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A képen bemutatott tárgy a 
hosszúra nyúlt állóháború so-
rán az I. világháború valame-
lyik lövészárkában készült. Ezt 
a műfajt szokás lövészárok-
művészetnek is nevezni, hi-
szen az ott szolgálatot teljesí-
tő bakák a hosszú tétlenségben 
igyekeztek unaloműzőként a 
mindig kéznél lévő alapanyag-
ból alkotni valamit. A bemuta-
tott gépágyútöltény-hüvelyből 
készült, díszesen megmunkált, 
11 cm magas és 3 cm átmérőjű 
piciny vázácska egy ismeretlen 
Tabán utcai katona alkotása, 
melyre a domborítás során né-
hány virágmotívum, egy szív 
és az „Emlék” szó is felkerült. 
A sárgaréz tárgyat a volt sző-
di katona a háború után aján-
dékozta Könyves László taní-
tónak, aki 1928 és 1954 kö-
zött volt a nemzet napszámosa 
Sződön. A múlt e mementó-
ja – melyet tulajdonosa gyer-
tyatartóként is használt – Bu-
dapestről, a Könyves családtól 
került e sorok írójához.
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Lapunk legutóbbi számá-
ban a konyhai hímzésekről 
jelentettük meg „Az évszak 
műtárgya” című újonnan 
indult rovatunkban néhány 
réges-régi alkotásról készült 
fotót.

Egy lelkes lakótársunktól, 
Filkorné Cseszár Julianná-
tól kaptunk néhány képet 
a saját hímzéseiről, melyek 
közül a világoskék-sötétkék 
színnel hímzett Házi áldást 
mutatjuk be olvasóinknak.

1928-ban a sződi posta már 
rendelkezett távbeszélő-állo-
mással.8   

A régi posta a Tabán utca 8. 
szám alatti parasztházban mű-
ködött. Ebben az épületben 
volt egykor az elöljáróság és a 
jegyzői lakás is található. Az új 
polgármesteri hivatal (Dózsa 
Gy. út 216.) felépítése után 
már csak a posta és a csendőr-
ség maradt az épületben, me-
lyet a köznyelv „postaháznak” 
hívott. Innen költözött az 
1920-as évek legvégén a pos-
ta mai helyére, a Dózsa Gy. út 
223. szám alatti polgári stílu-
sú épületbe.

Kopetzky Irma Mária és 
Tarnay Alajos sződi aljegyző (a 
híres zeneszerző, zongoramű-
vész fia, később Csepel község 
aljegyzője) 1930 december-
ében kötöttek Sződön házas-
ságot. Ekkor már a Fő út 84/A 

(ma Dózsa György út 223.) 
alatti postaépületben laktak. 
A hivatalvezető ezután az ok-
mányokat az 1939-ban bekö-
vetkezett távozásáig már Tar-
nay Alajosné postamesternő 
aláírással látta el. A házaspár 

Csepelre költözésével megüre-
sedett hivatalt bizonyítható-
an 1942-ig dr. Irina Gergely-
né sz. Borbély Mária működ-

tette.9 
A posta kapcsán érdemes 

megemlíteni a telefon-előfize-
tők számát is. 1943-ban Sződ 

még az egységes alsógödi há-
lózathoz tartozott. 13 előfize-
tője között találjuk Bornemi-
sza Géza festőművészt, Czine-
ge József fűszer- és fakereske-
dőt, Dinka Mihály kőműves-
mestert, dr. Erdélyi István kö-
zségi orvost, Gerinczy Pál bá-
nyatanácsost, dr. Holló Zol-
tán földbirtokost, Kasó Jó-
zsef hentes és mészárost, a Kö-
zségi Elöljáróságot, a Közsé-
gi Közellátási Hivatalt, Mar-
schalek Ferenc vegyeskereske-
dő-kocsmárost, Szalachy Béla 
ny. századost, a Sződi Fogyasz-
tási és Értékesítő Szövetkeze-
tet és Wagner Ferenc földbir-
tokost.10 
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