. 21, 23, 31, 41, 48, 52, 57
Vecsera Mária  1. 92
Vécsey Gyula  1. 164
Vécsey Istvánné  1. 180
Vécsey József  2. 384

Végh Aladár  1. 400;  2. 465
Végh László  2. 203
Velinszky Ferenc  2. 381
Veres Pál  2. 61, 219
Veronacs Dezső  1. 233
Vértessy Ambrus  2. 329, 331
Vértessy Ferenc  2. 16
Verzebe báró  1. 85
Vettel Zsófi a  1. 402
Viczay Károly  1. 21
Viczián István  2. 283
Vidák Béla (Béla cigány) 2. 379, 418, 419, 444, 445
Vidák Gyula  2. 380
Vidák Miklósné  2. 220
Vidák Sándor  2. 380
Vigh Károly  1. 232, 240, 241, 257;  2. 465
Vignali Rafael  2. 398
Vigyázó Ferenc  1. 133
Vigyázó Sándor  1. 133
Vilma királynő  1. 399
Vilmek Rezső  2. 209
Vilszky Lujza  2. 315
Vitay József  2. 202
Vladár Sándor  1. 22, 25, 58
Vörösmarty Mihály  1. 24
Wagner Rezső  2. 31
Wahmann Renée  1. 381
Waldbott Frigyes  2. 265
Waldmann Jakab  1. 53
Waldersee bárónő  1. 85, 86
Waldstein-Wartenberg János  1. 32
Wallersee, Mária  1. 92
Walleshausen Gyula  1. 372
Walter Károly  2. 332
Walterskirchen báró  1. 85
Wass Sámuel  2. 189
Weber Ede  2. 9, 11, 14, 455
Weber, Max  2. 37, 56, 65, 465
Weirich János  1. 132
Weiser Aranka  2. 221
Weisz Fülöp  2. 187
Weisz Márkus  1. 153
Weisz Mihály  1. 170
Weisz Sándor  2. 211, 337
Weisz Sándorné Groszmann Erzsébet  2. 221
Weisz Sámuel  2. 180, 361
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A babati istállókastély

A római katolikus iskola a Ferenc József téren
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A királyi kastély a 20. század elején

Ferenc József kikocsizik a kastélyból
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Magyar Kázmér néprajzi gyűjteménye

Bartal János háza a Rudolf (mai Szabadság) úton
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A Hétház utca Máriabesnyőn

A Rudolf (mai Szabadság) út részlete
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A Ferenc József tér a református templommal

Az 1842-ben épült szegényház 
a Szabadság téren, 
melyet az 1970-es években 
bontottak le

507

Gödöllő története II/2. [507]

A Ferenc József tér részlete

A Ferenc József tér 
a Nagyvendéglővel
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Nagy Sándor: Önarckép, 1907 után
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Dettár György: Gödöllői madonna
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Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy Sándor illusztrációja 
Koronghi Lippich Elek versesekötetében, 1903
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Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy Sándor illusztrációja 
Koronghi Lippich Elek versesekötetében, 1903
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Sík Sándor szüleinek síremléke 
a Dózsa György úti temetőben

Sík Sándorék háza az Isaszegi úton
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Ambrus Zoltán gödöllői nyaralójának lépcsőjén

József Attila Altató című versének 
kézirata Ottó Ferencnek dedikálva
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Nagy Sándor illusztrációja Ady Endre Új versek (1906) című kötetében
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Nagy Sándor illusztrációi Komjáthy Jenő verseihez
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