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Volentics Gyula

Mesél a múlt
Két gödi anekdota nyomában

Amely településről régmúltba vesző regék szólnak, 
bizonyára már régóta ember által lakott hely lehet. 
Ilyen Göd is, ahol a Jancsi-hegy legendáját sokan is-

merik, ám a 19. század végéről ránk maradt Ged lovag regéje 
sokak számára talán mégis újdonságként hat majd.

A JANCSI-HEGY LEGENDÁJA1

A Gödöt Csomáddal összekötő földút mellett található a kör-
nyék legmagasabb kiemelkedése, a gödiek által csak Jan-
csi-hegynek nevezett, 191 méter tengerszint feletti magasságú 
dombocska. Az  1819–1869 között készült második katonai 
felmérés térképén „Jukás halom”, míg az 1869–1887 közötti 
harmadik katonai felmérésen „Juhászhalom” ennek a földrajzi 
területnek a neve.

E dombot vélhetően évszázadok, talán már a török hódolt-
ság kora óta egy gödi legenda övezi. Tudjuk, hogy a török nagy 
1 A legenda korábban már megjelent a Gödi Almanach 1994. évi köteté-
ben. Gyüre János: Történetek néhány gödi földrajzi hely nevének keletke-
zéséről. Gödi Almanach, 1994, Göd. 89-90. o.
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1. kép.  A „Jukás halom” a második katonai felmérés térképén

2. kép.  A Juhászhalom a harmadik katonai felmérés térképén
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pusztítást vitt véghez e  vidéken, így a  hajdani Göd-pusztán is. A  település 
templomával együtt az  itt élők is mind elpusztultak volna, így aki tehette, 
elmenekült a pogány hódítók elől. Elbujdosott történetünk főhőse, az eredet-
hagyomány szereplője, a Gödről elmenekült Jancsi nevű juhász is, aki a közeli 
Csomád és Fót közötti háborítatlan erdőkben élt családjával és megélhetést 
biztosító nyájával. A  legenda szerint e  juhász Teremtőnktől igen elszakadt, 
istenkáromló ember volt. Ha valami nem tetszett neki, bizony rögtön az Istent 
szidta. Történt egyszer, hogy legelés közben állatai eljutottak a hajdani Göd 
mellé, a környék legmagasabb dombjára. Amikor a Duna felől fekete fellegeivel 
egy óriási vihar közeledett, a juhász a dombtetőn pásztorbotjára támaszkodva, 

3. kép.  Ilyen lehetett valaha a gödi Várdomb (Nagyréti Tamás grafikája)
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az égzengést és a villámlást túlharsogva ismét 
csak Istennel perlekedett a rossz időjárás mi-
att. Amikor egy nagy mennydörgést követően 
a pásztor botját az ég felé emelte és káromko-
dott egyet, egy villám cikázott át az égen és 
a domb csúcsán álló Jancsira sújtott. A vihar, 
amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan odébb is 
állt. A  birkák újra békésen legelésztek, csak 
Jancsi állt ott a  domb csúcsán élettelenül, 
mozdulatlanul, immár kővé változva. A gödi 
nép a magas dombot, amelyen valaha jól lát-
ható kőoszlop állt, még ma is Jancsi-hegynek 
hívja.

A terület akácerdejének aljnövényzetében, 
a  domb legmagasabb pontjához közel, le-
döntött állapotában még ma is megtalálha-
tó a  nagyméretű kő. Hajdan vélhetően egy 
térképészeti felmérés háromszögelési pont-
ját jelölte, de az  is lehet, hogy egy korabeli 
határjellel állunk szemben. Mindenesetre 
e  csúcsról letaszított, néhány évtizede már 
fekvő helyzetben lévő, 190 cm hosszú és  
28 x 44 cm alapú2, édesvízi mészkő obeliszk 
volt a helybéliek alkotó fantáziájának, a Gödi  
Almanachban korábban már leírt szájhagyo-
mánynak az alapja.

2 A szerző adatrögzítése.

4. kép.  A fekvő „Jancsi” 2014-ben 
(A szerző felvétele)

5. kép.  Amikor „Jancsi” még őrizte 
a tájat. Az obeliszkről 
az 1950-és években készült 
képen baltával a kezében 
Veszelik János (1935) 
felsőgödi lakos látható. 
A fotó rendelkezésre 
bocsátásáért köszönet Gallé 
Gábornak
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GED LOVAG REGÉJE3

A rege egyik szereplője a hely művelt és finom birtokosa, a job-
bágyaival igen jól bánó Ged4 lovag. De amilyen áldás volt Ged 
e vidékre, olyan átok volt a szomszédos Szádvár5 ura: Szadúr, 
aki minduntalan rárontott a gazdag gedi földekre és feléget-
te a  szegény jobbágyok házait. Főként a  szép lányok voltak 
szorongatva, ha isten ostora rájuk tört. Ged csendes uradalma 
és a  félelmetes Szádvár között élt egy Csomád nevű nemes 
úr, akinek legnagyobb kincse lánya, Gyöngyike volt. Mindkét 
szomszéd úr szerette volna a leány kezét megszerezni, azon-
ban az ő szíve a  jobbik felé húzott, és Gedet választotta. El 
is ment volna a Duna tükrében ragyogó, szépséges gedi vár-
ba, de Szadúr a  frigy előtt elrabolta őt. Gyöngyike Istenhez 
fohászkodott: változtassa őt bármivé, csak Szadúr karmaiból 
meneküljön. Isten meghallgatta őt, és egy kicsiny rákká vál-
toztatta. A beteljesületlen házasság miatt egyszer a környéken 
búsan kóborló Ged lovag egy sohasem látott patak6 partján 
akarta szomját oltani, mígnem a vízből rák képében panaszo-
san megszólalt hajdani szerelme. Menyasszonya értésére adta: 
ha megöli elrablóját, ő  is visszanyeri korábbi alakját. Ged és 
Szadúr között ádáz harc kezdődött. Ged háromnapi küzdés 
után leverte Szada népét. Szadúr futtában az  ördögtől kért 
segítséget, aki farkassá változtatta őt, de így sem menekülhe-

3 Krenedits Ferencz: Rege „Göd”-ről (Vácz és Vidéke hetilap, 1870.). 
A Gödi rege leírója – a váci siketnéma-intézeti igazgató – sok nyelvészeti 
kérdésre is megpróbált e történetben etimológiai választ adni (Göd, Cso-
mád, Szada, Gödöllő, Sződrákos-patak nevének eredete). Itt köszönöm 
meg a váci Tragor Ignác Múzeum néprajzkutatójának, Csukovits Anitának 
a szíves segítségét.
4 Göd.
5 Szada.
6 Sződrákos-patak.
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tett: Ged jó céllövő volt, s  lenyilazta a bestiát. Gyöngyike is 
visszanyerte emberi alakját, de a vizet nem feledte, s amikor 
felkereste a patakot, mindig megifjodott, így nem öregedett 
meg soha. A Dunától egészen addig, ahol Szadúr farkassá vál-
tozott, s ahol Ged lovag az ordast lenyilazta, vagyis Ged-ölő-
ig7az egész környék Ged lovag birtoka lett.

(A szerző helytörténeti kutatóként 2013-ban megkapta a magyar 
kultúra lovagja kitüntető címet.)

7 Gödöllőig.


