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Volentics Gyula

Nyaraljon Felsőgödön!
A Kék Duna Panzió nyolc évtizede képekben

„A kék Duna partján
Oly szép az est,
Az alkony mindent
Bíborba fest,
Ifjú szívekben
A vágy tüze gyúl,
A vén Duna partján
Csók csókra hull.”

(Részlet Várady: A kék Duna partján című dalából, amely haj-
danán a Felsőgödi Dalárda koncertjeinek nyitószáma volt.)

Magyarország idegenforgalma az előző századfordu-
lót követő másfél évtizedben (az I. világháború ki-
töréséig) még nem volt számottevő. A nemzetközi 

és a belföldi turizmusban a legfontosabb utazási cél egyaránt 
a  20. század elejére már európai metropolisszá fejlődött, jó 
közlekedési kapcsolatokkal rendelkező Budapest volt. A vidé-
ki idegenforgalom néhány határ menti város, híresebb gyógy-
fürdő, valamint balatoni nyaralóhely kivételével még csekély 
volt. Az 1920-as évek második felétől – felismerve az idegen-
forgalomban rejlő gazdasági lehetőségeket – megkezdődött 
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a turizmus tudatos fejlesztése. A közlekedési, szállás- és szolgáltatási feltéte-
lek javítása mellett ezt jelzi többek között az is, hogy megalakult az Országos 
Idegenforgalmi Tanács, és megkezdte működését a Balatoni Intéző Bizottság. 
Az 1930-as évek második felétől a belföldi idegenforgalom élénkítése foko-
zott figyelmet kapott. A  magyar idegenforgalom a  két világháború között, 
1937-ben érte el csúcspontját. Ekkor a  főváros mellett már számottevő volt 
a Balaton, a Mátra, a Bükk, valamint egyes vidéki városok és a népművészeti 
értékekben gazdag falvak vendégforgalma is, de nem szabad megfeledkeznünk 
a két világháború között felfedezett Dunakanyarról, és az abban egyre fonto-
sabb helyet elfoglaló Felsőgöd településről sem.

Míg a Pest megyei települések korabeli mezőgazdasági statisztikájánál sorra 
megtaláljuk a termesztett gazdasági növényeket, azok vetésterületét, a termé-
keket stb., addig a kivételnek számító Felsőgödnél csupán ennyi szerepel: nincs 
mezőgazdasága. Tehát nemcsak a Duna-part festői szépsége határozta meg 
a helység idegenforgalmi orientációját, hanem az egyéb, elsősorban a mező-
gazdaságban rejlő lehetőségek hiánya is.

Több mint nyolc évtizede a felsőgödi Duna-parton áll a település egyik leg-
jobb fekvésű szállodája, a néhányszor már átépített és bővített, a helyi köztu-
datban csak „Kék Duna” néven élő épület.

Az elmúlt évtizedekben a  szálloda elnevezése többször változott, így volt 
már: Kék Duna Panzió és Strandfürdő, Kék Duna Szálloda-vendéglő és 
Strandfürdő Kft., Kék Duna Szálló, ÉDOSZ Üdülő, Kék Duna Klubhotel 
Wellness- és Konferenciaközpont, míg manapság Kék Duna Klubhotel – Er-
zsébet Szálloda a neve.

Az egykori felsőgödi Kék 
Duna Panzió és Strandfür-
dő területe a  Kertvárostól1 
és a  községi strandfürdőtől 
északra, a  Duna-part őspar-
kos, ligetes, csendes, ár-
nyas területén helyezkedett 
el. A  szálló épülete 1932-
ben bauxitbetonból épült.2 
Az  építés évében megjelent 

1. kép.  A Színházi Élet képes újság hirdetése a Kék 
Dunáról (1933)
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képes újság hirdetése3 így jel-
lemzi az üdülőt: „A kék Duna 
kincse a  Felsőgödön most fel-
épült nagyszabású penzió, ame-
lyet rajzban e heti számunkban 
láthat az olvasó. A «Kék Duna» 
penziót különösen az teszi nép-
szerűvé, hogy a fővárostól igen 
könnyen és ami fontos, olcsón 
megközelíthető, amennyiben 
1.60 pengőért retúrjeggyel vo-
naton, autón pedig kitűnő asz-
faltúton 25 perc alatt közelíthe-

tő meg. A penzió ára 7 pengő, amelyben négyszeri étkezés, gyönyörű világos szoba, 
szabad strandfürdő, teniszpálya, csónakkikötés, autóparkírozás és egy 7000 öles kert 
szabad használata is bennfoglaltatik. Előfizetőinknek és olvasóinknak a pesti iroda 
(tel.: 931-76) vagy utazási osztályunk felvilágosítást szívesen ad.”

Tehát a panzió olcsósága mellett jó megközelíthetősége is fontos volt, mivel 
a Felsőgödre utazás során a pihenni vágyóknak nem kellett olyan sokat zöty-
kölődniük a vonaton, mintha a Balatonhoz kívántak volna leruccanni.

Felsőgödnek a  Dunán két strandfürdője volt, az  egyik a  község, a  másik 
a Kék Duna Panzió tulajdonát képezte. Mindkettő csupán 10-12 percnyire 
volt a község központjától.

Megépítése után három évvel a Kék Duna Panzióban még csupán 10 szobát 
találunk. A napi teljes ellátás ára 5 pengőbe került, a strandon a kabinhaszná-
lat 0,80-1 pengő között mozgott, a szekrényhasználatért 30 fillért kellett fizet-
ni, a havi bérletért pedig 8 pengő körüli összeget kértek. A Kék Duna strand-
ján nyilvánosak voltak a teniszpályák, óránként 2 pengőért lehetett sportolni, 
a havi bérlet itt 25 pengőtől volt elérhető.4

Az építést követő évtől ma már ismerjük a panziót üzemeltető társaságot is. 
A Kék Duna Szálloda-vendéglő és Strandfürdő Kft.-ről a korabeli cégnyilván-
tartásból megállapítható, hogy a Pestvidéki Királyi Törvényszék 1933. május 
4. Cg. 4702/1933. 1249/1. végzése szerint a szállodát üzemeltető korlátolt fele-
lősségű társaság az 1933. május 3-án kelt okirat alapján keletkezett. A cég szék-

2. kép.  A Színházi Élet képes újság hirdetése 
a „penzióról” egy évvel annak felépítése után 
jelent meg (1933)
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helye: Felsőgöd. A vállalat te-
vékenységi köre: vendéglői és 
szállodai üzlet, strandfürdő, 
valamint teniszpályák fenn-
tartása és bérbeadása. A  tár-
saság ügyvezetői: Mencsik 
Jánosné sz. Fakner Karolin 
(Deák u. 20.), Schlosser Béla 
és Schlosser Béláné sz. Wagrits 
Józsa (Lőrinc u. 4.), mindhár-
man újpesti lakosok voltak. 
Az  üzemeltető társaság tíz-
évnyi működés után, az 1943. 
március 25-én kelt taggyűlé-
sén kimondta felszámolását, 
melyet a cégbíróság 1944. ja-
nuár 27-én kelt határozatával 
jóváhagyott.

Az észak–déli tájolású 
szálloda modern, lapostetejű 
épülettömbjében szépen be-
rendezett szobákkal, jó kony-
hával, 4 nyilvános teniszpá-
lyával, 40 öltözőkabinnal, 
80 öltözőszekrénnyel, csó-
nakházzal, ápolt, gondozott 
strandfürdővel várta az  igé-
nyes fővárosi vendégeket. 
A lapos tetőn a napozóágyak, 
a napernyők és a felvont nem-
zeti lobogó mellett öles be-
tűkkel már messziről jól ol-
vasható volt a „KÉKDUNA” 
felirat. A hattengelyes épület-

3. kép.  A szálloda a Duna irányából fotózva (1934)

4. kép.  A Kék Duna Panzió és annak parkja egy korabeli 
fotón (1935)

5. kép.  Meghívó – Hajókirándulás a felsőgödi Kék Duna 
Szállóba a Turul Szövetség szervezésében 1. 
(1936)
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tel egybeépítve, déli irányban, 
Alsógöd felé egy, az épülettel 
megegyező alapterületű pavi-
lon nyúlt el. Később az épület 
bővítése során ezt a  pavilont 
is beépítették, majd ívelt, fél-
kör alakú, toronyszerű lép-
csőházat csatoltak az  épület 
középtengelyéhez. Az  1970-
es, 80-as években ez a  szoc-
reál5 jelleg volt a  szálloda 
meghatározó stílusa, majd 
a magastető ráépítésével nap-
jainkra szinte már teljesen 
felismerhetetlenné vált a haj-
dani kicsiny panzió.

Sporttörténeti érdekes-
ség, hogy a panzió épülete és 
a  folyó között elhelyezkedő 
salakos teniszpálya az  1930-
as években az  FTC labda-
rúgócsapatának egy-egy na-
gyobb nemzetközi mérkőzése 
előtt a sportolók felkészülését 
is szolgálta. A Fradi itt meg-
forduló játékosai közül Lázár 
Gyulának ez idő tájt egy ki-
sebb nyaralója is felépült Fel-
sőgödön.6

6. kép.  Meghívó – Hajókirándulás a felsőgödi Kék Duna 
Szállóba a Turul Szövetség szervezésében. „…Úgy 
a hajón, mint a Kék Dunában tánc…” 2. (1936)

7. kép.  Levelezőlap a Kék Dunával 
(1937)
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A vonaton érkező üdülőket 
egészen 1944-ig Márinkás 
József 7 helyi fuvaros lóvon-
tatású omnibusza8 szállította 
a  felsőgödi vasútállomásról 
a  szállodába. Az  omnibusz 
egy ülőhelyekkel ellátott, 
nyitott, szekérszerű lovas ko-
csi volt, amely nyáron órán-
ként – a vasúti menetrendhez 
igazodva – fordult a felsőgödi 
vasútállomás és a  szálló kö-
zött, de a Surányból kompon 
érkezőket is a vasútállomásra 
tudta szállítani. Ez  a jelleg-
zetes felsőgödi közlekedési 
kuriózum a 10-12 filléres fu-
vardíjért külön kérésre akár 
a templomig is elvitte az uta-
sokat.9

Az 1930-as években a „Kék 
Duna” nem csupán a  Felső-
gödön gyökeret verő Németh 
László10 (1901–1975) író, esz-

8. kép.  A Kék Duna Panzió és teniszpályája (1937)

9. kép.  A felsőgödi Duna-part és a „Strandpensio” egy 
korabeli térképen (1938)

10. kép.  A Kék Duna Szálloda  
pecsétlenyomata (1934)
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széista, drámaíró és családja 
egyik kedvenc tartózkodási 
és fürdőzőhelye volt. A  jele-
sebb személyek közül meg-
fordult itt Karinthy Frigyes11 
(1887–1938) író, költő, mű-
fordító és Schöpflin Aladár12 
(1872–1950) műkritikus, iro-
dalomtörténész, író is.

A II. világháború alatt 
1945 kora nyaráig az  épü-
letben egy szovjet kato-
nai egység parancsnoksága 
székelt, amelynek távozása 
után a szálló jó ideig gazdát-
lan volt. Később a  panziót 
helyreállították, és 1962-ig 
az Élelmiszeripari Dolgozók 
Szakszervezetének13 keze-
lésében működött tovább.14 
Az elmúlt évtizedekben is fo-
lyamatosan az  aktív pihenés 
szolgálatában állt a szálloda. 
Napjainkban 3,3 hektáros 
szép, gondozott park köze-
pén megújult, átépített, meg-
nagyobbított, magastetővel 
ellátott épület fogadja a  pi-
henni vágyókat. A  szálloda 
telkét a  Duna-parton végig-
húzódó árvízvédelmi töltés 
kettéosztja. Az  egyik felén 
az 5 épületből álló üdülőköz-
pont (szálloda, oktatási köz-

11. kép.  A „Kékduna” strandvendéglő a teniszpályával 
déli irányból, Monostory képes levelezőlapján 
(1943)

12. kép.  A szállodaépület bővítés utáni szocreál képe 
a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat képes 
levelezőlapján (1974)
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pont, wellnessközpont, étte-
rem, sportcsarnok), a  másik 
felén teniszpályák, röplab-
dapálya, focipálya, játszótér, 
kalandpark található. A helyi 
jelentőségű védett természeti 
területen álló15, állami tulaj-
donú klubhotel, wellness- és 
konferenciaközpont bel- és 
kültéri sportlétesítményekkel 
egyaránt jól felszerelt. Napja-
inkban a szálloda háromcsil-
lagos és 80 férőhelyes.16

13. kép.  A hajdani Kék Duna új néven, Erzsébet Szállodaként már magastetővel várja a pihenni 
vágyókat (2014)

14. kép.  A szállodához vezető utca is a Kék Duna nevet 
viseli (2015) (Fotó: Bea István)
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Az épület közelmúltbeli történetéhez tartozik: 2001 novemberében infor-
mális kormányülést17 tartottak a üdülőépület melletti konferenciateremben.

A komplexum az elmúlt évtizedekben több minisztérium18 kezelésében is 
állt, manapság Erzsébet Szálloda19 a neve (mai címe: 2132 Göd, Kék Duna 
utca 34., hrsz.: 3658.).

(A szerzőt 2013-ban a helytörténeti kutatók közül tizedikként a magyar kultúra 
lovagjává avatták.)

JEGYZETEK
 [1]  A mai Pesti út és a Duna között terült el.
 [2]  A bauxitbeton kötőanyagát, az alumíniumcementet 1928 és a negyvenes évek vége kö-

zött használták Magyarországon, mivel alkalmazása meggyorsította és gazdaságossá tette 
a munkát (a hagyományos portlandcementtel készített betonnal ellentétben egy-két nap 
alatt megszilárdult). Az 1930-as évektől 1942-ig – főleg Budapesten – igen sok lakó-, 
köz-, és ipari épület készült bauxitbeton alkalmazásával.

 [3]  Színházi Élet, 1932.
 [4]  Az utas könyve I. – magyar utazási kézikönyv és útmutató – városok, gyógyfürdők, üdü-

lő- és nyaralóhelyek, egészségügyi, sport- és turisztikai intézmények részletes ismertetője. 
Szerk.: Kaffka Károly, Bp., 1935. 139. o.

 [5]  Szocreál = szocialista realista.
 [6]  Nagyréti Tamás: Emlékeim a  Kék Duna Panzióról. In: Gödi almanach, Göd, 1998. 

99–102. o. Lázár Gyula (1911–1983), alias „Tanár Úr”, világbajnoki ezüstérmes magyar 
labdarúgó volt. Tagja a Ferencváros 1931–1932-es idényében 100 százalékos eredmény-
nyel bajnokságot nyert csapatának. A  Fradiban összesen 511 (!) mérkőzésen szerepelt. 
Ötszörös magyar bajnok, négyszeres Magyar Kupa-győztes. 1931 és 1941 között 49 alka-
lommal szerepelt a válogatottban, ahol egy gólt szerzett. Játszott az 1934-és olaszországi 
és az 1938-as franciaországi világbajnokságon, ez utóbbin az ezüstérmet szerzett csapat 
tagja volt. A felsőgödi Kisfaludy utcában állt szerény nyaralója.

 [7]  Az utasok, nem tudni, miért (?), némi szójátékkal „pálinkásnak” hívták.
 [8]  Ló vontatta közforgalmú közlekedési eszköz, az autóbusz és a trolibusz őse, a városi tö-

megközlekedés legrégibb eszköze.
 [9]  Kisbaczoni Benedek Csaba: Felsőgöd története. In: Gödi almanach, Göd, 1996. 56. o.
 [10]  Gyermekei is itt tanultak meg úszni.
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 [11]  „Karinthy Frigyessel egy ízben egy helyen nyaraltunk együtt rövid ideig, Felsőgödön a Kék 
Dunában.” In: Farkas Zoltán: Emlékeimből (http://www.jamk.hu/ujforras/0803_18.
htm, letöltés ideje: 2012. május 6.).

 [12]  Farkas Zoltán: Emlékeimből (http://www.jamk.hu/ujforras/0803_18.htm, letöltés ideje: 
2012. május 6.).

 [13]  ÉDOSZ.
 [14]  Nagyréti Tamás: Emlékeim a Kék Duna Panzióról. In: Gödi almanach, Göd, 1998. 99–

102. o.
 [15]  Természet (táj-)védelmi védettség száma: 12/151/TT/99.
 [16]  http://tajertektar.hu/hu/tajertek/k%C3%A9k-duna-sporttelep-1, letöltés ideje: 2013. ok-

tóber 13.
 [17]  Az úgynevezett „első Orbán-kormány” (1998–2002) idején.
 [18]  Mezőgazdasági és élelmezésügyi, vidékfejlesztési, honvédelmi.
 [19]  Vélhetően az Erzsébet-program és az Erzsébet-kártya miatt.


