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SZAKRÁLIS EMLÉKEINK

A FLOCH-PUSZTAI FESZÜLET

Az Olvasók bizonyára jól ismerik a Szõdliget külterületén, közvetlenül Szõddel határos részen található Floch-pusztát. E terület a II. világháborút követõ kollektivizálásig Csörög-puszta,
esetenként Csörögi-major néven a helyi birtokos Floch család
tehenészetének adott helyet. 1910-ben, az akkor 39 éves dr. lovag Floch-Reyhersberg Alfréd (1871–1951) és nõvére, mint
ahogy az egyházi okmányokon szerepel, „ájtatos” alapítványából 80 korona költséggel állíttatott itt egy öntöttvas korpusszal
ékesített kõkeresztet.
A 102 éve álló Naszály-hegyi homokkõbõl készült feszület
talapzatának ma már több helyütt olvashatatlan felirata a következõ:
„Isten dicsõségére
emelték 1910. augusztus 20.
B(irodalmi) Lovag Floch Reyhersberg Alfréd M(ária)
és
Br. (báró) Henriques de Ben
Wolsheimb Józsefné
(…) uradalmi cselédsége, tisztikara
és a környékbeli hívõk adományaiból
Bottlik (?) József gazda felügyelõ (…)”
Mit tudunk megállapítani e feliratból?
A dátumból kitûnik, hogy e szakrális emléket Szent István
király ünnepén, augusztus 20-án szentelték fel. A feliraton rövidítve jelenik meg Floch birodalmi lovagi címe („B”) és a nemes férfiaknál abban az idõben nem túl ritka Mária (!) keresztnév is („M”). Floch Alfréd sógora, báró Henriques de Ben
Wolsheim József (1871–1914) õrnagy, császári és királyi kamarás a világháborúban, 1914. szeptember 9-én Lembergnél halt
hõsi halált. Alfréd hadiözvegy húga, Adolfine Avina (1873-?)
volt, akinek errõl a Csörög-pusztai gazdaságáról a korabeli lexikonok külön is írtak. Az adakozó környékbeli hívek szinte
csak Szõdrõl kerülhettek ki, mivel 1910-ben a mai Szõdliget
elõdjén, Szõdliget-telepen ekkor épültek az elsõ házak, de mint
tudjuk, a dinamikus fejlõdést megakadályozta az akkor még
csak nagy háborúnak mondott I. világháború kitörése. A gazdafelügyelõt a XIX. századi gazdaságokban gyakran még ispánnak hívták. Ebben az idõben Floch átlagosan napi 185 fillér
keresetet fizetett férfi napszámosainak. A 80 korona költséggel

(1 korona = 100 fillér) emelt feszület tehát 102 éve egy munkása 43 napi keresetét tette ki.
E felújításra szoruló feszület mögötti Csörögi-majorban töltött 1944. május 20. és 27. között munkaszolgálatosként egy hetet Radnóti Miklós költõ, hogy a szerbiai Bor táborán át a Gyõr
melletti Abda tömegsírjában végezze életét. (Folytatjuk)
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