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AJÁNLÁS
Nagyapám, Németh József és apám, Németh László nagyapám nyugdíjba vonulása ide-

jén, 1929-ben közösen vették meg Felsőgödön, a Duna út 7. szám alatti szép, tornyos villát. 
Legidősebb nővérem, Gabriella (becenevén Pocó), ekkor 2-3 éves kislány volt és Felsőgöd 
lett élete középpontja. Sajnos az első évek az örömök mellett nagy szomorúságot is okoztak: 
Pocóka hosszú kórházi kezelés után három és fél évesen, 1930-ban Felsőgödön elhunyt. Itt 
van eltemetve kistestvérével, Katával (†1942) a felsőgödi temetőben. Pocóka után én voltam a 
következő élvezője a felsőgödi háznak, később születtek testvéreim: Judit, Ágnes és Csilla.

Úgy tudom, hogy mindegyikünket Felsőgödön, a villánk toronyszobájában keresztelt meg a helybeli lelkész.
A ház roppant barátságos volt: négy szoba mellékhelyiségekkel, szivattyús folyóvízzel, elől és hátul is terasz. A lakás dekorációja 

nagyanyám által készített, kézzel horgolt függönyökből és általa szőtt magyar perzsaszőnyegekből állt, ezzel is barátságos hangu-
latot teremtve. A kert talán még érdekesebb: az utcára lejtős előkertben virágoskert, majd sűrű orgonabokrok, hátul hatalmas 
homokozó, hintaállvány, majd egy U alakban körülfutó sétaút. Itt a gyümölcsfáknak szinte minden fajtája megvolt, és a legtöbb 
termő bokorféleség is. A kert végében szőlővel befutott lugas, padokkal és asztalkával, kitűnő hely társasjátékozásra. Mintha csak 
az egész kertet a mi szórakozásunkra és hasznunkra telepítette volna nagyapám.

Nagyon szép heteket, hónapokat töltöttünk itt nagyszüleimmel. Nagyapám kitűnő pedagógus volt. Sokat sétáltunk a Duna-
parton, séta közben sok ismeretet adott át anélkül, hogy okító lett volna. Így volt ez különösen a korai években, 1938-ban bekövet-
kezett szélütéséig. Később is foglalkozott velünk, de már nem azon a szinten mint korábban.

A Duna partja más szempontból is nevezetes lett: ott volt a Kék Duna Vendéglő és Szálloda, ahol nyaranta sok ismerős jelent 
meg. Szüleim is sok időt töltöttek a harmincas évek elején Felsőgödön; eveztek, úsztak, sőt teniszeztek is a Kék Duna szálló pá-
lyáin. A strandra lovas kocsin jutottunk le, ami nyáron kb. óránként fordult meg a part és a vasútállomás közt. Ez egy ülőhelyekkel 
ellátott nyitott, szekérszerű kocsi volt.

A strandon volt egy fordított L alakú stég, ami egyúttal csónakkikötőként is szolgált. Már háromévesen engedélyem volt a sté-
gen belüli vízbe bemenni, s itt addig próbálgattam „a nagyoktól” ellesett mozdulatokat, amíg csak magam is megtanultam úszni.

A legemlékezetesebb esemény jóval később, 1944 márciusában következett be. 19-én, a német megszállás napján anyám elho-
zott az Erzsébet Nőiskolából, ahol Judit és én bentlakók voltunk. A Nyugati pályaudvaron találkoztunk apámmal és Illyés Gyu-
lával, és mindannyian kivonatoztunk Felsőgödre. Izgalmas napok következtek, mivel egyes hírek szerint mindkét író rajta volt a 
németek feketelistáján. Inkognitóban kellett volna maradjunk, de ez a felsőgödi körülmények közt nem sokáig sikerült, úgyhogy 
a két férfi más „búvóhelyet” keresett.

Anyu és a négy lánygyerek a nagyszülőknél maradt. Ott néztük végig, ahogy a csillogó napsütésben az amerikai bombázó 
Liberátorok Budapest felé tartottak, - majd rövidesen hallottuk a bombák becsapódását.

A nyarat mégsem töltöttük Felsőgödön. Mezőszilasra, apám választott szülőföldjére húzódtunk át, ami akkoriban teljesen 
kiesett a háború eseményeiből. 

Ez volt az utolsó tartózkodásunk a felsőgödi Németh-házban. Nagyszüleim a front átvonulását úgy tudom - jobbára éhezve 
- ott érték meg és 1945 tavaszán ők is Mezőszilasra, nagyapám kedvenc unokahúgához mentek. Nagyapám ott is hunyt el 1946 
tavaszán. Úgy tudom nagyanyám sem tért vissza a felsőgödi házba, ami hamarosan eladásra került.

A Felsőgödi Általános Iskola lett az első, amely felvette apu nevét (1979). Azóta mintegy 8-10 iskola követte példáját. Ez a 
kitűnő gödi művészeti iskola minden év április 18-án megemlékezik névadója születésnapjára, és meghívásukra, ha lehetséges én 
is részt veszek a nívós ünnepségen. Így Felsőgödtől nem szakadtam el teljesen, mindig örömmel megyek vissza.

 Néhány évvel ezelőtt az iskola kezdeményezésére emléktáblát helyeztek el apámnak a Duna út 7. szám alatti ház kerítésén. 
Örülök, hogy őrzi emlékét Göd, ahol több lényeges írásműve született, és ahol legalább egyszer gyógyulást is lelt.

Németh László egész életében az idillt kereste, az idill után vágyott. Úgy hiszem a harmincas években a felsőgödi otthonunk 
ezt biztosította számára.

Örülök, hogy a város története ebben a jelentős műben fennmarad az utókor számára.
Ajánlom mindenkinek, forgassák szeretettel! 
                      NÉMETH MAGDA

(a Felsőgödön is alkotó Németh László író lánya)
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ELŐSZÓ
Lectori Salutem!

A 110 éve elhunyt Nemeskéri Kiss Miklós honvédezredes emlékére

Egy település XX. századi története bemutatásának egyik leglátványosabb eszköze a képes levelezőlap. Az SMS és e-mail 
korában bizonyára anakronisztikusnak tűnik levelezőlapokról írni, de ellenben az elektronikus üzenetekkel, a képeslapok – 
amennyiben a víz vagy a tűz nem tett bennük kárt – az elmúlt több mint száz évben maradandónak bizonyultak. 

Az itt bemutatásra kerülő levelezőlapok egy mára letűnt polgári világ kordokumentumai, melyek sokat elárulnak a múlt 
század emberéről, arról, hogy mit és hogyan írt a nyaralása során Gödről a fővárosba. Azt is mondhatjuk: a képes levelezőlap 
emléket ébreszt, gyönyörködtet, ugyanakkor vallomás feladójának érzéseiről, hangulatáról is.  

A képeslapkiadás „aranykorában” minden polgári családban illett képeslapalbumot tartani, amelybe rendszeresen bekerültek a 
rokonok által küldött városképes és ünnepi üdvözlőlapok. A lányok zöme hódolt a képeslapgyűjtés szenvedélyének. Az albumok 
a polgári szalonok asztalkáin foglaltak helyet a családi fényképalbumokkal együtt, és a vendégeknek illett átlapozni azokat.

A XIX. század utolsó harmadában Magyarországon kibontakozó polgári átalakulás elsősorban a kispolgári és középrétegek 
számára gyorsította meg a világ megismerésének lehetőségét. A képes levelezőlap a maga közérthetőségével, a kisemberre mé-
retezett esztétikai megformálásával a tömegkultúra egyik kifejező eszközévé vált. A képeslap gyors elterjedése olcsósága mel-
lett szoros kapcsolatban állt az utazási feltételek javulásával és az üdüléssel. A helyi látványosságok publikálásával a képeslapok 
a turizmus fejlődését is támogatták. Elsők között ábrázolták a települések jellegzetes épületeit, nevezetességeit, üdülőhelyeit, 
a fürdőket, a turisztikai célpontokat. Több mint száz év távlatából megállapíthatjuk;  a hon- és népismeret szempontjából is 
korszakos jelentőségű volt a postai képes levelezőlapok elterjedése.

A képeslap összetett kordokumentum. Legfontosabb üzenete a település képes bemutatása. Ezt követi a szöveges „üdvöz-
let”, mondhatnánk: a tartalom, de esetenként a címzett és a lapot postára adó személy is érdekes lehet (Gödön pl. Huzella 
Tivadar, a Nemeskéri-Kiss család), de a bélyegen szereplő postatörténeti vonatkozású postabélyegzések is érdekesek lehetnek.

Három nagy korszakot különítünk el a képeslapkiadás terén. Az első az ezeréves évfordulótól 1920-ig terjedő, a második a 
két világháború közötti, míg a harmadik az ezeket követő időszak. A XIX. század végi képeslapokat arról lehet megismerni, 
hogy hosszú, egész oldalt betöltő címzésük volt. Csak 1906-tól jött divatba az osztott címoldal, hogy megfelelő felület legyen a 
hátoldalon az üzeneteknek, és ne írjanak a lap képet ábrázoló felére.

Az 1900-as évek első évtizedében Gödön parcellázott villatelkek a szomszédos Sződrákoson (a mai Sződligeten) élő Floch-
Reyhersberg János „nemesi birtokából” lettek kimérve. Ekkor a kisgödi (a mai alsógödi) területet Gödpusztai-dűlők néven 
tartották még nyilván.

A máig fennmaradt helyi vonatkozású képeslapok azt tanúsítják, hogy a millennium után a tehetősebb fővárosi polgárok, 
a felső tízezer – bankárok, gyárigazgatók, művészek – nyaralóépületeket, villákat építettek Gödön, ahová nyáron a közeli 
fővárosból könnyedén ki tudtak utazni. Azt is mondhatjuk, Gödön divatos lett nyaralót, villát építeni. De nemcsak a leggazda-
gabb pesti polgárok építtették fel a gödi Duna-parton a pesti Sugár út (ma Andrássy út) villáinak kicsinyített másait, hanem 
a kisebb telkeken, a Dunától már távolabb eső részeken megjelentek a középrétegek is. A trianoni békediktátum után még 
többen érkeztek a – Budapest közelsége miatt vonzó –  településre az új országhatáron túlról is, így 1920-ra már 3000 fő lett 
a két, akkor még különálló település (Alsógöd és Felsőgöd) lakosságának létszáma. Ezek az új „honfoglalók” – hivatalnokok, 
kereskedők, vasutasok – azonban már az állandó letelepedés mellett döntöttek, és a dúsgazdagok pazar villaépületei mellett 
elszórtan felépítették jóval szerényebb lakóházaikat. A korábbi fényűző villákból azután a diktatúra – és így a szociális üdülte-
tés jelszava – alatt a munkásrétegek számára államosított (vállalati, szakszervezeti) üdülőket  alakítottak ki. 

Göd területén a századfordulós épületek nagy része sajnos átépült, és manapság iskola, óvoda, vagy egyéb intézmény 
működik bennük, a Duna-parti település területén azonban számos olyan régi lakóház fellelhető még, melyek őrzik a XIX. 
század végi, XX. század eleji eklektikus építészeti hagyományokat, jellegzetes vonásokat. 
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Göddel kapcsolatban jellemzően a telekparcellázások, a villaépítészet, a vendéglők és kereskedések, a vasútállomások, a 
Duna-parti vízi sportélet, a templomok képezték a képeslapok témáinak jelentős részét. Az egyik helyi földbirtokos, Floch-R. 
Alfréd, mint a Sződ-rákosi és Gödi Tégla- és Cementlapgyárak tulajdonosa, a boldog békeidőkben a telekértékesítés fellen-
dítése érdekében több tucat képeslapot adott ki a környékről. A forgalomba került képeslapok minden esetben jó reklámnak 
bizonyultak. Az alsógödi strandvendéglőben (ma Széchenyi csárda) azok ebédeltek és söröztek, akik vasárnap reggel felevez-
tek Pestről, és egy kellemesen eltöltött vasárnapi „weekend” után este vízi alkalmatosságukkal visszacsorogtak a folyón a 
fővárosba. Az üdülők vasárnaponként a gödi vasútállomásnál négy pincérrel működő Fácán vendéglőben is jól érezhették 
magukat, de hófehér abrosszal várta őket a felsőgödi Horváth-vendéglő is. A Duna-parton a kosáruszodában, később az Alsó- 
és Felsőstrandnál, valamint a felsőgödi bástyák alatt, a sétányok mellett, jó levegőn, szép kilátás mellett, és ami a legfontosabb, 
olcsón lehetett pihenni. 

A nyaralók zavartalan pihenését biztosítandó, a legtöbb nyaraló-villa építési engedélyében kikötötték: „A felépítendő ház-
ban sem korcsma, bolt, kávéház, műhely nem nyitható, és más rossz szagot terjesztő és a szomszédságnak zajt okozó foglalkozás, ipar 
nem folytatható.” E szigorú szabályok érthetőek voltak, mivel Alsó- és Felsőgöd települések nem bírtak átlagos falusi jelleggel. 
Gödön a földművelés, a klasszikus mezőgazdaság (kivéve a Nemeskéri-uradalmat) sohasem volt jellemző.

E kiadvány oldalain megelevenedik előttünk az akkor még két önálló település történetének páratlanul izgalmas időszaka, 
a polgárosodó fellendülés, a megállíthatatlan fejlődés, a még érintetlen táj. A képekről visszaköszönő személyek: a kakastol-
las csendőrök, az üzletek elé kiálló kereskedők, a jelzőtárcsát felmutató vasutas, a gödi villa-nyaralóba leruccanó, napernyőjét 
tartó dáma, a kalapos, nyakkendős, víkendező gyáros és bankigazgató. Egy letűnt nyaralótelep polgári miliője kel életre a képes 
levelezőlapokon, mely kultúrtörténeti értékén túl száz évvel visszarepít minket az időben.   

A kiadvány szerkesztője azonban nemcsak a képek bemutatására törekedett. E könyvben sikerült pontosítva közreadni jó 
néhány olyan adatot, mely a helytörténeti irodalomban eddig pontatlanul jelent meg, ezért a korábban publikált információk 
szolgai átemelésétől tartózkodtunk. A kiadvány  a földhivatali nyilvántartás gödi épületekre vonatkozó adatainak felhaszná-
lásával elsősorban az épületek birtoklástörténetével kapcsolatban nyújt sok új információt.

Ennek a letűnt korszaknak a szereplőit igyekeztünk az Olvasónak a lehető legprecízebben bemutatni, ezért azokról a 
személyekről, akik Göd település valamelyik temetőjében találták meg a végső nyugalmat, az életrajzi adatokat a sírfeliratok 
információival is pontosítottuk. 

Külön kuriózuma a könyvnek a néhány helyi szikvízkészítő feliratos szódásüvegének, valamint több jeles alsógödi szemé-
lyiség (dr. Huzella Tivadar, bányavölgyi Tost Gyula, Nemeskéri Kiss Miklós, Nemeskéri Kiss Pál, Floch-Reyhersberg János, 
szudi és darázsi Szudy Elemér) gyászjelentésének a bemutatása.

Terjedelmi korlátok miatt valamennyi, a gyűjteményben megtalálható tétel nem került bemutatásra. Azokban az esetekben, 
ha egy-egy anzixból több színváltozat (fekete-fehér, kékes, lilás, zöldes, barna, színezett) is rendelkezésre állt, vagy ugyanazon 
lap többféle felirattal került előállításra, csak egyet tártunk az Olvasó elé. Azokban az esetekben, ha nem állt rendelkezésre a 
polgári korszakból képeslap, felhasználtuk a Képzőművészeti Alap Vállalat diktatúra alatt kiadott kommersz termékeit is.

A bemutatás során mindenekelőtt a minőséget és élvezhetőséget tartottuk szem előtt, ezért a mozaikképes lapok számát, 
amennyire lehetett, igyekeztünk visszaszorítani. 

Valamennyi képeslap esetében zárójelben közöltük a kiadó nevét, ill. ha nem postatiszta képeslapról van szó, a postára adás 
dátumát. Igyekeztünk néhány eddig ismeretlen kultúrtörténeti vonatkozású archív fotóval is gazdagabbá tenni az oldalakat.

A tartalom tagolásánál a következő sorrendet követtük: villaépületek-nyaralók, Duna-parti strandok és sétányok, temp-
lomok, vasútállomások, sport és kultúra, vendéglők és szállodák, reklámnyomatok és képes levelezőlap-kiadók. Valamennyi 
esetben az Alsógöd-Göd és Felsőgöd kettős földrajzi tagolást tartottuk szem előtt.

A következő oldalakon időutazásra hívom a Tisztelt Olvasót!
Utazzunk vissza a nyolcvan-száz évvel ezelőtti Alsó- és Felsőgödre!
Ismerjük meg a fővárosi lakosság egyik kedvenc nyaraló-településének gazdag múltját!

A SZERZŐ
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A Pest megyei Göd elhelyezkedése
korabeli térképes levelezőlapon 2.

A Pest megyei Göd elhelyezkedése
korabeli térképes levelezőlapon 1. 

A Grassalkovich-birtokkomplexum egykori nádasokkal, 
vizenyős rétekkel teli Göd-pusztája nagy utat tett meg az elmúlt 
több mint másfélszáz év alatt. A néhány lakossal bíró majorság-
ból terebélyes várossá növekedett.

Göd a korábban jómódú villatulajdonosok lakta Alsó-, és a 
döntően munkások által benépesített Felsőgöd községek 1970-
ben történő egyesüléséből előbb nagyközség, majd 1999-től város 
lett. Budapest és Vác között, közvetlenül a Duna bal partján, a 
történelem folyamán kialakult Pest-Vác közötti fő közlekedési út 
mellett találjuk a települést. 

Első okleveles említése Gud néven 1317-ben történt. Göd 
területe régóta lakott hely. A településhez tartozó Göd-Újtele-
pen („Bócsa”) az elmúlt évtizedben I. Valentinianus császár 
uralkodása idején (Kr. u. 321–375) épített nagyméretű katonai 
tábor (Contra Constantinum) kitűzött alapjait, valamint kerekto-
rony maradványokat tártak fel. 

Egyéb megnevezései a korabeli oklevelekben: Gwd (1415), 
Gewd (1439, 1471), Gehwd (1579), Ged (1646), Göd (1702), Göd-
puszta (1808).

„(…) Valóságos nagy háború foly Vácz alatt s Magyarország 
fővárosát fegyveres ellenség fenyegeti. József főherczeg, a honvédsereg 
főparancsnoka védelmezi Magyarországot Göd és Dunakeszi között 
Vácz alatt, a Duna balpartján. Két sereg áll itt egymással szemben, 
a nyugati, melynek parancsnoka József főherczeg, és a keleti, me-
lyet Gablenz báró vezényel. A két sereg összesen 70.000 főre megy. 
Életesháza, Sződ, Rátót, Csomád és Rákos-pataka nyújtanak a 
táboroknak támpontokat. A gödi magaslatról, hova tömérdek néző 
zarándokol, szépen végig lehet látni a csatatér nagy részét. (…)”

A Vasárnapi Újság 1871. október 1-jei számában megjelent 
Harczjáték című írás részletéből kiderül, a jobbára lakatlan gödi 
pusztaság ekkor katonai hadgyakorlatok helyszínéül is szolgált. 
Az Öregfutó-tábla néven ismert terület később a Kincsem-te-
lep egyik tréningpályája is volt.

Az alsógödi Duna-parton a legismertebb Széchenyin kívül 
még több mint hetven kisebb-nagyobb forrás fakad. A város 
természeti értékei közül kiemelkedő a természeti értékekben 
gazdag öt kilométer hosszú Duna-partja.

A város lakóinak száma már meghaladta a 18000 főt.
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A Mayerffy család címere

Mayerffy Ferenc patrícius,
 József édesapja

A 1736 és 1850 között Göd a Grassalkovich birtok-komplexum részét képezte. 
A Grassalkovich család férfiágának kihalása (1841) előtt – a XVIII. század végén, a 
XIX. század elején – a sződi birtokhoz tartozó Göd-puszta területe a helyi temetőben 
nyugvó Mayerffy József (1776–1824) bérlő használatában volt. 

A Pest–Vác vasútvonal átadása ide-
jén (1844–1850 között) már Moritz 
fürst von Montléart bérelte a Duna 
bal partján elterülő vidéket. A Gras-
salkovichok leányágának kihalásával 
(1850) a dúsgazdag, elgörögösödött, 
cincár Sina kereskedőcsalád lett a 
birtok ura (1850–1864 között). 1864-
től a Langrand-Dumonceau Belga 
Bank tudja tulajdonában a gödi földe-
ket, majd a kiegyezés táján kisebb ré-
szekre darabolja mezőgazdasági terüle-
teit, és nagyarányú parcellázásba kezd. 

Azt, hogy Nemeskéri Kiss Miklós honvédezredes mikor vette a Göd-pusztai birtokot, nem tudni pontosan, azonban 
1869 szeptemberében már gödiként vett részt a vármegye iskolaszéki ülésén (a birtokon 1868-tól már működött iskola).

A manapság Nemeskéri-Kiss-kúriaként ismert, L alakú, földszintes, oszlopos, klasszicista stílusú műemléképületről biz-
tosan tudható, hogy 1826-ban már állt. A kisnemesi kúriának helyet adó birtokon a legmaradandóbb nyomot a Mayerffyak 
és Nemeskériek hagyták. A kúriának külön színt adott a rendkívül gazdag, messze földön híres trófeagyűjtemény, amely a 
Nemeskéri-Kiss család vadászzsákmányából került ki. 

Nemeskéri Kiss Miklós 
tiszttartóságának gödi 

bélyegzőlenyomata, 1888

A Nemeskéri Kiss család címereNemeskéri Kiss Miklós honvédezredes Nemeskéri Kiss Pál
földművelésügyi államtitkár



11

Nemeskéri-kúria, 1910 (Magyar Fénynyomda Rt.)

Nemeskéri-kúria, 1915. Kiss Pálné által írt képes levelezőlap (Magyar Fénynyomda Rt.)
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A Nemeskéri-Kiss-kúria 
1980-ban

(Mühlbacher Istvánné 
sz. Száhlender Magdolna 

fotóarchívumából)

Nemeskéri Kiss Miklós Felvi-
déken lévő véglesi vára

korabeli képes levelezőlapon 1.

Nemeskéri Kiss Miklós Felvi-
déken lévő véglesi vára

korabeli képes levelezőlapon 2.

Nemeskéri Kiss 
Pál lánya, Margit 
(Göd, 1891. április 6. 
– Szigetmonostor, 1976. 
szeptember 12.) naplója 
„Emlékeim 1891–1973” 
címmel 2007-ben jelent 
meg. 
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Buchwald-nyaraló, 1906
(Sződ-rákosi és Gödi 

Tégla- és Cementlapgyár – 
Divald)

Az Alsógöd, Pesti út 81. szám alatt álló egykori eme-
letes, tornyos villaépületről készült képeslapot Buchwald-
nyaraló néven 1906-ban és 1911-ben adták postára. A 
tulajdonos, Buchwald Sándor pesti, VI. kerület Botond 
utcai vasgyárából került ki az épület előtt még ma is álló 
míves vaskerítés. A gyár termékei közé tartoztak a pesti 
Duna-korzó és a Stefánia út padjai, valamint azok az 
összecsukható karosszékek, amiért tervezője és gyártója 
az 1900. évi Párizsi Világkiállításon aranyérmet kapott. 
A Buchwald Vas- és Fémbútorgyár kizárólagos engedélyt 
kapott a fővárostól arra, hogy a kiemelt zöldterületeken 
elhelyezett öntöttvas karosszékei használatáért pénzt kér-
jen. Csak az ücsöröghetett rajtuk, aki a vasfotel használa-
ta után fizetendő „székpénzt” megfizette a díjat beszedő 
„Buchwald-néninek”. A Buchwald Vas- és Fémbútorgyár

híres összecsukható vasszékeinek katalógusa

Buchwald-nyaraló, 1911
(Sződ-rákosi és Gödi 

Tégla- és Cementlapgyár – 
MSM)

Buchwald Sándor vasgyáros
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dr. Szécsi-nyaraló
(Felsőgödi Családotthon Eladási 

Kezelősége – Divald)

1918-ban még szőlőbirtokos-
ként volt a hivatalos okmányokon 
feltüntetve dr. Szécsi Kálmán 
ügyvéd, aki Felsőgöd-telep 
egyik alapítójaként 1931-ben 
Felsőgöd díszpolgára lett. Az 
általa birtokolt ún. Szécsi-telep 
a vasút és a Budapestet Váccal 
összekötő országút között terült 
el. A Szécsi-telep lakóinak száma 
1910-ben mindössze 10 fő volt. 
A villa és szőlőtelep tulajdonos 
Szécsi Kálmánnak 1910-ben már 
borkimérése volt a mai bölcsőde 
épületében (Felsőgöd, Rákóczi 
út 142.). Az ő adománya volt a 
felsőgödi református templom-
nak helyet adó telek is. 

Szécsi-villa, 1960
(Fővárosi Kézműipari Vállalat)

A képen a felsőgödi Duna-
parti sétány mellett álló Hűvös-
villa látható. 1927-től a felsőgödi 
árvízvédelmi kőfal Hűvös Rezső 
és társai kezelésében volt. Hűvös 
Rezső ajándéka a felsőgödi kato-
likus templom Boldog Margitot 
ábrázoló festett üvegablaka.

A Madách Imre utcában 
álló Szécsi-nyaraló eklektikus 
stílusú egykori 22 szobás, egy 
földszintes részből és egy eme-
letes, manzárdtetős toronyszerű 
tömbből álló villa, hajlított, 
ún. szemöldökpárkányos abla-
kaival ma a Németh László 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény-
hez tartozik. Korábban az épü-
letben a politechnika terem és 
napközi mellett tanári szolgá-
lati lakások kerültek kialakí-
tásra, míg alagsorában az iskola 
konyhája és ebédlője működött. 
Szécsi Kálmánról Felsőgödön 
utcát is elnevezett a hálás utókor 
(Kálmán utca).

Felsőgöd, Hűvös-villa
(Monostory)
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A Gödi Tégla- és Cementlapgyár
bélyeges tégláinak három ismert változata

(a képek Szalay István váci gyűjtő
archívumából valók)

A Grassalkovich-birtokkomplexumhoz tartozó Kódi-pusztán (Gödi 
-pusztán) 1816-ban készült második katonai felmérés térképe szerint két 
téglavető már működött. A Floch-féle téglagyár legkorábbi működésének 
bizonyítékát az 1894. évi katonai hadgyakorlat pontosított térképe szolgál-
tatja. Ezen a mai Alagút utcával szemben már „Z. O.”, azaz Ziegelofen, 
téglaégető kemence látható, mellette füstölgő gyárkéménnyel. Egy dolog 
bizonyos: Floch Henrik a sződrákosi gyár mellett Gödön is terjeszkedni 
kívánt, ezért megvette Arany László (1844–1898) költő-népmesegyűjtőtől 
az 1898-ban még Adélháza néven is ismert Kisgödön, a Kis-sziget 
végétől a Pest–Váci országútig terjedő területtel a nagy mennyiséggel és 
jó minőséggel kecsegtető gödi agyagdombot. A gödi gyár területe kb. 50 
hold, évi termelési kapacitás 7-10 millió tégla volt. A gödi kikötőben hor-
gonyzó, téglaszállítmányra várakozó uszályokat Floch Alfréd több saját 
kiadású képes levelezőlapon is megörökítette. A gödi téglagyár téglái a ma-
napság „Feneketlen-tónak” nevezett helyről kitermelt agyagból készültek. 
Az agyag bányászatának egyes források szerint nem az agyag kimerülése, 
hanem egy talajvízbetörés vetett véget. Így keletkezett a Dunához közeli, 
ma már fákkal sűrűn körbenőtt, a Bartók Béla utca – Luther Márton utca 
– Tó köz által határolt alsógödi tó, melynek medrében és partján is számos 
forrás fakad. A gödi téglagyár területe a mai Alkotmány utca – Török Ig-
nác utca – Budapesti főút, valamint a Duna által határolt területen volt. 
A téglagyár épületeiből ma már csak kettő áll. Ezek a Pesti úton, a Temp-
lom utca – Táncsics utca között álló két „hosszú ház”, melyek a téglagyár 
munkásainak lakásául szolgáltak. Az egyiknek a gyár megszűntét követően 
1921-től elemi iskola is működött falai között, de volt benne jegyzőség és 
posta is. Átépítve jelenleg kereskedelmi célokat szolgálnak. Eklektikus stí-
lusban, a gyár beindulásának idején épült az egykori téglagyári intéző gaz-
dasági irodájának helyet adó épület. 

Az egykori nyaraló-villa Walch-ház a Petőfi Sándor utca 49. szám alatt áll. Az épületet lovag dr. Floch-Reyhersberg Alfréd 
gödi tégla- és cementlapgyára számára, az ispán (gyárvezető) irodájának építette. Az agyag kimerülését és a gyár bezárását 
követően 1905-ben ajándékozás útján került Walch Rudolf tulajdonába, akiről tudjuk, hogy 1929-ben az alsógödi evangélikus 
templom javára jelentős adományt nyújtott. Walch a Wikendtelep és az alsógödi ún. Felsőstrand bérlője is volt egy ideig. Az 
1920–1930-as években a villa melletti teniszpályákon virágzó sportélet folyt. A tulajdonos az 1930–1940-es években tagja volt 
az alsógödi képviselő-testületnek is. Az épület 1949-től a Magyar Államkincstár (kultusztárca), majd 1972-től a Göd Nagyköz-
ségi Tanács tulajdonába ment át. Az alsógödi iskola kezelésébe adták és négy tantermet hoztak létre benne. 2004–2010 között 
a Kolping – Búzaszem Iskola működött falai között. Jelenleg a Huzella Tivadar Általános Iskola épületegyüttesének részét 
alkotja. 

Dr. lovag Floch-Reyhersberg Alfréd gazdasága és téglagyárai levélpapírjának fejléce

Téglagyári szállítólevél fejléce, 1904
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A Floch-Reyhersberg 
család címere

Honti Hermann Nándor 
Gödi téglagyár című

festménye, 1908

A gödi téglagyár a századfordulón (Nagyréti Tamás grafikája)

Floch Henrik János Nepomuk (Weitra, Alsó-Ausztria 1824. december 27. – Sződrákos, 1904. május 13.) Alsó-Ausztriából 
1871-ben települt át Sződrákosra. 1897-ben a mai Sződliget és Kisgöd (ma Alsógöd) területén 1246 holdat birtokolt. Felesége, 
Schmitt Jozefin Francziska (Frankfurt am Main, 1833. április 20. – Sződrákos, 1914. október 7.) volt.

Henrik fia, birodalmi lovag dr. Floch-Reyhersberg Alfréd Mária Alajos Antal Ágoston (Bp., 1871. július 30. – Sződliget, 
1951. március 27.) életét már hazánkban élte. Ő az ősökkel ellentétben nem hivatalnok, hanem tehetséges mezőgazdász lett. Ta-
nulmányokat folytatott a budapesti és a bonni egyetem jogi fakultásán, majd a magyaróvári gazdasági akadémián. Floch Alfréd 
Pest vármegye tiszteletbeli főszolgabírája, és 1938-ig a járási mezőgazdasági bizottságnak elnöke is volt. 1904-től Pest vármegye 
törvényhatóságának igazgatósági tagja, de a vármegye gazdasági egyesületében, valamint az Országos Magyar Gazdasági Egyesü-
letben is számítottak munkájára. Virilis képviselőként tagja volt a helyi elöljáróságnak, világi elnöke volt a sződligeti egyházköz-
ségnek, de tagja volt többek között a három szomszédos település iskolaszékének, a sződi egyházközségi képviselő-testületnek, 
a birtokain létesült óvodák felügyelő-bizottságának is. Alfréd két új település megszületésében játszott tevékeny szerepet: terü-
leteinek egy részét felparcelláztatta, ennek eredményeképpen jött létre Alsógöd egy része (Kisgöd) és a későbbi Sződliget. 
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Alsógöd, strandfürdő, 1936
(Monostory)

Az alsógödi csónakház,
Széchenyi-forrás, 1940

(Barasits)

Alsógöd, Duna-part
(Barasits)

„Csupa kedves árnyék öleli át ezt 
a szép vidéket. Víz és árnyék. Eb-
ben itt nincs hiány. A Duna hul-
lámai egészséges üdülést nyújtanak. 
Alsógödön ma már több mint 400 
ház és több mint 1500 lakos van, 
sőt a nyári évadban a lélekszám 
meghaladja a 2500-at is. A Dunán 
két strandfürdője van, az egyiken 
150 kabin áll a fürdőzők rendel-
kezésére, és rendes homokfürdőben 
sütkérezhet a közönség. Alsógöd 300 
nyaraló családot tud ellátni minden 
kényelemmel és kedvességgel, amit 
különösen előidéz a fővároshoz való 
közelsége, és az a körülmény, hogy 
nyári idény alatt 16 vonat fut be és ki 
a nyaralóhelyre. 

(A vármegye főlevéltárosának 
sorai Alsógödről, 1935)
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Az evangélikus szórvány-
fiókegyház 1923-ban alakult 
meg. Az alsógödi evangéli-
kus templom 1929-ben azon 
a Feneketlen-tó melletti száz 
négyszögöles telken épült fel, 
amelyet a földbirtokos Floch-R. 
Alfréd és hadiözvegy húga, A-
dolfine Avine (1873–?) adomá-
nyozott édesanyjuk, Schmitt 
Jozefin Francziska evangélikus 
vallására való tekintettel. A 
háborúban súlyosan megsérült 
templom 1947-re épült újjá.

Az 1934–1939 között 
közadakozásból épült 
felsőgödi református 
templom a Kálmán utca 
7. szám alatt áll. A temp-
lomnak helyet adó terüle-
tet 1933-ban a helyi bir-
tokos, Szécsi Kálmán 
adományozta az egy-
háznak. Németh László 
író apja, Németh József 
az egyház gondnoka 
(presbitere) volt.

Felsőgödi református 
templom

(Karinger)

Felsőgöd református temploma

Alsógödi evangélikus
templom, 1935

(Monostory)

A felsőgödi református 
templom építésének 

adománygyűjtő
képeslapja, 1935
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A felsőgödi római katolikus 
templom 

(Karinger – Gyimesi Kálmán)

A felsőgödi római katolikus
templom, 1943

(Karinger – Gyimesi Kálmán)

Bozóky Gyula könyvei: A Szent-
föld lelke – négy zarándokutam 
emléke (1933), Az úr Jézus szent 
szülőföldje képekben (1943), A 
felsőgödi Jézus szíve templom épí-
tésének története 1923–1925 (1999),  
A Felvidék hazatért, Kárpátalja ha-
zatért – verses krónika (1938, 2008). 

A templom tervezője, Fábián 
Gáspár építész (1885–1953) negy-
vennél több templomot tervezett 
(a felsőgödin kívül többek között 
a sződligetit is). Épületein tuda-
tosan alkalmazta a történelmi  
stílusokat, és mindvégig az eklek-
tika alkalmazása mellett maradt. 
A historizáló (neo) irányzat egyik 
szép példája ez a templom is, mely 
jellemzően a romanika stílusje-
gyeit viseli magán. Az egyszerűre 
tervezett templom a szűkös anyagi 
lehetőségek miatt építése során még 
tovább egyszerűsödött. Elmaradt a 
főhajó kőboltozata, melynek helyére 
fafödémes síkmennyezet került, 
a hajó ablakai kisebbek lettek, a 
toronytető dőlésszöge is alacso-
nyabb lett. 

Szécsi Kálmán helyi föld-
birtokos és veje, beodrai Baitz 
József (1892–?) ny. huszárka-
pitány, kormányfőtanácsos (az 
Alsógödön élő azonos nevű al-
tábornagy fia) anyagilag támogat-
ták a Jézus szíve templom építé-
sét. 

Az épület 1992–1993. évi 
renoválása során megtalálták a 
templom befalazott alapítóle-
velét. A templom jelenlegi arcu-
latát az északi oldalhajó kialakí-
tásával 2005-ben nyerte el. 

A felsőgödi római katolikus
templom, 1938

(Monostory)



82

Felsőgödi katolikus templom, 
1966

(Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalat)

Bozóky Gyula
A Szentföld lelke című 

könyvének borítója

A felsőgödi katolikus templom
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Gödi képeslap az alsógödi
vasútállomás régi épületével

(jobbra fent), 1927
(Kaukál Nándor)

A kisgödi megállóhely létrejöt-
tében kiemelt szerepe volt beodrai 
Baitz József (1864–1920) alsógödi 
villatulajdonosnak.

A mostani megálló piciny épü-
lete csupán egy jegyárusító helyi-
séget és egy várótermet tartalmaz. 
A Béke út másik oldalán van a 
két peron, valamint a gyalogosok 
akadálytalan közlekedését bizto-
sító felüljáró. Az állomásnak 1991-
ig Göd-alsó, majd ezután Alsógöd 
lett a neve. 

„Harmadik gödi állomás. Tíz év 
előtt egy nagy puszta, ma sem község 
még, s mégis nagyvárosokat főz le: 
megépítik Gödnek a harmadik vasúti 
állomást. Ez a megálló a Dunakeszi 
felé eső első őrháznál lesz. Húszezer 
koronát tettek le a gödi nyaralók az 
új állomás megépítésére, dr. Floch 
Alfréd pedig ingyen adta az építéshez 
szükséges téglát. Az új megálló, mely 
valószínűleg Alsógöd nevet nyer, 
valószínűleg tavasszal épül meg.”   

(Váczi Hírlap 1907. december 8.)

Az Alagút utca fölötti Lyu-
kas híd korábban jóval szélesebb 
volt. 1944 decemberében a fölötte 
haladó vasútvonal megrongálása 
miatt felrobbantották, ezt követően 
alacsonyabb és keskenyebb új híd 
épült meg.

Az alsógödi vasútállomás épülete
a felüljáróról fényképezve

(Karinger)

Alsógödi mozaikképeslap
a vasútállomással

(Monostory)
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A Kincsem-telepről készült ritka képeslap (Guttmann Benedek)

A gödi Kincsem-telep útszéli épületei a 
régi térképeken még „Kódi Csárda” néven 
szerepeltek. A csárda vendégfogadóként és 
lóváltó postakocsi-állomásként funkcionált. 
Az angol származású tréner, Robert Hesp 
(1823–1887) 1874 novemberében telepedett 
le Gödön, és a csárdát, és a korábbi falka-
vadászathoz épített istállókat átalakítva lét-
rehozta versenyistálló-telepét. Az idomár 
Gödön 30 ló számára három tréningpályát 
és versenyistállót építtetett.

A hosszú dombon fekvő, meredeken felfelé haladó, 
délről és keletről ligetes akácerdőkkel körbevett gödi tré-
ningpálya a Duna és a Pestet Váccal összekötő országút 
között terült el (a mai Albakert helyén volt).

A négyzet alakú épületegyüttes két részből, egy 30 
boxos istállóból és egy 1983-ban lebontott 12 szobás, 5 
lakásos lakóépületből állt. A telep legnagyobb előnye a 
vasút közelsége volt (Göd állomás), amelyen a nagyobb 
versenyeket könnyen meg lehetett közelíteni. Egyes for-
rások szerint még a bécsi gyorsvonat is megállt itt a Kin-
csem kedvéért ideutazó újságírók és fogadók miatt. 

Kincsem, a „csodakanca”

A Kincsem-istálló hajdani lakóépülete
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Németh László (1901–1975) író, műfordító, fogorvos, tanár, 
a XX. század egyik kimagasló tehetségű polihisztora volt. A 
felsőgödi Duna utca 7. szám alatti négyszobás, 124 négyzetmé-
teres villát 1929-ben szüleivel közösen vette. Jelentős döntései 
előtt sokszor kimenekült Budapestről Felsőgödre. Az 1944-es 
háborús német megszállás alatt Illyés Gyulával is ide húzódott 
vissza, és ide hozta a családját a bombázások elől is. Számos 
jelentős műve keletkezett abban a piciny toronyszobában, melynek  
toronysisakja ma már sajnos nem látható.

Démusz Ellával (Gabriellával) kötött 
házasságából hat gyermeke született, 
akik közül a még gyermekként elveszített  
Gabriella (1926–1930, sírfelirata: „Pocó”) és Kata 
(1941–1942, keresztapja Móricz Zsigmond volt) a 
felsőgödi Jácint utcai temető családi kriptájában – a 
Szőlőkert utcával határos bejárattal szemben – nyug-
szanak. 1957-ben Kossuth-díjat, 1965-ben Herder-dí-
jat kapott.  Németh László a háború után elszakad a 
varázsát vesztő Felsőgödtől.

Ahogy kirajzottak gyermekei, 
és polgáriba, gimnáziumba járók-
ká serdültek, a bejárás, vonatozás 
egyre terhesebb és költségesebb 
lett, így a villa 1949-ben eladásra 
került. A felsőgödi általános isko-
la 1979-ben az országban elsőként 
vette fel Németh László nevét. 
Itt született művei: Emberi szín-
játék (1929), Pocó halála (1935, 
Kislánya elvesztéséről írta), Vil-
lámfénynél (1936, dr. Háden Pál 
felsőgödi körorvos családjáról 
íródott), Alsóvárosi búcsú (1938, 
Vácról szól). Volt villája kerítésén 
2008-tól emléktábla található. 
Gödön utcát neveztek el róla.

Németh László családja Felsőgödön 1929-ben

Németh Józsefné, Farkas Zoltánné, Németh Lászlóné,
Bohuniczky Szefi, Gellért Oszkárné (áll), Gellért Oszkár,

Németh László és Pocó 1929-ben Felsőgödön
(a kép Németh Ágnes tulajdona)

Ágnes, Magda, Judit és Németh László
a felsőgödi villa kertjében, 1941
(a kép Németh Ágnes tulajdona)

Németh László író
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“Most, hogy a betegség kidobott a városból, pompás menedék volt 
ez a friss magántulajdon, tornyával a homokhegyen. A május még 
szebb volt Felsőgödön, mint az előző augusztus, az ágak, mint a ka-
maszlány csontjai, eltűntek a lombok telő-húsa alatt, s ha a Dunához 
leballagtam, a Szinyei pacsirtáját kerestem a csillogó jegenyesorok 
felett. Mindig az ilyen tájat szerettem, ahol természet és emberi mun-
ka tarka foltokban folytak össze; a kicsi villák gyümölcsfák közt ültek, 
s a kertek körül még töretlen mezőn legelt a vasutas tehene. (…) Gödön 
a nyár gyönyörű volt, a csónakosok még naplemente előtt fölvittek 
Vácig, hogy aztán a levegőnél melegebb víz ibolyás sodrában lengjek 
le hat kilométerkő mellett. (…) Nyaraimon Felsőgöd Szőnyi István 
fényeire emlékeztetett. (…) Hosszú sétáimon, amikor Alsógödön 
a temető irányában lekerültem a Dunához, a drága villasor elé, a 

folyó, a leányfalusi hegyek s a lemenő nap lett a társaságom. Ide a 
fürdőzők közül csak egy-egy merészebb úszott le, a teniszpályán 
utolsókat suhintó rakettek s a barnán felnyúló derekaknak már csak 
a bánatuk ért oda, a fényük, suhogásuk nem. (…) Felsőgöd nagyon 
vonzó hely volt akkoriban; a háborús pallércsönd s a világválság közt 
hirtelen duzzadt meg, inkább fővárosi kirajzókból, akik a gyere-
keiknek levegőt, maguknak egy kis szabadtéri munkát kerestek, mint 
a fővárosra települő népvándorlókból. Frézpiros, nehéz fillérekből ra-
gasztott cseréptetők, sok fiatal ház és kisgyerek. (…) A meleg homok, 
a víz közele, a visegrádi szorosból befúvó hegyi levegő is kívánatossá 
tette a helyet.”

(Németh László író)

Latabár Kálmán (1902–1970), alias „Latyi”, a felejthe-
tetlen színészlegenda, mint az a mellékelt fotón látható, 
1941-ben vette meg a XX. század első évtizedében épült, 
405 négyzetméter alapterületű, 11 szobás klasszikus nagy-
polgári villát, mely közvetlenül a felsőgödi Duna-parton 
található (Latabár Kálmán utca 1.) A család csak nyaralni 
járt ki a festői szépségű Duna-parti épületbe, állandó 
lakásuk a fővárosban volt. Latabár 1947-ben a várható ál-
lamosítást megelőzve az ősfás, saroktelken álló épületet 
a helyi elöljáróságnak ajánlotta fel, majd az később a Bu-
dapesti Szerszámgépgyár és a Fővárosi Sütőipari Vállalat 
üdülője lett. Gödön a művészről a hajdani Latabár-villa 
épületének helyet adó utcát (korábban Tatár utca), vala-
mint egy teret is elneveztek. 

Latabár Kálmán, a híres nevettető

A Latabár-villa az 1940-es években
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Bukó Ferenc és Bányik Gizella,
1930-as évek

József Attila (háttal) a Gödi Fészek előtti Duna-parton, 1931

Kassák Lajos (középen) a Gödi Fészekben

Gödi Fészek Napok, Munkásmoz-
galmi bélyegkiállítás, 1978

Alsógöddel, Göddel kapcsolat-
ban megemlíthető a Gödi (partifecs-
ke-) Fészek is. Történetünk a múlt 
század első negyedének végére nyúlik 
vissza.  A Munkás Testedző Egyesület (MTE) 
turistaszakosztálya új telephelye az 1923. június 
24-i „forrásfoglalást” követően lett a közigazga-
tásilag Dunakeszi külterületéhez tartozó homok-
bányagödörben jellemzően faházas nyaraló-
táborként kialakítva. Ide a munkás-proletár 
ifjúság Dunakeszi Műhely-telepig vagy Alsógö-
dig utazott vonattal, de pénz híján idegyalogol-
tak a Megyeri csárdától, de még Rákospalotáról 
is. Voltak olyanok is, akik kerékpárral érkeztek, 
valamint sokan csónakon eveztek fel Pestről. 

A neve a parti fecskék homokfalba vájt fészkei után lett Gödi (fecske-)
Fészek. Névében a Göd csak a legközelebbi vasútállomás miatt szerepelt. 
A Fészek partja a többi strandtól eltérően ingyenes volt. Megfordult itt 
József Attila és Kassák Lajos is. Későbbi neve Vörös Meteor üdülőtelepe 
volt (címe: Dunakeszi-külterület, Fészek köz, Fészek Üdülő). 

A rendszerváltás idején bontot-
ták le Gödön az 1973-ban Nagy 
István János szobrászművész 
által készített, a volt Fészek 
bekötőútjánál, a Budapest–Vác 
út mellett lévő ún. Fészek-
emlékművet (lásd balra). Ennek 
az obeliszknek a felhasználásával 
(az ötágú csillag eltávolításával) 
2009-ben új emlékmű készült 
Göd várossá avatásának 10. évfor-
dulójára a városháza udvarán. A 
település művelődési háza József 
Attila nevét viseli.
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