
Volentics Gyula 
 

Adalékok pilismaróti Bozóky Gyula  
felsőgödi munkásságához,  

avagy egy ezredesi egyenruhába bújt gödi bibliofil 
 
Egy olyan katolikus magyar hazafi életét és munkásságát kívánom az Almanach 
olvasóinak bemutatni, aki felsőgödi évei alatt nagy alkotásokat volt képes létrehozni 
lakhelyén. Pilismaróti Bozóky Gyula életében nemcsak a templom építése körüli 
bábáskodás, a munka fáradhatatlan szervezése, az adományok gyűjtése volt fontos 
momentum. Kiváló képzőművészi vénájáról tesz tanúbizonyságot az a néhány 
hónapja árverési kalapács alá került munka, mely talán szorgalmának és 
tehetségének legjelentősebb darabja volt.  
Fedezzük fel együtt a templomépítő Bozóky ismeretlen művészetét!       
 
A két világháború között egyre-másra jelentek meg a divatos almanachok, névtárak, 
évkönyvek, sematizmusok, melyekben általában a polgárság és az arisztokrácia 
prominensei néhány pengő fejében közzétették életük fontosabb adatait. Ma már 
kissé anakronisztikusnak tűnik, de ekkor még fontos volt minden, a világháborúban 
megjárt harctér (olasz, szerb, orosz) ismertetése, valamint vitézséget elismerő 
kitüntetések felsorolása is (pl.: K.cs.k. = Károly csapatkereszt, nagy és kis ezüst 
vitézségi érem, bronz vitézségi érem, seb.é. = sebesülési érem, Signum Laudis, stb.).  
A Pest megye Trianon után című névtárban, 1930-ban (52 évesen), illetve A 
keresztény magyar közéleti almanachban, 1940-ben (62 évesen) a felsőgödi 
katolikus templom építésének fáradhatatlan motorja, az egyházközség világi elnöke, 
pilismaróti Bozóky Gyula önmagáról, életéről és családjáról a következőként ír. 
 

Az életrajz 
 
Nyugalmazott vezérkari ezredes, felsőgödi lakos. Nagyváradon született 1878. 
április 7-én, római katolikus vallású. A pilismaróti Bozóky család egyike a legősibb 
famíliáknak, származásukat a Hont-Pázmány nemzetségig lehet visszavezetni. 
Nemességüket és címerüket 1669-ben I. Lipót császár (1657-1705) újította meg. 
Apja, pilismaróti Bozóky Alajos (1842-1917), a nagyváradi királyi katolikus 
jogakadémia igazgatója volt. Kimagasló irodalmi működéséért királyi udvari 
tanácsosi címet, és 1907-ben a „pilismaróti” nemesi előnevet is megkapta. Anyja 
kőröstarjáni Hoványi Mária Emerika (1851-1923). Hatan voltak testvérek, közülük 
dr. pilismaróti Bozóky Kálmán (1870-1945) minisztériumi tanácsos volt. Budapesti 
lakásuk a II. kerületben, a Lánchíd utca 6. szám alatt volt.  
Középiskoláit a nagyváradi premontrei főgimnáziumban végezte, majd a Ludovika 
Akadémia hallgatója lett, ahol 1900-ban hadnaggyá avatták. Ezután a magyar királyi 
honvéd felsőtiszti tanfolyamot végezte el, majd tanulmányok céljából egy évet 
külföldön töltött. Katonai pályáját 1896-ban a 4. honvéd gyalogezrednél 
Nagyváradon kezdte meg. 1905-től 1907-ig a nagyszebeni, debreceni és kolozsvári 



honvéddandárnál is állomásozott. Elvégezte a bécsi vezérkari hadiiskolát (a 
Kriegschule-t), majd ezután kivezényelték tanárképző- és pedagógiai tanfolyamra, 
amelynek elvégzése után a nagyváradi Honvéd Hadapródiskola tanára és 
tanulmányi vezetője lett. Már itt érte az I. világháború kitörése. Ekkor a Honvéd 
Hadapródiskolát kórházzá alakították át, ezért az iskola Pécsre került áthelyezésre, 
ahol hallgatóinak több kiképző tanfolyamot a hadi helyzetre való tekintettel 
gyorsított menetben vezetett le. 1908-ban kötött házasságot nemes Mártonffy 
Gabriellával (1915-2006). Házasságukból négy gyermek; György (1909-1984), 
László (1911-1995), Erzsébet (1914), és Gabriella (1915-2006) született. 1915 
márciusában már őrnagyi rendfokozatban, növendékeivel együtt az orosz harctéren 
találjuk, de még ebben az évben az olasz harctereket is megjárja. Súlyos betegen 
került haza a frontról, szívpanaszokkal került kórházba. Négy hónapi kezelés után, 
felgyógyultan került ismét a vezérkarhoz. Itt nevezték ki a román betöréskor az 
Erdélyi Hadtest, azaz Erdély vezérkari főnökévé és e minőségében tevékenyen vett 
részt a határ védelmében. A marosi védelmi vonal az ő tervei alapján lett a 
Kárpátokig meghosszabbítva.  
Bozóky a háború alatt tanúsított számos kiváló érdeméért több kitüntetésben 
részesült, így többek között birtokosa volt a hadi díszítményes katonai 
érdemkeresztnek, a Károly csapatkeresztnek, a tiszti keresztnek, és két Signum 
Laudisnak. A háború befejezése után ismét Nagyváradra vezényelték. Itt érte Böhm 
Vilmos hadügyi népbiztos felszólítása, hogy szervezze meg az erdélyi vörös 
hadsereget és tegye le a románok által megkívánt esküt. Bozóky Gyula, mint hű 
magyar nem volt hajlandó együttműködni a vörös uralommal, ezért az eskületételt 
sürgönyileg visszautasította és szolgálati helyét elhagyva mint vezérkari ezredes a 
katonai pályától visszavonult. Az ezután következő oláh (román) megszállás alatt 
sok üldözést kellett elszenvednie szülővárosában Nagyváradon, és csak 
viszontagságos küzdelmek és házuk eladása után, 1922-ben tudott az immár 
megcsonkított Magyarországra átmenekülni.  
 

A templomépítő 
 
Bozóky Gyula, nyugalomba vonulása után 1922-től, mint felsőgödi lakos élénk 
szerepet vállalt a község egyházi, társadalmi és kulturális életének szervezésében. 
Legfőbb érdeme a Trianon utáni időszakban épült első Magyarországi templom, a 
felsőgödi Istenháza felépítése körüli eredményes fáradozása. A szükséges anyagot 
és pénzt nagy hittel és elszántsággal hétről-hétre gyűjtötte össze, de az építkezés 
munkálataiban a felsőgödi és a környékbeli települések (Sződ, Vácrátót) lakóival 
fizikailag is részt vett. A szükséges költségek jelentős részét az öt kontinensen 
meghirdetett gyűjtéssel, a világ összes püspökéhez írt levelével teremtette elő. 
Munkássága és tehetsége révén, másfél éven át a világsajtót bejárta a felsőgödi 
templomépítés terve. A Felsőgödön letelepülteket összefogva és motiválva, 
mondhatni tégláról téglára építették fel a templomot, de a valóságban is előfordult 
olyan eset, amikor élő emberlánc adta kézről-kézre a vasúttól a templom telkéig a 
MÁV által leszállított téglákat. Bozóky Gyula munkásságának fő művét, a 



templomot 1923 tavaszán kezdték építeni és 1924. szeptember 14-én négyezer hívő, 
a pápai nuncius, József Ágost királyi főherceg és sok más közéleti prominens 
személy jelenlétében szentelték fel. 
 

Zarándoklatok – irodalmi munkásság 
  
Bozóky 1927-ben zarándoklatot szervezett Jeruzsálembe. Mint szentföldi confráter 
hat szentföldi zarándokútjáról több érdekfeszítő felolvasást tartott és egy tartalmas 
„baedecker-szerű” könyve jelent meg. Személyesen vezette a Sion-hegyén a magyar 
kápolna berendezésének munkáját. Négy alkalommal népes magyar 
zarándokcsoportot vezetett a Szentföldre, de egész Európát is beutazta a németül, 
angolul és olaszul is jól beszélő volt főtiszt. Gazdagon illusztrált úti leírásai mellett 
(pl.: A Szentföld lelke - 1933) sok katonai szakcikket is írt.  
Társadalmi szerepvállalásaiért a következő elismerésekben részesült: az Actio 
Catholica hitbuzgalmi szakosztályának tanácsosa, a Magyar Szentföld Mozgalom 
Tanács tagja, a jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend csillaggal díszített parancsnoki 
keresztjének birtokosa, megkapta a Szentföldi Kereszt arany, ezüst, bronz fokozatát, 
a Pro Ecclesia et Pontifice kitüntetést, stb. 
Munkássága elismeréseként már ekkor Felsőgöd község díszpolgárává választották 
és még életében utcát neveztek el róla. 1944-ben a front elől a Bozóky család 
nyugatra menekült, ahonnan 1946-ban tértek vissza Felsőgödre. Házukat, a 
„Bozóky-villát” a háború alatt az oroszok lókórháznak használták. Később az 
épületet államosították egy kisebb részt meghagyva a családnak. Bozóky Gyula 1954. 
április 6-án, 76 évesen Felsőgödön hunyt el. 
 
Eddig tart a Trianon utáni korszak „csonka Magyaroszágon” felépített első 
templomának, a felsőgödi egyházközség világi elnökének, a templomépítés 
fáradhatatlan szervezőjének, Bozóky Gyula életének, munkásságának lexikális 
bemutatása. 
 
Mit jelent a fent említett Bózóky-féle „baedecker-szerű” könyv kifejezés?  
 
Szálláskatológus, de inkább úti leírás. Az elnevezés a bedekkerre, a patinás lipcsei 
Baedecker cég híres útikalauz-sorozatára rímel (amit finomkodva „bédekker”-nek is 
szokás volt ejteni, és ami nélkül magára valamit is adó „úri utazó” a XX. század első 
felében nem indult útnak). Tehát az ilyen útikönyv, beszámoló, helyrajzi térkép, 
valóságos „baedecker” azokról a tájakról és műemlékekről, amelyekben a távoli 
országok és a „regényesség varázsa testet ölt”.  
 

A bibliofil Bozóky míves munkái 
 
A Központi Antikvárium 101. aukcióján, 2006 novemberében a 36. tételszám alatt 
pilismaróti Bozóky Gyula: A Felvidék hazatér című verses (1022 versnyi) 
krónikáját tűzte árverésre. A könyv 1938-ban készült, bejegyzése szerint feljegyezte 



és könyvbe írta a szerző, p.(ilismaróti) B.(ozóky) Gy.(ula) ny.(ugállományú) m.(agyar) 
kir.(ályi) vezérkari ezredes, terjedelme 98 levél, 191 beírt és festett oldallal. Ehhez 
csatolva egy másik munkája is kalapács alá került, Kárpátalja hazatér címmel, mely 
stílusát tekintve verses krónika, 1939-ben készült, 98 levél, 186 beírt és festett oldal 
terjedelmű.  
 
Hogyan jellemezte az árverési katalógus Bozóky Gyula e két egyedi készítésű, 
hazaszeretetről árulkodó művét?  
 
„Az első bécsi döntés előtörténetének és a bevonulás eseményeinek versben való 
elbeszélése, ha nem is irodalmilag, de mindenképpen óriás teljesítmény. Ha még 
tekintetbe vesszük a pontosan megrajzolt térképeket, valamint az események 
jelentősebb szereplőit, fontosabb jeleneteit és a visszacsatolt városokat, kisebb 
helységeket ábrázoló színes és élethű rajzokat is, csak elismeréssel adózhatunk a 
kötetek készítőjének. A szerző Nagyvárad elcsatolása után települt át Gödre, ahol 
aktív közéleti szerepet vállalt, díszpolgárrá is választották, és közterületet neveztek 
el róla. Nagyréti Tamás a Gödi Almanach 1999. évi kötetében megjelent 
életrajzában ismerteti a család története mellett azt a tényt is, hogy Bozóky 
szülővárosában, Nagyváradon már a repatriálás (hazatérés) előtt is (!) kézzel írt és 
illusztrált könyveinek eladásából tartotta el családját (!), de később is sokat írt és 
festett. Az árverésre került kötetek kézzel festett, címerekkel díszített 
pergamenkötésben, közös festett vászontokban kerültek az antikváriumban 
bemutatásra.” 
A két kis alakú kötet kikiáltási ára 20.000 forint volt, azonban leütéskor hihetetlenül 
magas összegért, 340.000 forintért talált új gazdára (azt nem tudni, korábban ki volt 
a tulajdonosuk, és milyen módon jutott a könyvekhez).  
Bozóky Gyula a felsőgödi egyházközség Historia Domusát (háztörténetét) munkája 
során 1927-től 1952-ig, egy negyedszázadon át a bemutatott és árverésre bocsátott 
útikönyvek stílusában kiemelkedő színvonalon írta, rajzolta, festette, díszítette. Az 
egyházközség történetét bemutató könyvnek e néhány míves lapját a következő 
oldalakon mutatom be az Almanach Tisztelt Olvasóinak. A bemutatott három 
oldalas munka egy díszes levél magyar fordítása, melyet eredetiben, latinul írva 
1949-ben a Szentatyának küldtek el Rómába. Az iniciálékkal gazdagon díszített, 
csodálatos levél nemcsak az egyházközségnek, hanem az egész településnek 
maradandó kordokumentuma. Bozóky Gyula ekkor már mint az egyházközség 
díszelnöke szerepel az aláírók között. A levél mint alkotás kvalitásait megismerve 
talán érthetővé válik az árverésre bocsátott két piciny, összesen 377 oldalas kötet 
kiugró leütési ára. 
 
A rendszerváltás után, 1991-ben az Önkormányzat a templomnak helyet adó 
felsőgödi piacteret, valamint egy utcát is a jeles gödi közéleti személyiség 
munkássága előtt adózva, Bozóky Gyuláról nevezett el. 
 



Zárásként jegyzem meg, érdekes párhuzam fedezhető fel a felsőgödi templomépítő 
Bozóky, és a szintén nemesi sorból kikerült, ugyancsak világi elnök és 
templomépítő (1932) a szomszédos Sződligeten letelepedett dr. karpfensteini 
Jantsits Tibor (1891-1975) vallás- és közoktatásügyi miniszteri titkár élete és 
lokálpatrióta munkássága között – azonban ennek részletes taglalására ezen 
dolgozatomban nem tértem ki.  
 
Köszönet a Historia Domus Felsőgödiensis rendelkezésre bocsátásáért Országh 
Tibor plébános-esperes atyának! 
 
Forrásirodalom: 

• Gödi Almanach 1999 (Göd Város Önkormányzata, Göd, 1999) 126-157. 
oldal 

• Historia Domus Felsőgödiensis 
• Keresztény magyar közéleti almanach I. II. (Pátria Rt, Bp., 1940) 139. oldal 
• Központi Antikvárium katalógusa, 101. aukció (2006. november) 
• Pest megye Trianon után (Frühwirth Mátyás, Bp., 1930) 424. oldal 

 


