
VOLENTICS GYULA

Gödi iparosok és kereskedõk
a 20. század elsõ felében

Göd történetében a 20. század elsõ évtizedei nagy változást hoz-
tak. A korábban pusztaként és késõbb nyaralótelepként nyilvántar-
tott „Gödök”, úgymint Felsõgödön a „Családotthon” és a „Kertvá-
ros” 1915-ben, Alsógödön pedig a „Villatelep” 1921-ben közigaz-
gatásilag leváltak Szõdrõl, az anyaközségrõl. De ugyanez a folya-
mat volt megfigyelhetõ Szõdrákoson és Szõdliget-telepen is, a mai
Szõdligeten is, ahol a nagyobb arányú parcellázásnak csak az I. vi-
lágháború vetett idõlegesen véget.

Göd nagyiramú fejlõdése és a jelentõs számú betelepülés elsõ-
sorban a vasútnak volt köszönhetõ. Mint tudjuk, Magyarország elsõ
vasútvonala a Pest-Vác vonalon létesült 1846-ban. A 19-20. század
fordulója táján, csökkentve a mezõgazdasági mûvelésû területek
nagyságát, elsõsorban a vasút és a Duna között nagyobb arányú par-
cellázás kezdõdött. Ekkor vertek gyökeret a középosztály tagjaiként
az új honfoglalók: a pesti köztisztviselõk, bankárok, minisztériumi,
magán-, és közhivatalnokok, mûvészek, kereskedõk, iparosok, vas-
utasok, munkások. Telket vettek, melyre felépítették Budapest rep-
rezentatív sugárútja, az Andrássy út polgári villáinak jellegzetes ki-
csinyített másait. Volt, aki csak nyaranta költözött ki, de sokan vol-
tak olyanok is, akik elsõsorban a háborús okok miatt véglegesen le-
telepedtek. Ez a réteg biztos egzisztenciával, anyagi bázissal (ké-
sõbb mondhatnánk: havi 200 pengõ fixszel!) és öntudattal rendelke-
zett ahhoz, hogy ne tûrje a szõdi elöljáróságtól való függését, ezért
viszonylag gyorsan, egy emberöltõ alatt (30 év) a közigazgatási el-
szakadás, az elõnytelen kapcsolat megszûntetése mellett döntött. Ez



a réteg meg tudta fizetni a gödi vendéglõket, az elsõsorban a fõvá-
rosból kiköltözõ alsó- és felsõgödi iparosok, kereskedõk szakszerû
munkáját, melyre természetesen a fizetõképes kereslet serkentõleg
hatott. Pezsgõ helyi társadalmi-kulturális élet indult, melyet az aláb-
bi civil szervezetek és események jellemeztek.
Alsógöd:

Alsógödi Sport Egyesület (ASE, 1923), 
Levente Egyesület (1924), 
Egyházközségi Képviselõ-testület (1924).
Tûzoltó Egyesület,
Társaskör (1925), 
Alsógödi Iparosok és Kereskedõk Köre (1925).

Felsõgöd:
Felsõgödi Családotthon Telepesek Egyesülete (1907), 
Felsõgödi Iparoskör (1907), 
Felsõgödi Testgyakorlók Köre (FTK, 1920), 
Hangya Szövetkezet (1920), 
Nemzeti Munkavédelmi Csoport (1922), 
Dalárda-Felsõgödi Dalkör (1924), 
Templomépítés (1924), 
Felsõgödi Telepesek Önkéntes Tûzoltó Egyesülete (1926), 
Vasutasok Jótékonysági Országos Egyesületének 
Felsõgödi Fiókja (1927),
Egyházközségi Képviselõ-testület (1927), 
Felsõgödi Kaszinó (1930), 
Felsõgödi Mûkedvelõ Csoport.

A fenti szervezeteken kívül szállodák, teniszpályák, vendéglõk,
üzletek, piac, helyi (felsõgödi) újság alapítása jelzik ekkor az új te-
lepülések fejlõdését. A változásra jellemzõ, hogy a korabeli váci
sajtó „amerikás ütemû” fejlõdésnek nevezte azt.

Annyira fejlett, szervezett volt a gödi kézmûipar, hogy a helyi
iparosok 1934–1948 között a helyben mûködõ Felsõgödi Községi
Iparostanonc Iskola inasainak tanoncszerzõdéssel munkát, ezzel
gyakorlási lehetõséget tudtak biztosítani.
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Kik voltak e korszak meghatározó községi elöljárói, tanítói, keres-
kedõi és iparosai Alsó- és Felsögödön?

ALSÓGÖD

Pátz Lajos
Vezetõ jegyzõ. 1878-ban született Munkácson. Középiskoláit

Munkácson és Máramarosszigeten, a jegyzõi tanfolyamot szintén
Máramarosszigeten végezte. A háborúban (I. vh.) kifejtett tevé-
kenységéért megkapta a III. osztályú polgári hadi érdemkeresztet.
1928-tól volt Alsógödön vezetõ jegyzõ.

Tóth Pál
Állami elemi iskolai igazgató-tanító. 1875-ben suületett Tapol-

cán. Középiskoláit Tapolcán, a tanítóképzõt 1894-ben Csáktornyán
végezte. Két évig Zalatárnokon községi tanító volt, majd 1896-tól
1913-ig Alsólendván, 1913-tól 1920-ig Lendvahosszúfalun tanított,
ezt követõen 1920-tól lett alsógödi iskolaigazgató. Népmûvelési
gondnok, az Alsógödi Társaskör alelnöke, római katolikus kántor,
községi és egyházközségi képviselõ-testületi tag, valamint a Magyar
Nemzeti Szövetség helyi szervezetének elnöke is volt. 40 évi szol-
gálat után vonult nyugdíjba. Neje Hallápy Júlia tanítónõ volt.

Horch Ernõ
Nyugalmazott fõjegyzõ. Középiskoláit Vácott, a hadapródisko-

lát Budapesten végezte. Jegyzõi oklevelet 1900-ban, Hont várme-
gye jegyzõ-vizsgáló bizottságától nyert. 1900 és 1920 között
Nagycsalonyán volt fõjegyzõ, majd onnan menekültként érkezett
alsógödre. Öt évig a község fõbírája volt, kezdeményezte a telepü-
lés önálló megalakulását, leszakadását az anyaközségrõl, Szõdrõl. 

Krizmatis Ferenc
Asztalos. Szakmáját Sopronban tanulta, 1892-ben végzett. Négy

évig segéd, majd két évig üzletvezetõ volt Budapesten. Segédként
Németországba és Ausztriába is eljutott. 1908-1909-ben Budapes-
ten, 1909-1914 között Felsõgödön, 1922-tõl Alsógödön önálló ipa-
ros volt. A helyi Iparoskörnek elnöke, az iskolagondnokságnak tag-
ja volt. 1915-tõl 17 hónapot szolgált az orosz fronton, ahonnan ki-
sebb rokkantsággal szerelték le. 
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FELSÕGÖD

Krenedits Imre
Helyettes fõjegyzõ. Vácott született, középiskoláit is ott végezte,

majd 1925-ben fejezte be a jegyzõi tanfolyamot Egerben. Közigaz-
gatási mûködését a váci fõszolgabírói hivatalban kezdte, majd
1927-ben felsõgödi fõjegyzõ lett. Nagyrészt neki köszönhetõ a vas-
úttól a Dunáig kiépített út, valamint az iskola- és óvodaépítés is.

Steibl (késõbbi nevén Somosi) Ferenc
Igazgató-tanító. 1880-ban a Torontál megyei Lázárföldön (ma

Szerbia, Vajdaság) született. Alsó-középiskoláit Kiskunfélegyhá-
zán, a tanítóképzõt Szegeden végezte. Pályáját a Torontál megyei
Szécsényfalván kezdte, ahonnan 1913-ban került Felsõgödre. Az I.
világháború alatt a dr. Preszly Elemér fõispán vezetése alatt álló ha-
diözvegyeket és hadiárvákat gyámolító egylet helyi vezetõje volt.
Felsõgödön az 1920-as években nagyszabású szervezõ tevékenysé-
get fejtett ki az építendõ hat tantermes iskola (valamint igazgatói la-
kás, két tantermes óvoda és óvónõi lakás) megvalósítása érdekében.
Az állami (azaz nem felekezeti) iskolának 1919-tõl lett az igazgató-
ja, de még 1930-ban is igazgató-tanító volt, tehát aktívan részt vett
az oktatásban. Steibl Ferencnek a Szõdtõl leváló katolikus egyház-
község megszervezésében is jelentõs szerepe volt. Elnöke volt az
1928-ban megalakult Felsõgödi Zene- és Kultúregyesületnek. 

Traum (késõbbi nevén Szomolnoki) József
Kántor-tanító. 1880-ban a Torontál megyei Õscsanád (ma Ro-

mánia, Temes megye) községben született. Alsó-középiskoláit Sze-
geden, a tanítóképzõt Kiskunfélegyházán végezte. Tanítói pályáját
1902-ben Krasznahorkán (ma Szlovákia, Kassai kerület) kezdte,
majd következett Váralja és Szomolnok (ma Szlovákia, Kassai ke-
rület). Itt érte az I. világháború kitörése, amelynek elsõ napján be-
vonult katonának. Részt vett Przmysl elsõ visszafoglalásánál, majd
a gorlicei (ma Lengyelország, volt Nyugat-Galícia) és a lembergi
(ma Ukrajna, Kárpátalja) harcoknál. 1915-ben súlyos lövést kapott,
ezért kétszer mûtötték, majd 1917-ben rokkant állományba került.



Érdekes, de ezt követõen ismét kiment a frontra harcolni, majd zász-
lósként leszerelt. A harcokban tanúsított magatartásáért megkapta a
Károly csapatkeresztet (KCSK-t), és a sebesülési érmet. A háború
után visszatért Szomolnokra tanítani, azonban a csehek kiutasítot-
ták, és negyvennyolc órát adtak neki a távozásra. Ezután Budapes-
ten, mint kisegítõ (helyettesítõ) tanár folytatta pedagógus pályafutá-
sát, majd 1921-ben Felsõgödre került. Nem csak tanító volt, hanem
a katolikus egyház kántora is. Elnöke volt a felsõgödi Mûkedvelõ
Csoportnak, a Hangya Fogyasztási Szövetkezetnek, kántor-tanító-
ként alapító tagja és karnagya volt a Dalárdának, és parancsnoka az
Önkéntes Tûzoltó Testületnek. Az 1924-ben alakított Levente
Egyesület fõoktatója is volt (Bittman István, Szabó Rezsõ, Batsik
Nándor oktatók mellett), de õ volt az 1920-ban alakult Felsõgödi
Testgyakorlók Körének (FTK-nak) az elnöke is. Ezek után talán
nem meglepõ, de a nemzet napszámosaként az 1922-ben létrejött
felsõgödi Nemzeti Munkavédelmi Csoportnak is vezetõje lett, de a
helyi Kaszinó ügyvezetõ igazgatója is volt, és nevét az Iparoskör
alapítói között is megtaláljuk. A községi képviselõ-testületben az ál-
lami iskola gondnokaként tevékenykedett. Szomolnokon a magyar
nyelv terjesztése körül kifejtett érdemeiért az akkori kultuszminisz-
ter, Dr. Wlasics Gyula dicsérõ elismerésben részesítette. 1936-ban
felvette volt lakóhelyének nevét. 

Török Benjamin
Tanító. 1884-ben a Sopron megyei Rábakecöl községben szüle-

tett. Középiskoláit és a tanítóképzõt is Kismartonban (ma Eisenstadt,
Ausztria, Burgenland) kezdte, majd Csorvás (Békés megye),
Simonyifalva (ma Románia, Arad megye) voltak tanító pályafutásá-
nak elsõ állomáshelyei. Mint simonyifalvai igazgatót a románok
1919-ban kiutasították, ekkor visszatért Csorvásra, ahol igazgatóvá
választották. 1921-ben Felsõgödön lett állami tanító. Sokoldalú és
áldozatos tevékenységet fejtett ki a község kulturális és társadalmi
életében, és mint, a MOVE (Magyar Országos Véderõ Egylet) Köz-
mûvelõdési Egyesületének helyi elnöke, és a helyi Kaszinó pénztá-
rosa általános szeretetnek és bizalomnak örvendett a településen.
A helyi elöljáróságon az 1930-as években a községi közgyám fel-
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adatkörét is õ látta el. Mint gondnok, az iskolán kívüli népmûvelés-
ben sûrûn tartott nagy érdeklõdést kiváltó elõadásokat.

Maschek István
Postaellenõr. A Vilmos császár út 24. szám alatt lakott. Közép-

iskoláit Selmecbányán végezte, és itt lépett 1906-ban a posta szol-
gálatába. 1914-tõl Budapesten teljesített szolgálatot. Felsõgödön
aktív társadalmi életet élt, tagja volt a községi- és az egyházi képvi-
selõ-testületnek is. A háború alatt (I. vh.) a tábori postánál vették
igénybe szaktudását. 

Wollenhoffer Nándor
Nyugalmazott állami MÁV elöljáró. 1868-ban született. Közép-

iskoláit Sopronban végezte, majd 1893-ban lépett a MÁV szolgála-
tába. 1896-tól állomás-elöljáró volt Konscinán, Veszprémben, Tó-
fejen, majd 1929-ben nyugállományba vonult. A Vasutasok Jóté-
konysági Országos Egyesületének elnöke volt. Fia, Nándor végig-
harcolta a világháborút, kétszer Signum Laudis, Károly csapatke-
reszt és sebesülési érem tulajdonosa volt, a háború után az OTI hi-
vatalnoka lett. Lánya, Anna a szõdi felekezeti népiskolában 1932-
1934 között az V-VI. vegyesosztály tanítója volt. 

Traupert János
Asztalos és temetkezési vállalkozó. Lakása a Tátra u. 1. szám

alatt volt. Tolna megyében született, szakmáját 1886-ig Grábácon
tanulta. Segédként 7 évig vándorolt, majd 15 évig Budapesten dol-
gozott. 1915-ben, mint önálló iparos került Felsõgödre. 1915-1918
között harcolt a háborúban. 

Ifj. Nagy Lajos
Bádogos. Lakott: Árpád út 13. Szakmáját 1924-ben Budapesten

szerezte. Segédként a MÁV-nál dolgozott. 1926-ban lett önálló bá-
dogos és vízvezeték-szerelõ. A Felsõgödi Testgyakorlók Köre
(FTK) fõpénztárosa, az Iparoskör tagja volt. 

Máriássy (Péter) Pál
Borbély. Elõbb a Vilmos császár u. 10. szám alatt, majd a Tátra

utcában mûködött. Nagybányai születésû, szakmáját Budapesten ta-
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nulta, 1910-tõl lett segéd, majd 1921-tõl Felsõgödön dolgozott. Az
Iparoskör, a Dalárda, a Mûkedvelõ Csoport, és az FTK is a tagjai
között tudhatta. 1914-ban vonult be a „nagy” háborúba, ahol kétszer
megsebesült és fél évig fogságban volt. Kitüntetései: bronz vitézsé-
gi érem, Károly csapatkereszt. 

Kisfaludy Sándor
Nyugalmazott vasutas. Cipészként telephelye a Verseny u. 13.

szám alatt volt. 1895-ben lépett a MÁV szolgálatába, Cserkúton és
Alsóörsön volt alkalmazott. 1922-tõl nyugdíjas lett, majd Felsõgöd-
re költözött. Tagja volt a Hangya Szövetkezet felügyelõ bizottságá-
nak, az Iparoskörnek, a vasutasok helyi csoportjának elnöke volt.
Községi esküdt, de elnökként megtaláljuk nevét a „Jó Magyarok
Asztaltársasága” tagjai között is. 

Mogyoródi Antal
Cipészmester. Elõbb a Duna utcában, majd a György utcában

dolgozott. Vácott született, szakmájában is itt „szabadult fel”. 1898-
ban önállósította magát, 1909-ben költözött Felsõgödre. Tagja volt
az Iparoskörnek. Hadiszolgálatra a mozgósításkor vonult be és az
orosz harctéren küzdött (I. vh.). 1917-ben, mint rokkantat leszerel-
ték. Fiai, Antal (szül.: Bp., 1900) és Aladár (szül.: Bp., 1903) a
Felsõgödi Községi Iparostanonc Iskola tanulói voltak. 1910-ben az
elsõ felsõgödi iskola, az ún. „Mogyoródi iskola”, az iskolának he-
lyet adó épület korábbi tulajdonosáról, Mogyoródi Antal cipész-
mesterrõl kapta nevét (Ady Endre u.). 

Hirschfeld Mátyás
Fakereskedõ. Lakása a váci Tabánban volt. Vácott született

1871-ben és már az 1900-as évek legelejétõl foglalkozott épületfa
és építõanyag kereskedelemmel. Fióktelepe volt Szõdligeten és Du-
nakeszin. 1911-tõl Felsõgödön élt. Zsidó hitközségi elöljáró volt.
Hirschfeld Lipót szakmáját apjánál tanulta ki, majd 1928-ban betár-
sult H. Mátyás mellé és felsõgödi telep vezetõje lett. Fülöp fia
vezette a szõdi telepet. Neje Bischitz Janka volt.
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Balázsovits János
Hentes és mészáros. Telephelye a Vilmos császár u. 15. szám

alatt volt. Veresegyházi születésû, szakmáját Rákospalotán 1890-
ben szerezte meg. Segéd-üzletvezetõként Váchartyánban dolgozott,
majd 1911-ben Szõdön önállósította magát. Felsõgödre 1919-ben
helyezte át székhelyét. 

Hirschfeld Mátyás építõanyag kereskedõ számlája (1937)

Hirschfeld Mátyás építõanyag kereskedõ számlája (1935)



Id. Kossius Károly
Hentes és mészáros. Telephely: Bozóky Gyula u. 25. Négy gim-

náziumi osztályát Rozsnyón végezte, majd szakmáját ugyanott édes-
apjánál tanulta. 1884-ben lett segéd, majd, mint üzletvezetõ Buda-
pesten dolgozott. 1899-ben lett önálló, 1926-tól volt Felsõgödön üz-
lete. Hadiszolgálatra 1915-ben vonult be, az orosz fronton szakmájá-
ban dolgozott, mivel a vágómarha-telepre került. 1918-ban fogságba
esett, de szerencsésen kiszabadult és õrmesterként leszerelt. 

Tanács József
Hentes és mészáros. Telephelye a Vilmos császár u. 2. szám alatt

volt. Cegléden tanult, majd 1900-ban Kispesten kezdett dolgozni.
Segédként Budapesten dolgozott, majd 1906-ban Alsónémedin
önállósította magát. Késõbb Budapesten lett vendéglõs, innen került
1927-ben hentesként Felsõgödre. Társadalmi funkciói: az Iparoskör
pénztárosa, az FTK és a Dalárda tagja, a MOVE (Magyar Országos
Véderõ Egylet) alapító tagja volt. 1914-tõl 1918-ig harcolt a fron-
ton, Przemyslnél fogságba esett.  

Nagy Lajos
1877-ben született Németkén. Lakatos, telephelye az Árpád út

13. szám alatt volt. 1893-ban Újszászon „szabadult fel”, azaz vég-
zett, majd Magyaregresen önálló iparos lett. Mint lakatos csoportve-
zetõ 17 évig MÁV alkalmazottként dolgozott. 1925-tõl lett önálló
felsõgödi iparos. 1920-tól községi képviselõ-testületi tag volt, majd
3 évig törvénybíró lett. Az Ipartestület elnöke, a Labdarúgó Egye-
sület társelnöke, és valamennyi helyi kultúregyesület tagja volt.
Még a háború elõtt teljesített katonai szolgálatot. 1934-tõl községi
bíró volt. Neje Kalocsa Mária volt.

Ampenzohn Károly
Mérlegkészítõ, telephelye az Árpád út 50. szám alatt volt. Buda-

pesten 1895-ben szerezte meg szakképesítését, majd segédként dol-
gozott. 1923-tól Sarkadon a cukorgyárban mérlegszerelõ volt, innen
került 1930-ban Felsõgödre. Hadiszolgálatra 1915-ben vonult be, az
orosz harctéren szolgált. Innen 90 százalékos sérültként szerelték le.
Felesége Döbrentey Gábor (1785-1851) költõ leszármazottja volt.
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Kneisl Károly
Mûszerész, telephelye a Bozóky Gyula út 10/A. szám alatt volt.

Szakmáját 1900-ban, Bécsben tanulta ki, ezután Németországban és
Angliában is dolgozott. Budapesten 22 évig üzletvezetõ volt. 1927-
ben került Felsõgödre, ahol kerékpár- és varrógépeladással, javítás-
sal foglalkozott. A Levente Egyesület elnöke, községi képviselõ-
testületi tag, egyházi képviselõ-testületi tag, Dalárda tag, FTK alel-
nök, az Iparoskör számvizsgálója, a Kaszinó tagja, a Hangya Szö-
vetkezet felügyelõ bizottsági tagja, stb. volt. Õ alapította és egyben
az elsõ elnöke volt az FTK Kerékpár Szakosztályának. Az I. világ-
háború alatt a Honvédelmi Minisztériumban szolgált.

Forrásirodalom:
– Akik a nemzet napszámosai voltak - Felsõgödi tanítók a múltból (Volentics

Gyula, In.: Németh László Ált. Isk. Jubileumi évkönyve 1908–2008., Göd,
2008)

– A szõdi iskola története 1766–2007 (Volentics Gyula szerk., Szõd, 2007).
– Dunamenti nyaralóhelyek (Rexa Dezsõ, Bp., 1934)
– Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye általános ismertetõje és címtára III. kötet

(F. Szabó Géza fõszerk., Bp., 1930)
– Pest megye Trianon után (Frühwirth Mátyás szerk., Bp., 1930),
– Pest Megyei Levéltár, a Felsõgödi Községi Iparostanonc Iskola iratai

1934–1948 (VIII. C. fond, 601. állag),
– Magyarország kereskedelmi, ipari és mezõgazdasági címtára (Bp., 1924),
– Szõd község történeti monográfiája 1255–2005 (Volentics Gyula, Szõd,

2005),
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