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TiszTelT Olvasó!
 
Köszöntöm Önöket magazinunk legújabb számában!
A minap egy ismerősömmel éppen arról beszélgettünk, milyen jó is volt a 

mi gyerekkorunkban. Igaz, akkor még nem voltak hiper-szuper kütyük, nem 
tudtuk, mi az a Facebook és nem kaptunk minden nap valami új dolgot, amit 
egy idő után meguntunk és már dobtuk is a kukába. Sőt, akkor mindent szépen 
meg kellett őrizni. Vigyáztunk a dolgainkra. A cipőt a suszterhez vittük meg-
csináltatni, ha valami eltörött, megragasztottuk, anyukám harisnyáját pedig a 
szemfelszedőhöz kellett elvinnem, amit, ha ma meghall egy huszonéves, azt 
gondolhatja, valamifajta plasztikai kezelésre mentünk. Mindennek volt értéke. 
Igen, talán ez a legjobb szó. Értéke volt a dolgainknak és ezáltal az életünknek 
is. Emlékszem, mennyire vigyáztunk a tatám öreg bögréjére még akkor is, ami-
kor a fülét már vagy százszor ragasztottuk vissza. De eszünkbe se jutott, hogy 
kidobjuk. Hogy dobtuk volna ki, hiszen azzal dédnagypapát is kidobtuk volna?! 
Emlékszem, még akkor is megvolt a bögre, amikor a füle már nem. Inni kellett 
belőle, azt pedig fül nélkül is lehet. Aztán jött az új világ, nem számított már 
semmi, és veszekedtünk a szüleinkkel, hogy minek ezt a sok kacatot őrizgetni, 
a jövő a fontos, arra kell koncentrálni, nem kell leragadni, nem kell tárgyak-
hoz kötni magunkat. És igen, ma már ott tartunk, hogy semminek sincs igazán 
értéke, maximum csak ára. De szerencsére élnek köztünk olyanok, akik úgy 
érzik, múlt nélkül nincsen jövőnk, és meg is tesznek mindent azért, hogy a múlt 
soha ne vesszen el. Talán csak egy kicsit átalakuljon, modernizálódjon. Meg-
mondom őszintén, történész létem ellenére sokáig én is az újvilág képviselője 
voltam. Aztán úgy hozta az élet, hogy Gödöllőre költöztem, ahol gyerekként na-
gyon sok időt töltöttem. Nekem Gödöllő olyan messze volt Budapesttől akkor, 
mint Makó Jeruzsálemtől. Amikor először találkoztam a város vezetőjével egy 
rendezvényen, mondtam neki, hogy én is gödöllői vagyok. Ekkor megkérdezte, 
hogy gödöllői vagyok vagy csak itt élek, mert a kettő nem ugyanaz. Ezt akkor 
nagyon bántónak éreztem és ki is kértem magamnak, de most már tudom, hogy 
igaza volt. Hogy azóta mitől lettem gödöllői? Pontosan emlékszem arra a nap-
ra. Hadháziné Szabó Margit egyik könyvét néztem, amikor megláttam egy képet 
egy kapucinus apátról, egy szép pavilon mellett. Mondtam Margitnak, mennyire 
kár, hogy elpusztult ez a pavilon, pedig milyen szép lehetne. Majd megtudtam, 
hogy az épület létezik, igaz, romosan, de megvan. Ekkor döntöttem el, én azt 
a filagóriát megmentem. Így indult az én gödöllői értékmentésem. Egy fotónak 
köszönhetően. Azóta sok dolog történt, sok szép műemléket sikerült megmen-
tenünk, sokakkal közösen, sok érdekes dolgot felkutatni és közkinccsé tenni.

Eközben megismertem rengeteg nagyszerű embert és egy nagy család ré-
szévé váltam. Mondjuk úgy, a gödöllői értékvédők családja befogadott. Ez a 
család egyre nagyobb, sokukat nem is ismerem. Talán vannak, akik nem is 
sejtik, hogy ők maguk is ennek a családnak a részesei.

Én szeretek ennek a tagja lenni, szere-
tem nagycsaládom tagjait, a várost, ahol 
élek, ami befogadott.

Ez az én személyes történetem Gödöl-
lővel. De mint mondtam, szerencsére nem 
vagyok egyedül. Sőt, azt látom, hogy a fia-
tal generációból egyre többen érzik fontos-
nak a múltjuk egy darabjának megismeré-
sét és védelmét.

Mostani számunkban ilyen értékmentő-
ket, értékvédőket mutatunk be Önöknek, 
akik maguk is fontosnak tartják Gödöllő 
épített örökségeit. Maguk is szeretik a vá-
rost, ahol élnek és vigyáznak rá. Ismerjék 
meg az ő történetüket is.

Csatlakozzanak hozzánk Önök is egy 
igazi Gödöllő anno sétára!

Jó olvasást kívánok!

Fotó: Dörögdi Ádám L. Péterfi Csaba főszerkesztő



A Grassalkovich-család gö-
döllői kastélyparkjának jel-
legzetes elemei voltak a 18. 
századi, mészkőből faragott 
mitológiai szobrok, szökő-
kutak, kerti építmények és a 
vadgesztenye allé.

Mária Terézia királynő 1751. 
augusztusi látogatása alkalmá-
ból a házigazda, Grassalkovich 
I. Antal fényes ünnepségeket 
rendezett gödöllői rezidenciájá-
ban, ezek egyike volt a kastélypark dísz-
kivilágítása. A korabeli forrás szerint: „A 
kastély és a park lángtengerben úszott: 
jóval több mint 70.000 lámpa világítot-
ta meg a tündéri képet. A mesterséges 
szökőkutak nap és csillag alakokban 
zuhogtak, locsogtak, a sziklák, mélyített 
barlangok görögtűzben világítottak, a 
park szobrai, Apolló és Diána, Vénusz 
és Minerva rezgő fényben fürösztötték 
fehér tagjaikat…” – írta naplójában Khe-
venhüller József herceg. A királynő több 
alkalommal is kikocsizott a felsőparkba, 
és állatviadalt nézett az alsóparkban.

Grassalkovich a királynő látogatása 
utáni években is tovább építtette kasté-
lyát és alakíttatta a felsőparkot: az 1760-
as években épült meg a Királydombi 
pavilon, a Lövőház, és legkedvesebb lo-
vának, Schimmelnek szobrot állíttatott a 
lovarda előtti gazdasági udvarban.

A 19. század elején, 1817 körül Gras-
salkovich III. Antal felesége, gróf Eszter-
házy Leopoldina a felsőparkot átalakít-
tatta tájképi kertté. Az egykori franciakert 
szobrait a park frekventált pontjain és 
kerti épületeinek díszeként állították fel 
újra. A műemlék épületegyüttes 1945 
utáni hányatott sorsa a park mészkőből 
készült szobrait sem kímélte. Mára egy 
ép szobor és néhány torzó maradt meg.

A díszudvar déli homlokzatának köze-
pén található falikút épen maradt mészkő 
szobra Herkulest ábrázolja, aki legyőz-
te a nemeiai oroszlánt. A mitológiai hős 
egyik attribútuma lett az oroszlánbőr. A 

kutat 1996-ban restaurálták. A fel-
sőpark hosszútávú rekonstruk-
ciós tervében szerepel a park 
egykori épületeinek visszaépí-

tése, a megmaradt 
szobrok rekonstruk-
cióinak elkészítése 
és egy szoborsétány 
kialakítása. A kastély 
felújításának meg-
kezdése óta a rest-
aurált 18. századi 
kültéri kőelemek 
időjárás okozta eró-
ziója olyan mértékű, 
hogy további eredeti 

darabok visszaállítása nem lehetséges, 
csak időjárásálló másolatok kihelyezése, 
de műtárgyvédelmi és művészettörténeti 
szempontból fontos az eredeti kövek kon-
zerválása, restaurálása és kiegészítése.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Restaurátor Tanszékével kötött megálla-
podás keretében eddig három szobortö-
redék restaurálását és rekonstrukcióját 
végezték el a kőrestaurátor hallgatók. A 
vizsgálatok a BME Geotechnika és Mér-
nökgeológia Tanszékének anyagvizsgá-
ló laboratóriumában, valamint a Magyar 
Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvé-
delmi Központ leletdiagnosztikai labora-
tóriumában történtek. 

A torzóként megmaradtak  közül Mi-
nerva istennő szobrának eredeti helyét 
nem ismerjük, a vadászat istennőjének, 
Dianának a szobra az egykori Lövőház 
homlokzatát díszítette.

A vadgesztenyefasor végén kialakított 
kisméretű domb tetején, sziklakert köze-
pén, talapzaton állt egy oroszlánbőrbe 
öltözött, jobb kezében bunkósbotot tartó 
nőalak szobra. A mészkőből készült szo-
borról az 1900-as évek elejétől ismerünk 
képeslapokat és fényképeket. Napjainkra 
azonban az egykori kecses mozdulatú, 
erőt sugárzó alak torzóban maradt meg, 
a teljes felsőteste hiányzik, csupán alul 
a boka magasságtól a csípőjéig a testét 
takaró dúsan redőzött khitón és az orosz-
lánbőr egy része azonosíthatóak be. A 
khitón redőiben festéknyomok találhatók 
ugyanúgy, mint a többi szobortorzón. A 
világosszürke mészhomokkő anyagának 
bevizsgálásakor a szakemberek meg-
állapították, hogy a kőzet valószínűleg 
a Mecsekből való. A töredék hátoldalán 

függőleges, hasáb formájú bevésés lát-
ható, amelyet a restaurátor a kiállítha-
tóságot segítő fém tartószerkezet rögzí-
tésére használt. Elképzelhető, hogy ez 
eredetileg is ezt szolgálta. Ezen a szob-
ron is szándékos rongálás és lövedékek 
nyomai láthatók. Sor került a torzó rest-
aurálására, azonban a kiegészítésre a 
nagymértékű hiányok miatt nem. A fotók 
és a töredék alapján a szobor 1:2 arányú 
rekonstrukcióját Bobály Ádám V. évfolya-
mos kőszobrász restaurátor-hallgató ké-
szítette el a 2014/15. tanévben.

A korábban „Amazon”-ként emlegetett 
szobor a legújabb kutatásaim alapján 
Omphale lüdiai királynőt ábrázolja. A mi-
tológiából ismert uralkodónő vette meg 
Hermésztől a hős Herkulest, akit gyilkos-
ságért ítéltek rabszolgaságra. A mondák 
szerint három évet töltött Omphale szol-
gálatában, megbízásából sok hőstettet 
hajtott végre, sőt, közelebbi kapcsolatba 
is kerültek, több közös fiuk is született. 
Ismert olyan változat is, hogy a királynő 
rabszolgasorban tartotta rabnői között, 
női ruhában kellett Herkulesnek szőnie és 
fonnia. Elvette tőle furkósbotját és a vé-
delmező oroszlánbőrt. Történetük kedvelt 
ábrázolássá vált az ókortól. Vázaképek, 
szobrok, falfestmények, mozaikképek so-
kasága maradt fenn, később például Cra-
nach és Tintoretto is témájául választotta. 
Omphale lüdiai királynőt a képzőművé-
szetben rendszerint furkósbottal és a fe-
jén oroszlánbőrrel ábrázolták.

A kastélypark szobráról fennmaradt 
fényképeken jól felismerhetők ezek az 
attribútumok, így kijelenthető, Omphale 
királynő szobra díszítette a gesztenyeallé 
végét.             Kaján Marianna

A Kastélypark
elfeledett szobrai
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A Várkapitányi lak, vagy ahogy a 
legtöbben ismerik, a Testőrlaktanya 
hosszú évek óta a figyelem közép-
pontjában áll. Történetét legendák 
övezik, sokáig úgy tűnt az enyészeté 
lesz, míg 2010-ben az önkormányzat 
hosszas küzdelem után megvásárol-
ta. 2011-ben végre megkezdődhetett a 
felújítás folyamata, ami úgy tűnik idén 
be is fejeződik. 

De mi is ez az épület va-
lójában?

A legtöbben Testőr-
laktanyaként ismerik, 
mivel a szájhagyo-
mány szerint az 1920-
as évek után az épü-
letben a kormányzói 
testőrség laktanyája 
volt. Ezt azonban 
nem támasztják alá 
dokumentumok, a 
feltehetően a kormányzói kabinetiroda 
épülete, és a kabinetiroda vezetőjének, 
valamint egy fogalmazónak a lakhelye 
volt.

Eredeti funkciójáról megoszlanak a 
vélemények, Rostás Péter kutatásai 
szerint az 1750-es években épülhetett, 
Mayerhoffer János tervei alapján és a 
praefectus, (aki a feltételezések szerint a 
teljes Grassalkovich-uradalom vezetője 
lehetett) háza és irodája volt.

Szőke Balázs ellenben az 1813-as, 
uradalmi épületek felmérésit tartalmazó 
lajstromból a „Hajdúk lakása a hozzá tar-
tozó börtöncellákkal” feliratú földszintes 
épület-alaprajzot tulajdonította az épü-
letnek. 

A királyi korszakban Erzsébet királyné 
udvarmestere, valamint a várkapitány la-
kott az épületben. A királyné 1898-as ha-
lála után az egyedüli lakó a várkapitány 

lett. Mivel az épületnek csak ez a funk-
ciója vehető biztosra, ezért a megújulás 
kezdete óta ezen a néven szerepel.

Az épület arculatát meghatározó fa 
verandát csak 1904 és 1909-ben között 
építették hozzá. 

A Várkapitányi lak legismertebb 
legendája szerint az épületből 
alagút vezetett át a kastélyba, va-
lamint a máriabesnyői kegytemp-

l o m h o z . 
Nos, a fel-
tárások so-
rán valóban 
találtak a 
kastélyt és 
az épületet 
összekötő 
a l a g u t a t , 
ez azon-
ban ma 
már nem 
használha-
tó, és úgy 
tűnik, nem 
is helyreállítható. 
A Máriabesnyőre 
vezető járat létét 

semmi sem 
i g a z o l t a , 
úgy tűnik, 
ez csak az 
itt élők fantá-
ziájában léte-
zett.

A városi 
tulajdon-
ban lévő 
é p ü l e t e t 
– amikor 
a kastély 
felújítása 

megindult – a város azzal a gondo-
lattal vitte be apportként az akkori 
Kastély Kht-ba, mert úgy vélte, így 
lehetőség lesz a felújítására. Ez 
azonban nem így történt, az épü-

let magántulajdonba került, csak 2010-
ben, hosszú folyamat részeként tudta a 
város visszaszerezni. Ezután kezdőd-
hetett el a felújítás, ami úgy tűnik, idén 
befejeződhet. Az alap megerősítése, a 
tető helyreállítása és a homlokzat fel-

újítása után a belső terek helyreállítása, 
és a díszítő falfestmények restaurálása 
zajlik. Az épület már a külső felújítást kö-
vetően a reflektorfénybe került, – s nem 
csak külső szépségével – hiszen itt fo-
gadta az érdeklődőket az országos hírű 
Karácsonyház. Az elképzelések szerint 
a jövőben a Várkapitányi lak exkluzív ki-
állítási, koncert-, konferencia- és rendez-
vényhelyszínként szolgál majd.  
                                     (j.)

TesTőrlakTanyából VárkapiTányi lak



Aki kertet épít, vízaknába esik – tartaná 
a mondás, ha létezne ilyen. Az esemény 
mégis megtörtént, méghozzá beszélge-
tésünk főhősével, a tősgyökeres gödöl-
lői Bujtás Anikó kerttervező- és építő-
vel, aki – többek között – e cseppet sem 
könnyű, ellenben szép foglalkozásról, 
latin nyelvről, relaxációs gereblyézés-
ről, kerti csillárokról és még sok egy-
ébről mesélt.

– Mindened a kert: csak nem Kisvakond 
volt a jeled az óvodában?

– Nekem a cseresznye és a katicabo-
gár jutott; mivel alapállapotban mindkettő 
a kertben érzi jól magát, így talán ez egy 
jel volt számomra a jövőre nézve. A má-
sik lényeges momentumnak az bizonyult, 
amikor láttam a nagypapámat petúniákat 
ültetni. Na, a végeredmény számomra 
maga volt a csoda. Ekkor határoztam el, 
hogy kertész leszek.

– Ez könnyen ment…
– Frászkarikát, mert asztma és allergia 

miatt nem vettek fel a kertészeti szakkö-
zépbe; szerencsére azóta kinőttem ezek-
ből a nyavalyákból, később elvégeztem a 
Kertészeti Egyetemet, vagyis valóra vált 
az álmom.

– Az első építésed?

– Az még másodéves egyetemista 
koromban történt. Mai fejjel drámaként 
éltem meg az eseményt: mondhatni nul-
la tapasztalattal dolgoztam egy gyömrői 
kerten; szerencsére a tulajdonos meg volt 
elégedve a végeredménnyel. Ő is boldog 
volt, meg én is.

– Azóta viszont jó pár kapavágáson 
vagy túl…

– Húsz év alatt nagyjából 1500 kertter-
vezés és körülbelül 600 kertépítés van a 
hátam, illetve a hátunk mögött, mert ketten 
végezzük a munkát. Általában egy hét lefor-
gása alatt egy megrendelést abszolválunk.

– Ki a főnök?
– Nincs főnök, a döntéseket ugyan én 

hozom, de mindig megbeszélem a társam-
mal, mert így tartom korrektnek és bizony 
nem mindig az én akaratom érvényesül. 
Ilyenkor, persze, néha jön a hiszti, de jól 
kordában tartható vagyok. 

– Az előbb igen magas számok röp-
pentek fel. Ki lehet emelni ennyi munka 
közül olyat, ami abszolút kedvenced?

– Nem könnyű, mert szinte mindegyik-
hez kellemes emlékek fűznek, de amire a 
legbüszkébb vagyok, az Vászoly község 
egyik kertje; életem egyik fő művé-

nek tartom. Ráadásul ott le kellett mász-
nom egy vízaknába, ahonnan alig tudtak 
kiszedni. A többiek viccből még rám is 
csukták a fedelét, mondván, ha kap enni 
és inni, lent is maradhat. Jó móka volt, hu-
mor nélkül nem lehet létezni és dolgozni.

– Mitől volt különleges az a kert?
– Egy olyan ember, aki azóta már a 

barátunk, kertjéről beszélünk, aki imádott 
főzni. 2000 négyzetméteren olyan kör-
nyezetet szeretett volna, ahol keveredik a 
személyisége és a hobbija, Magyarország 
és a francia, elsősorban a provance-i tájjal. 
Franciaországból hozott alapanyagokkal 
egy csodálatos zöldséges- és fűszerkertet 
alkottunk meg. Később a barátunk étter-
mének a kertjét is mi álmodtuk meg.

– Említetted azt a szót, hogy személyi-
ség…

– Vallom, hogy a léleknek és a kertnek 
harmóniában kell lennie. Nagyon szeretem 
az embereket, így ha felkérnek egy mun-
kára, akkor igyekszem az illetőt megismer-
ni, ráhangolódni a gondolkodásmódjára, 
életfilozófiájára; még arra is kíváncsi va-
gyok, hogy milyen ételt vagy zenét szeret, 
mert ez segít abban, hogy olyan legyen a 
végeredmény, amire vágyott. Az a szép és 
jó kert, amibe a munka során belerakom a 
lelkemet, és ha kész, onnantól kezdve már 
önálló életet él, amit viszont a tulajdonosá-
nak kell óvnia.

– Enyhe képzavarral élve: a kert a lé-
lek tükre számodra?

– Teljesen egyetértek.
– A kerttervezés kapcsán fotórealisz-

tikus tervek elkészítését vállalod. Mit 
jelent ez pontosan?

– Az ügyfél képeket küld a kertjéről, én 
pedig egy speciális tervezőprogrammal 
növényeket, bokrokat, sziklakertet, ös-
vényt, kerti tavat és sorolhatnám, „helye-
zek” bele, minden csak fantázia kérdése. 
Ha a megrendelőnek konkrét elképzelése 
van, akkor természetesen a mentén hala-
dok. Ez a tervezés főleg akkor bizonyul el-
engedhetetlennek, amikor mondjuk Bécs-
ből vagy Stuttgartból kapok felkérést.

– A külföldi munkák mellett Magyar-
országon merre találkozhatunk hamisí-
tatlan Bujtás-kerttel?

– Soprontól Szegedig, Miskolctól Szom-
bathelyig, mindenfelé, de természetesen 
prioritást Gödöllő élvez. Ha már a hamisí-
tatlan kifejezés szóba került: egy győri „ker-
tépítő” simán ellopta az egyik kerttervemet 
és a sajátjaként tűntette fel a honlapján. 
Nem örültem neki, de az jutott eszembe: 
ha már lopnak tőlem, akkor annyira kutya-
ütő nem lehetek a szakmában!

– Álmaid kertje milyen lenne?
– Mint az enyém!
– Kicsit bővebben, ha lehet.
– Először is körülbelül 200 fajta növény 

él nálunk a legnagyobb boldogságban, 
olyan barátokkal körülvéve, mint tavacs-
kák, szökőkutak és csillárok. 

– Utóbbiak mennyire kompatibilisek 
a természettel?

– Ahogy mondtam, határ a csillagos ég, 
ha ötletekről van szó. Visszatérve az előző 
kérdésre: álmaim kertjében a világ összes 

növényfajtája helyet kapna; belegon-
dolni is merész, hogy 

mekkora területet kellene akkor 
gondozni. Nem jutna idő a mun-
kára.

– Azt beszélik, nemcsak 
nagy gyűjtő vagy, hanem még 
nagyobb növénymentő is.

– Igazat beszélnek. Ha va-
lahol dolgozom és a tulajdonos 
nem tart igényt a korábbi növé-
nyeire, akkor azokat rögvest ha-
zaviszem. Emellett a cégünknél 
növény csere-bere „mozgalom” 
is zajlik. Hozzánk bármikor be-
térhetnek az emberek, akár 
csak beszélgetni is. 

– Mozgalmas életed során 
hol láttad a legszebb kertet, 
amitől leesett az állad?

– Egy Miskolc melletti magyar paraszt-
kert, álomszerűen szép volt. Amúgy is ez a 
stílus a kedvencem, mesebeli volt! 

– Mi a legkülönlegesebb növény, ami-
vel találkoztál a munkád során?

– Nemrégiben egy 55 éves filodendron 
került a birtokomba, ráadásul ez az egyik 
kedvenc fajtám. A kora miatt különleges, 
másutt ugyan elélhet több mint 100 évet is, 
de nálunk ezt kizártnak tartom, illetve nem 
hallottam még ilyenről. De láttam egy na-
gyon idős, 56 éves cseresznyefát is. Ennyi 
évgyűrűvel a háta mögött kiérdemli a Yo-
da-cseresznye elnevezést.

– Beszélge-
tésünk közben 
rámutattál egy 
tőlünk pár mé-
terre lévő nö-
vényre és kö-
zölted a latin 
nevét, meg azt, 
hogy körülbe-
lül 40-50 ezer 
forintba kerül. 
ennyire megy a 
latin és a mate-
matika?

– Húsz év alatt 
az emberre nem-
csak virágföld, 
hanem szak-
tudás is ragad. 
Olyan 2-3 ezer 
növény latin és magyar neve égett bele a 
retinámba, meg persze nagyjából az érté-
kük is.

– Mennyire követed a szakirodalmat?
– Naprakésznek kell lenni, nincs mese. 

Újabban viszont rákaptam arra, hogy bol-
hapiacokon régi szakkönyveket vegyek. 
Próbálom az új technikákat keverni a ré-
givel, hogy valami olyasmi szülessen, ami 
még nem volt. Nem mindig a legfrissebb 

dolog a nyerő. Ki gondolná, hogy a kézi 

sövénynyíró ollóval szebben lehet alkotni, 
mint az elektromossal? Pedig így van!

– Ha már szerszámok: mekkora 
„fegyverarzenállal” dolgoztok?

– Nem olyan sokkal. Ásóval, kapával, 
lapáttal, rotációs kapával, gereblyével is 
lehet művészeti alkotást létrehozni a kert-
ben. Személyes kedvencem a gereblye, 
mert közben remekül ki tudok kapcsolódni, 
ez az én relaxációs módszerem.

– Megfordult már a fejedben, hogy ha 
végleg szögre akasztod a metszőollót 
és a többi hűséges szerszámot, akkor 
mihez fogsz?

– Vannak álmaim. Svédországban lát-
tam olyan üvegházakat, amik tele voltak 
növényekkel, de az üvegház maga egy 
söröző volt. Amerikában van olyan szállo-
da, aminek a tetején ugyancsak egy üveg-
ház terpeszkedik, ami valójában étterem. 
Ilyenekre vágyom. Vízakna helyett, növé-
nyek között szeretnék inni és enni. Ülve és 
nem mindig menet közben, ahogy szok-
tam. És tiszta ruhában! 

Reményi Krisztián

Virágok közt, Veled lenni…

Bujtás Anikó
A kertépítés művészete
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den évben itt tartottak meg, Hegedűs 
Gyulánét ünnepelve. Ilyenkor a magyar 
színházi élet színe java ellátogatott bes- 
nyőre, köztük olyan személyek, mint 
Fedák Sári, aki híresen jó kapcsolatban 
volt Hegedűs Gyulával, Honthy Hanna, 
aki híresen rossz kapcsolatban volt Fe-
dák Sárival, Molnár Ferenc, aki szinte 
minden darabjának nagy szerepeit He-
gedűsnek írta, illetve Fedák Sári férje 
is volt egy időben, vagy Csortos Gyula, 
aki Hegedűs legjobb barátja volt, nem-
csak a színházban, de az életben is.

A Hegedűs-villa ma már, sajnos, nin-
csen meg, de a máriabesnyői temető-
ben ellátogathatunk Hegedűs Gyula és 
felesége, Galaskó Ilona sírjához.

De hagyjuk el Máriabesnyőt és jöj-
jünk köze-
lebb a bel-
v á r o s h o z ! 
K ö z i s m e r t , 
hogy idős 
korában a 
k a s t é l y ho z 
közel élt Ady 
egykori mú- 
zsája, Diósy- 
né Brüll Adél, 
Léda. Diósy 
Ödön híres 
s p e k u l á n s 

volt, a gödöllői házat is valójában ezért 
vásárolta meg 1923. július 15-én, az 
Erzsébet királyné út 14. szám alatt. 
1923. szeptember 5-én az újonnan vett 
villát feleségének, 
Brüll Adélnak adta 
el 24 millió koroná-
ért. Ennek a „színlelt 
ügylet”-nek az volt a 
célja, hogy egy eset-
leges pénzügyi csőd 
vagy kockázatos vál-
lalkozás esetén Diósy 
elkerülje a személyes 
felelősségre vonást. 
Adél haláláig, 1934-ig 
ez volt az állandó lakóhelyük, noha 
Budapesten is tartottak fenn lakást. 
Az is igaz, hogy míg Léda két hú-
gával Gödöllőn élt, addig férje Bu-
dapesten élte saját életét.

Brüll Adél nem akart Gödöllőre 
költözni, még 1924. április 16-án is 
így írt Révész Bélának Berlinből: 
„Mi készültünk Párizsba, már épp 
október óta, talán most eljutunk 
oda nemsokára. Dodo [Diósy 
Ödön] vagy két hétig szándék-
szik ott maradni, aztán ide vissza 

és itt összekészülődve, végleg itthagy-
ni Berlint. Engem Gödöllőre egy kis 
viskóba akar bedugni. Ha ô is ott akar 
élni velem együtt, akkor én belemegyek 
mindenbe, de ha az egy nekem készülő 
börtön akar lenni, úgy nem leszek haj-
landó ott maradni, mert sem elég fiatal, 
sem elég öregnek nem érzem magam 
arra, hogy beleássam magamat egye-
dül egy homoksivatagba.”

Léda mégis itt maradt, igaz, nem a 
maga akaratából.

A házhoz hatalmas őspark tartozott, 
1446 négyszögöl nagyságú terület, 
mely a Lovarda utcától az Erzsébet ki-
rályné útig (ma Ady Endre sétány) hú-
zódott. Szépen ápolt növényzete volt a 
parknak, a főbejárat előtt a virágokból 
kiképzett kör közepén szökőkút állt. 
Élete utolsó éveit kutyái és galambjai 
közt élte, távol a pesti, a nagyváradi, 
párizsi és berlini nagyvilági élettől.

Gödöllőt később is sokan választot-
ták pihenésük színhelyéül. Talán van-
nak, akik még emlékeznek, hogy egy-
kor itt, a Köztársaság útnál volt háza 
Domján Editnek, a tragikus sorsú szí-
nésznőnek is. Bár Gödöllőre leginkább 
visszavonulni járt ő is, kipihenni a pesti 
színházi évadot, a helyieket szívesen 
beengedte kertjébe cseresznyézni. 
Sőt, az itt lakó gyerekeknek még cse-
resznyés pitét is sütött.

A híres itt élők sorát 
bőven tudnánk még 
folytatni, de ha érdek-

li Önöket, mely hírességek éltek itt 
egykor, olvassák el Gaálné dr. Merva 
Mária Írók és Múzsák Gödöllőn című 
könyvét. És hogy mely hírességek lak-
nak ma itt köztünk? Egyszer talán majd 
erről is születik egy könyv, amit már 
unokáink fognak olvasni.

Egyet biztosan elmondhatunk most 
is: Gödöllő jó hely.                            (pts)

Szerették 
Gödöllőt

8

Híres lakók

Ha Gödöllő híres lakóiról 
beszélünk, akkor az em-
bereknek azonnal Erzsé-
bet királyné, Blaha Lujza 
jut eszébe, vagy ha nap-
jainkra térünk rá, akkor 
Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos, valamint 
Oszvald Marika vagy Joshi Barath.

Pedig Gödöllőt egykor és most is 
nagyon sok ismert személy választotta 
lakó- vagy nyaralóhelyéül.

Sajnos mindenkit nem fogunk tudni 
mi sem felsorolni most, de ismerjük 
meg talán a leghíresebbeket.

Induljunk el Máribesnyőről, mely te-
lepülésrész mindig is kedvelt 

nyaralóhelye volt a pesti mű-
vészélet képviselőinek. A leg-

ismertebbek közé tartozott például 
Heltai Jenő író és Hegedűs Gyula 
színművész.

Heltai Jenő: A Kacsóh Pongrác-fé-
le János vitéz (1904) dalszövegének 
írója és A néma levente (1936) szer-
zője Budapesten élt, de Máriabes- 
nyőn is volt nyaralója a Fenyvesi 
nagyút 42. szám alatt, amit ma a 
legtöbben csak ORA Kápolnaként 
ismernek. Heltai a nagyvilági pes-
ti élet híve volt, de alkotni sokszor 

nya ra ló jába 
járt ki. Itt írta 
meg például 
két legismer-
tebb művét is 
a Tündérlaki 
leányokat és a 
Masamódot.

A besnyői 
rét, a vasút és 
az országút 
másik olda-
lán élt a 20. 

századi színjátszás egyik legnagyobb 
alakja, Hegedűs Gyula és felesége. 
A színészházaspár annyira szerette 
Máriabesnyőt, hogy amint vége volt a 
színházi évadnak, szinte azonnal le 
is költöztek és késő őszig maradtak. 
Hegedűséknél mindig nagy forgalom 
volt nyaranta, mivel ő maga nem volt 
hajlandó elhagyni nyaralóját, így hoz-
zá kellett leutazni, ha beszélni szeret-
tek volna vele. De szívesen is jöttek a 

látogatók, mivel felesége híresen jó 
szakács volt és a vendéget akár több 
napon keresztül is jól látták. Erről így 
nyilatkozott a Színháziélet cikk írója 
is, aki csak egy rövid anyagot kívánt 
írni Hegedűs Gyula nyaralásáról: „se-
hol semerre az országban a pesti 
vendégnek olyan jó dolga nincs, mint 
idekünn: az én kedvemért is egy se-
reg csirke és egy fiatal liba lelte korai 
halálát – uborkasalátával”. Híresek 
voltak az Ilona-napok is, amit min-

domján edit

léda

A léda-villa
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A múlt század elején Gödöllőn működő, 
Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándor és 
tanítványuk Remsey Jenő nevével fém-
jelzett művésztelep ma is meghatározó 
Gödöllő életében. Jól példázza ezt az a ki-
állítás is, ami márciusban nyílt meg Brüsz-
szelben, a BANAD (Brussels Art Nouveau 
& Art Deco) fesztivál részeként. A brüsszeli 
Balassi Intézetben megrendezett tárlatnak 
nem csak a megnyitója, hanem a kiállítás-
hoz kapcsolódó előadások iránt is nagy 
volt az érdeklődés.

– Ez a kiállítás igazi különlegessé-
gekkel szolgált a látogatóknak. Mire he-
lyezték a hangsúlyt? – kérdeztük Őriné 
Nagy Cecíliát, a Városi Múzeum munka-
társát, a kiállítás kurátorát.

– Arra törekedtünk, hogy minél jobban 
be tudjuk mutatni a művésztelepet úgy, 
hogy a kiállított műtárgyak illeszkedjenek 
a különleges helyszínhez. A huszonkét 
eredeti alkotás mellett, hű másolatokkal 
gazdagítottuk az anyagot – ami ma már 
elfogadott gyakorlat, hiszen így kímélhet-
jük az eredeti műveket. A másolatok egy 
hatalmas üvegtető-
vel ellátott terembe 
kerültek, míg az ere-
detieket egy meg-
felelően kialakított, 
nem fénnyel teli he-
lyiségben, valamint 
az intézmény pince-
helyiségében mutat-
tuk be.

– Hol…?
– Ez elsőre való-

ban furcsán hangzik, 
de mint már említet-
tem, ez egy nagyon 
különleges helyszín.  
A pince rész, ami 
természetesen szá-
raz és tiszta, Brüsz-
szel ősi városfalával 
határolt, ami műemléki szempontból ki-
emelkedő. Itt mutattuk be Körösfői-Kriesch 
Aladár székeit és a Toroczkay-Vigand Ede 
által készített szekrényt, amit itt láthatott 
először a nagyközönség. 

A legnagyobb szenzáció azonban a 
Nagy Sándor „Attila hazatérése vadászat-
ról” című kárpit volt, amit Leo Belmonte 
unokája a kiállítás hírére a Gödöllői Városi 
Múzeumnak ajándékozott. Kanadából ér-
kezett a kiállításra. A tárlathoz külön kiad-
vány is készült. 

– Hogyan került a szervezők 
látóterébe a Gödöllői Művész-
telep?

– A bemutatást Burányi Ad-
rienne kezdeményezte, aki Gö-
döllőről származik és 2004 óta 
a Balassi Intézet munkatársa, a 
már korábban ott megrendezett 
Róth Miksa-kiállítás sikerét látva. 
De egyre inkább azt tapaszta-
lom, hogy aki Magyarországon 
és Európában a századforduló 
művészetével foglalkozik, az 
tud a Gödöllői Művésztelep-
ről, ami az elmúlt 20-30 évben 
megjelent minden nagyobb a 
korral foglalkozó nemzetközi ka-
talógusban szerepel. Egyre töb-
ben szeretnék a művésztelepet 
megismerni, és sokszor hozzák 
fel példának életüket életreform 
mozgalmakat kutatók is. Ez 
utóbbi téma most is vonzotta az 
érdeklődőket A szecesszióval, 
és a korral foglalkozó emberek 
mellett, sokan olyanok is eljöttek, 
akik ezt megelőzően még sosem 
jártak a Balassi Intézetben.

Gellér Katalin és az én előadásom iránt 
is nagy volt az érdeklődés, mindenki jegy-
zetelt és sok érdekes kérdést kaptunk…

– Mi érdekelte a résztvevőket?
– Például, hogy hány külföldi tagja volt a 

művésztelepnek, kaptak-e állami támoga-
tást, vagy, hogy mit értünk mi tolsztojaniz-
mus alatt, de szóba jött a vegetarianizmus 
is.  Volt, aki azt is megkérdezte, hogy szá-
mított-e a művésztelep tagjainak letelepe-
désénél, hogy Gödöllőn van a Grassalkovi-
ch kastély. Márpedig az, hogy Brüsszelben 
egy fiatalember ezt kérdezi, azt jelenti, 
hogy ismeri Gödöllőt! De hadd mondjak 
egy emlékezetes példát, milyen az, amikor 

a kultúrák találkoznak: 
Egy távolkeleti család 
is részt vett a tárlat-
vezetésen, ahol be-
mutattuk az 1908-ban 
készült Attila hazaté-
rése vadászatról című 
kárpitot. Igencsak 
meglepődtünk, ami-
kor megkérdezték, 
hogy ez az esemény 

akkor, abban az évben (1908) történt-e 
Magyarországon. Nekünk természetes, 
hogy Európában mindenki ismeri Attilát, 
a hun királyt, de egy távolkeleti embernél 
más a helyzet. Ő nem feltétlenül tudja, 
hogy kiről van szó.  De el kellett például 
magyarázni azt is nekik, hogy mit értünk 
pontosan a mozaik szó alatt, mert ők ezt 
nem ismerték.  

A művésztelep megismerését egyébként 
egy film is segítette, Ruzsa Dénes és spi-
tzer Fruzsina alkotása a régi művésztele-
pet és a GIM-házat állította párhuzamba. 

– A megnyitón többször is elhang-
zott, hogy Gödöllő a szecesszió bölcső-

je. Ám, ha megnézzük a város megma-
radt régi épületeit, nem igazán viselik 
magukon a szecesszió nyomait. 

– Ez azért így nem teljesen igaz, csak 
itt nem olyan volumenű épületekkel ta-
lálkozunk, mint Szabadkán és Marosvá-
sárhelyen, vagy mondjuk Kecskeméten. 
De a Körösfői-Kriesch Aladár utcában, a 
művésztelep korabeli helyszínén meg-
maradt a szövőiskola eredeti homlokzata, 
a Körösfői-ház, a Belmonte Leo-, a Nagy 
Sándor-ház is áll és a Remsey-ház is őrzi 
a szecessziós művésztelep emlékeit. És itt 
meg kell, hogy álljunk egy percre! Az építé-
szettörténetben nem szívesen használják 
a szecessziós építészet kifejezést, hanem 
századfordulós építészetről beszélnek. 
Ennek az időszaknak az építészetében 
rengeteg újítás volt: beleférnek a vonal-
díszes és az ornamentális építmények – 
amelyekre itthon a szecesszió kapcsán 
gondolunk; Ide tartozik Lechner Ödön épí-
tészete, ami tulajdonképpen a magyaros 
szecesszió alapja – gondoljunk az Ipar-
művészeti Múzeumra. De beletartoznak a 
polgári lakások és villák, valamint a műte-

remházak is, mint például a Medgyasszay 
István által tervezett Nagy Sándor-és a 
Belmonte Leo-ház. Ezeket is szecesszi-
ós épületek közé soroljuk, mert tükrözték 
azt a filozófiát, hogy a művészet az életet 
szebbé, jobbá teszi, a műterem szakrális 
hely, ahol a művészet születik. Megtaláljuk 
a kerttel való organikus kapcsolatot. És ne 
feledkezzünk meg a Medgyaszay nevé-
hez köthető technikai újításokról sem: a 
vasbeton szerkezetről és az előregyártott 
nagyobb szerkezeti elemek beépítéséről.

A népi építkezésben is megta-
lálhatók a magyaros szecesszió 
nyomai: a téglacsíkokból kialakí-
tott lizéna szerű faldíszítő elem, 
azaz a kiálló falcsík és Lechner 
népi motívumainak hatására 
kialakult előregyártott kerámia 
virágok. A téglacsík  például jól 
megfigyelhető Gödöllőn a Járás-
bíróság épületén is.

Meg kell említenünk még az 
egykori községháza, a mai Er-
zsébet Királyné Szálloda épüle-
tét. A szecesszió időszaka egy-
ben a „városházák” építésének a 
korszaka, s ide tartozik az egy-
kori gödöllői községháza is. Itt 
az eredeti terveken például még 
festett üvegablakok szerepelnek, ami szin-
tén a korszak jellemzője. 

Ide tartozik még a Dózsa György úti pa-
tika is, és nem mehetünk el szó nélkül a 
mai Szent István Egyetem, az egykori Pre-
montrei Főgimnázium épülete mellett sem. 
Ez utóbbira legkevésbé sem szoktunk úgy 

gondolni, mint szecessziós emlék-
re. Pedig tervezői, Sváb Gyula és 
Kertész K. Róbert a századforduló 
időszakának is jeles építészei vol-
tak, belső díszítését pedig Nagy 
Sándor és a művésztelep tagjai 
készítették. Nagy kérdés tehát, 
hol húzzuk meg a határt?!

Végezetül pedig említsük meg 
a Szabadság téri HÉV-megállót, 
ami szintén ennek a korszaknak 
az emléke, azon szerencsés épü-

letek közé tartozik, 
ami az Erzsébet 
Királyné Szállodá-
val együtt túlélte a 
szocialista városfejlesztést. 
Ez szinte csoda!

A Gödöllői Városi Múze-
um 1992-es évkönyvében 
olvasható Mészáros János 
építész cikke, amelyben egy 
1951-es szakmai elemzést 
idéz, melyben a következő-
ket írják: „A Szabadság tér 
egységét két épület bontja 
meg, a szecesszió korának 

gyenge alkotása, a mai tanácsház és a 
HÉV állomás stílustalan épülete.” „A ta-
nácsház városképbontó jellegét átalakítás-
sal meg lehetne próbálni enyhíteni. A tető-
szék egyszerűsítésével és más homlokzati 
kombinációkkal megkísérlendő volna egy 
szebb és a térrel harmonikus megjelené-
sű tanácsház kialakítása. A HÉV állomás 
épületén kisebb átalakításokkal segíteni 
lehetne … Elavulása után azonban ennek 
is lebontása javasolt és könnyű szerkezetű 
várócsarnok építése volna kívánatos.” 

 Az egykori Központi Szállodáról, amit a 
művelődési ház építésekor bontottak le ezt 
olvashatjuk: „A szabadság út mentén egy, 
a környezetbe a városkép teljes semmi-
bevevésével idegenül odahelyezett, több 
emeletes szállodaépület, a városképet te-
jesen tönkreteszi!” 

Ezeket a sorokat olvasva örülhetünk, 
hogy egyáltalán maradtak építészeti emlé-
keink a századforduló időszakából.

(K)10

Gödöllő, a Szec eSSzió bölcSője

Őriné  nagy cecília:
     csoda,   hogy vannak még emlékek



tulajdon, mi a helyi építési szabályzat 
előírásaival próbáljuk védeni. Bízom 
benne, hogy nem lesz az enyészeté.

Felújításra vár még a Martinovics 
utca és az Ady Endre sétány sarkán 
lévő, szintén barokk eredetű épülete-
gyüttes is, amelyről a Városi Múzeum 
muzeológusai bizonyították be, hogy 
Török Ignác szülőháza volt. De érdekes 
módon a Kossuth Lajos utcában még a 
közelmúltban is találtunk barokk erede-
tű egykori lakóházat. 

– A barokk kor a kedvenced?
– Nem, miért?

– Mert úgy érzem, annyit tudsz er-
ről mesélni, hogy az ember boldogan 
belefeledkezik a témába.

– A város egész fejlődéstörténete ma-
gával tud ragadni, és a barokk kor volt 
az, ami elsőként gyakorolt komoly, meg-
határozó hatást a településre. De város-
fejlődés szempontjából az úgynevezett 
„királyi korszak” is nagyon izgalmas.

– Mi történt ekkor?
– A királyi pár ittléte nagyon vonzóvá 

tette Gödöllőt. A kiegyezéstől a szá-
zadfordulóig megháromszorozódott az 
épületállomány. Rengeteg nyaraló, villa, 
családi ház épült, a vasút, majd a HÉV 
kiépítése könnyen elérhetővé tette a te-
lepülést. Építészeti stílusban a historiz-
mus, eklektika, majd a szecesszió kor-
szaka ez. A kormányzói időszakban is 
töretlen volt még a fejlődés. Ekkor már 
felbukkant az art deco és a bauhaus 
stílus. Ez a nagyívű fejlődés tetten ér-
hető a mai Máriabesnyő, Fenyves, Bla-
ha, Kertváros városrészek utcaképein, 

amelynek máig 
meghatározó, 
markáns ele-
mei az ekkor 
épült egyedi és 
típusépületek. 
Nagyon fontos 
ezeknek az 
épületeknek 
a védelme, 
megújítása, 
karakterének 
megőrzése, 
akkor is, ha 

esetleg egyedi jogszabályi védelmet 
nem élveznek.

– Milyen korszakok érhetők még 
tetten Gödöllő utcáin?

– A második világháború után jött a 
szocialista-realista stílus, amit a laiku-
sok sokszor tévesen a ’60-as, ’70-es 
évek panelházaival azonosítanak. Ke-
vesen ismerik a „szocreál” építészeti 
értékeit. Ennek a korszaknak a kiemelt 
műemlékei az Egyetem téri lakóépüle-
tek, és az egyetemi víztorony. A későbbi 
úgynevezett Kádár-kocka típusépületek 
kérdése is izgalmas. Önmagukban nem 
képviselnek különösebb építészeti mi-
nőséget, de ahol egész utcák épültek 
így be, ott mégis megjelenik egyfajta 
egységesség és rendezettség, amelyre 
az egyes házak bővítésénél, átalakítá-
sánál is tekintettel kellene lenni.

A kockaházak soránál problémásabb 
a 80-as, 90-es évek minden korábbinál 
sokfélébb építészete. Kitágult a világ, a 
külföldi utak során szerzett benyomása-

ik alapján sokan idegen mintákat pró-
báltak itthon adaptálni az összefüggé-
sek megértése nélkül (pl. „mediterrán”, 
„skandináv”, „amerikai” építészet). Eh-
hez hozzájárult a különböző régi és új 
építőanyagok minden korábbinál szé-
lesebb kínálata. Ekkor bomlott fel csak 
igazán az utcaképek egységessége.

– Oké, eljutottunk a mához. Mi a 
helyzet napjainkban? Milyen távo-
labbi tervek vannak?

– Sajnos nem könnyű a helyze-
tünk. A városnak egyre kevesebb 
beleszólása van az egyéni, családi 
házas építkezésekbe. Sokan még 
mindig „az én házam, az én váram” 

hozzáállással építkeznek, 
és az utcaképpel kevésbé 
foglalkoznak.

– Nem lehet „levéde-
ni” egy-egy utcaképet?

– Dehogynem! Vannak is védett ut-
caképeink. Ilyen a Körösfői, a Kazinczy 
és a Városmajor utca. De az utcaképi 
védelem csak a viszonylag érintetlenül 
megmaradt utcák esetében indokolt.

– Akkor mi lehet a megoldás?
– Készítettünk egy kifejezetten épít-

tetőknek és építkezőknek szóló, sok 
illusztrációval ellátott szemléletformáló 
kiadványt, a Településképi Arculati Ké-
zikönyvet. A városi honlapról letölthető, 
de nyomtatott füzetkék formájában is 
elérhető a Főépítészi Irodán. Ez segít-
ség mindazoknak, akik szeretnék, ha 
Gödöllő összképe minőséget, szépsé-
get és harmóniát sugározna. Én ezen 
dolgozom lassan egy évtizede. Bízom 
a személyes konzultációkban, és remé-
lem, hogy ha lassan is, de át fog menni a 
kézikönyv legfontosabb üzenete: óvjuk 
megmaradt építészeti értékeinket, és 
gyarapítsuk őket körültekintő, minőség- 
elvű beavatkozásokkal!

Tatár attila

Gödöllő a főépítész szemével
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2010 óta Gödöllő város főépítésze. 
Régi gödöllői család tagja. Fiatal épí-
tészmérnök és várostervező szak-
ember, tele jobbnál-jobb ötletettel. 
Kevesen tudják, de bizony kemény 
tervezői-szervezői munka (is), hogy a 
város egyre szebben nézzen ki.

– Milyen a mai Gödöllő? Mármint 
építészetileg.

– Ez nagyon összetett kérdés. Nem is 
rögtön az építészettel kezdem, hanem 
a városról mindannyiunkban élő kép-
pel. Gödöllő nagyon sokunk számára 
egy vonzó, élhető kisváros, amelynek 
különleges kisugárzása van. Érzik ezt 
nemcsak az itt lakók, hanem az ide vá-
gyódók és a frissen ide költözők is. Ez 
a különleges természeti adottságaiból 
és egyedi történelmi szerepéből adódik. 

Rátérve az építészetére, azt lehet 
mondani, hogy a sokáig kohe- 
rensen, szervesen fejlődő kisvá-

ros arculatában 
az 1960-as, ’70-
es évek hozták a 
legdrasztikusabb 
beavatkozásokat 
a városközponti 
komplett utcaso-
rok bontásával, 
és a toronyhá-
zak, lakótelepek 
megépítésével. 
Egy hosszú távú 
városépítészeti 
feladat, hogy a 
történeti telepü-
l é s s z ö v e t b e n 
ezáltal létrejött 
szakadásokat el-
dolgozzuk.

Én már csak 
fotókról láthattam 
a nagyszüleim 
egykori házát és 
a régi főtér le-
bontott házsorát. 
Sajnos már nincs 
meg ez a han-
gulatos, régi vá-
rosmag. A város- 
szerkezet többi 
történeti eleme, 
az egykori Fel-
vég, Alvég még 
felismerhető, de 
a régi, úgyneve-
zett Hídvég, a 
városközpont tel-
jesen átalakult.

– Akkor ne szaladjunk előre! Hon-
nan indult a település? A török idők-
ben Gödöllő is elpusztult?

– Ha nem is néptelenedett el teljesen, 
de nagy szüksége volt arra, hogy új la-
kókat telepítsenek be.

– Gödöllőnek szerencséje volt 
Grassalkovich Antallal, az Újszerze-
ményi Bizottság vezetőjével?

– A városfejlődés szempontjából 
minden bizonnyal. Az ő uradalmának 
kiemelkedő színvonalú barokk építé-
szete komoly hatással volt Gödöllőre, 
még akkor is, ha ma már az akkori épü-
letállományból csak a legkiemelkedőbb 
alkotások maradtak meg hírmondóként. 
A kastélyon, a máriabesnyői bazilikán, 
és a kálvárián kívül azonban, ha odafi-
gyel az ember, találni még barokk stílus-
jegyeket olyan épületeken is, amelyek 
kevésbé voltak reflektorfényben és át-

vészelték az évszázadok pusztítását. Itt 
nemcsak arra a dúsan díszített főúri ba-
rokkra kell gondolni, amelyet mindannyi-
an ismerünk, hanem arra az egyszerű, 
de tisztességes építészeti minőségre, 
ami a barokk kortól kezdődően egészen 
a XX. század közepéig az egész város 
építészetét jellemezte. Meg kell nézni 
közelebbről a Várkapitányi Lakot, amit a 
legtöbben Testőrlaktanya néven ismer-
nek, vagy a Hamvay-kúriát. Persze eze-
ket is többször átépítették, de a magas 
színvonalú építéskultúra most is olvas-
ható róluk. 

– A Várkapitányi Lakot kívülről már 
korábban felújította a város, most a 
belső munkák folynak.

– Az ütemezés szerint ősz elejére 
készen leszünk, és egy csodálatos köz-
épülettel lesz ismét gazdagabb Gödöllő. 
Ez egy egészen rendkívüli épület, ami 
egyszerűségével és eleganciájával ra-
gadja meg az embert. A belső térben 
a barokk és az azt követő korok lenyo-
matait őrző, éppen ezekben a hónapok-
ban felszínre és helyreállításra kerülő 
szépséges részletek (díszítőfestések, 
épületasztalos szerkezetek) rejtőznek. 
Ezek bemutatására egy olyan – a ko-
rábbi gödöllői műemlék-helyreállítások-
tól eltérő – módot választottunk, amely 
felvállalja azt, hogy az eredeti pompa 
már megfakult, de ami a sok viszontag-
ság során ránk maradt, annak is meg-
van a szépsége. Gondosan helyreállít-
juk mindazt, ami ránk maradt, de nem 
„plasztikázunk”, nem rekonstruáljuk a 
hiányzó részleteket. Teljesen más lesz 
az atmoszférája így ezeknek a belső 
tereknek, mint egy korhűen helyreállított 
térnek. Egyszerre lesz ódon, de azáltal, 
hogy a falfelületek átértelmeződnek, 
egyszerre lesz kortárs, izgalmas, újsze-
rű. Reményeink szerint egy egészen 
egyedi élményt fog nyújtani. 

Vannak még olyan barokk épületek, 
amelyek helyreállításra várnak. Ott van 
például az egykori egyetemi kertészet 
területén, ahol most az uszodaépítés 
zajlik, egy Grassalkovich-féle zöldséges 
pince, amit egyedülálló módon, egészen 
az egyetemi kertészet közelmúltbeli ki-
költöztetéséig az eredeti funkciójára 
használtak. Ezen a területen a Grassal-
kovichok óta mindig is zöldségtermesz-
tés, kertészet működött.

– A pincének mi lesz a sorsa?
– Hosszú évek óta folyamatban van 

a műemlékké nyilvánítása. Nem városi 

Mészáros
Judit Gödöllőnek különleges kisugárzása van
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szünk odafigyelni, gondolok itt a helyileg 
védettekre, illetve olyan neves személyi-
ségek sírjaira, akikről még a környezetük 
sem tudja, hogy Gödöllőn nyugszanak. 
Csak egy példa: Ostorharicsi Horváth 
Károly, a Ferencváros egykori ország- 
gyűlési képviselője is itt van eltemetve, 
akinek a családjából származik az első 
magyarországi motorkerékpárgyártó 
vállalkozás. Jó érzés, amikor az ember 
felhív egy leszármazottat és közli vele, 
hogy sikerült felkutatni egy őse sírhelyét. 
Kutatómunkával így tudtunk Saly Noémi 
irodalom- és Budapest-történész egyik 
felmenőjére (Francsek Pálné) is rábuk-
kanni. A sírt Varga Árpád állította helyre, 
Noémi pedig el is látogatott a temetőbe 
és meghatottan állt az őse előtt. Egy sze-
mélyes megjegyzés: nagyon szeretném 
annak a hajdani tanító nénimnek a sírját 
is megtalálni, aki engem írni és olvasni 
tanított, mert mindenki az elsős tanító-
jának köszönhet nagyon sok mindent. 
Egyelőre nem jártam sikerrel, de nyomon 
vagyok, így folytatom a kutatást.
– Az Értékvédő Egyesület tagja is 
vagy...
– Nagyobb léptékű munkafolyamatokban 
haladnak, mint a városvédők, gondoljunk 
csak a gödöllői zsidótemető helyreállítá-
sára, melynek kezdeti munkálatait szin-
tén a városvédők kezdték meg.
– A fiatalokat mennyire lehetne bele-
vonni ilyen város- és értékvédő mun-
kákba?
– Talán a kisiskolásoknak lehet olyan 
alapot adni, ami a későbbiekben kama-
toztatható. De felgyorsult világban élünk, 
ahol a pénz az úr, a szabadidő meg ke-
vés, a felnőtt fiatalabb korosztály a saját 
boldogulását próbálja megtalálni.  
– Munkahelyeden, a Szent István 
Egyetemen is óvsz és védsz?
– Az Egyetemtörténeti Bizottság tagja-

ként tevékeny-
kedem, ezen a 
speciális terüle-
ten is igyekszem 
a múlt tárgyait 
megőrizni, min-
dent, amit lehet, 
még az ajtókról 
lekerülő névtáblá-
kat is. Lehet hogy 
könyvet kellene 
írni az egyetem 
történetéről olyan 
sztorikkal, mint 
pl. hogy az 1950-
es években a régi 
intézmény alagso-
rában a tanárse-
gédek este 11 óra-
kor motoroztak; 
nem egy szokvá-
nyos dolog.
– Csak hogy fo-
kozzuk a feladat-
köreidet: a Tisz-
ta Udvar-Rendes 
Ház mozgalom-
ban is dolgozol.
– Ne nevezzük feladatnak, mert az munka, 
ezeket a tevékenységeket szabadidőm-
ben szoktam csinálni, vagyis számomra 
ez egyfajta hobbi. Ezzel a helyi kezdemé-
nyezéssel kapcsolódtunk be városként a 
Virágos Magyarországért Mozgalomba. 
Ennek a célja azon lakók és lakóközössé-
gek munkájának elismerése és értékelé-
se, akik példamutató módon gondozzák 
és szépítik ingatlanjaikat, valamint annak 
környezetét, hozzájárulva ezzel a telepü-
lés szépítéséhez, s a mindannyiunk kom-
fortérzetét nagyban meghatározó kulturált 
környezet kialakításához.
– A Tiszta Udvar-Rendes Ház zsűrijé-
ben is benne vagy. Van-e kedvenced 
az eddig látott porták közül?

– A zsűriben Dolányi 
Sándor alelnökünk is 
jelen van a társashá-
zak képviseletében. 
Kedvenceim egyike az 
Erzsébet körút tetején, 
az utolsó két ház sí-
nek felőli része mivel 
nagyon gondozott, 
de ugyanilyen szép a 
Palotakert és a Paál 
László köz néhány há-
zának környezete is.
– Tevékenységedért 
korábban már Pod-
maniczky-díjat is 
kaptál...
– A Podmaniczky-dí-
jat azok kapják, akik a 

település- és műemlékvédelem, lakókör-
nyezet szépítése terén valami jelentőset 
tettek. Rajtam kívül egyébként jó pár gö-
döllői is megkapta ezt az elismerést, ami 
azt bizonyítja, hogy jó úton járunk.
– Te viszont jártál olyan helyen is, ahol 
madár soha, de ember sem sok...
– 1991 januárjában az Erzsébet-szikla 
alatt jártam. Ha szembeállunk a sziklá-
val, a kőpad előtti részen volt egy lejárat, 
de azóta már befalazták. Hudák Tamás 
barátommal sikerült bepillantanunk alá. 
Érdekesség, hogy Tamás testvére egy 
Makovecz Imre által tervezett házban él 
a Százszorszép utcában. Tudtommal, ez 
az egyetlen Makovecz épület Gödöllőn.
– És mit láttatok a szikla alatt?
– Egy-két gyanús, cirill betűs zsáktól és a 
vízesés csővezetékeitől eltekintve sem-
mit sem.
– Ahogy itt ülünk és beszélgetünk az 
irodádban, a földön egy üvegezett ab-
lakszárny található, ami ugyancsak az 
enyészettől menekült meg...
– A városban járva arra lettem figyelmes, 
hogy a régi postánál egy ablakszárny a 
földön hever, ami gyanúsan az épület 
tartozékának tűnt. A tulajdonost megkér-
dezve kiderült, hogy a szóban forgó tárgy 
kidobásra ítéltetett, ezért gyorsan elkér-
tem és magammal vittem.
– Te tényleg mindent próbálsz meg-
menteni!
– Azért, hogy Ráday Mihály műsorának 
nevével ellentétben, még ükunokáim is 
lássák...                    

Dr. Fülöp István, a Szent István Egye-
tem mestertanára munkája mellett, 
szabadidejében igen aktív tevékeny-
ségeket folytat: többek között várost 
és értéket véd, mint egy jó katona; 
csak nem fegyverrel, hanem nagy 
lelkesedéssel, odaadással és szakér-
telemmel. A beszélgetés során ezek 
mellett szóba kerültek olyan témák is, 
mint egy kovácsoltvas rózsa, motoro-
zás az egyetem alagsorában vagy egy 
rövid séta az Erzsébet-szikla alatt.

– Mikor alakult meg a Gödöllői Város-
védő Egyesület?
– 1984-ben, még Gödöllői Városszépítő 
Kör néven jött létre ez a szerveződés; a 
mai nevét csak később vette fel. Az első 
elnöke Novák László, a Budapest Bank 
helyi fiókvezetője volt. Ekkorra a városz-
szépítés már országos mozgalommá 
nőtte ki magát, mindebben nagy szerepe 
volt Ráday Mihály Unokáink sem fogják 
látni... című egykori, nagy sikerű műsorá-
nak. Az egyik adásban Gödöllő is szere-
pelt, amikor az egyetem földszinti rektori 
termében lévő szekkókat (hasonló fal-
festési technika, mint a freskó) el akarták 
tűntetni; Dr. Tóth Árpád segítségével sze-
rencsére sikerült megmenteni azokat. Ez 
volt az első olyan megmozdulásunk, ami 
országos nyílvánosságot kapott.
– Te magad hogyan kerültél az egye-
sületbe? Már fiatal korod óta érdek-
lődtél a múlt tárgyi emlékei iránt?
– Igen, családi körben is akadt/akad több 
olyan eszköz is, melyek saját készíté-
sűek. Nagyapám díszítő-kovácsmester 
volt, szerettem nézegetni az alkotásait. 
Az egyik kedvencem 
egy kovácsoltvas rózsa 
volt, egy igazi mester-
munka. Régi míves tár-
gyak között nőttem fel, 
így eleve adott volt az in-
díttatás, hogy a jövőben 
részese legyek egy ilyen 
profilú egyesületnek. Jópár ilyen tárgy a 
mai napig megvan, igyekeztem össze-
gyűjteni őket, hogy ne vesszenek el.
– De mi volt legelső nagyobb feladat 
az egyesület életében?
– Amikor felvállaltuk a Kálvária helyreál-
lításának kezdeményezését. Első lépés-
ként Kocsis Zoltán adott az egykori mű-
velődési központban egy jótékonysági 
koncertet, a bevételből, adományokból 
pedig sikerült elindítani azt a folyamatot, 
aminek eredménye, hogy a Kálvária ma-
napság közel eredeti állapotában látható; 

bár a karbantartásról sem sza-
bad azért elfeledkezni.

– Mi volt a legna-
gyobb volumenű kihívásotok?
– 1990-ben a Város- és Faluvédők Szö-
vetsége országos találkozójának meg-
szervezése, ami itt zajlott Gödöllőn. Ek-
korra „fagyos Matúz“ már visszakerült a 
főtérre.
– Szép neve van az illetőnek, de felte-
hetően nem az Északi-sarkról jött...
– „Fagyos Matúznak“ a helybeliek hívták 
az I. világháborús emlékművet. Azért ra-
gadt rá ez a név, mert amikor elkészült a 
szobor, akkor a lakosok ránéztek és azt 
mondták: „Jé, ez úgy néz ki, mint a fa-
gyos Matúz!“. Bizonyára egy gödöllői pol-
gár ragadványneve lehetett. Korábban, a 
szovjet érában a szobrot kipaterolták a 

temetőbe, egyesüle-
tünk hozatta vissza.

– Mire vagy a legbüsz-
kébb, amit az egyesület véghez vitt?
– Az említett találkozó mellett arra, hogy 
minden évben sikerül egy pályázat révén 
a fiatalokat megszólítani. Ennek lénye-
ge, hogy tudni szeretnénk, hogy az ifjú-
ság mire büszke a lakókörnyezetében, a 
városban; mit mesélne el az idelátoga-
tóknak. Ezt a pályázatot alsó tagozatos 
tanulóknak írjuk ki és szerencsére szép 
számmal akad jelentkező; főleg rajzok 
érkeznek hozzánk. Egyébként az orszá-
gos szövetség is ír ki hasonló pályázatot, 
azon nyert már több gödöllői kisdiák is 
díjat.
– Min dolgoztok manapság?
– Más szerveződésekkel együttműködve 
jelen pillanatban a temetői sírokra igyek-

Dr. Fülöp István találk     ozása a postaablakkal

De ki az a „fagyos Matúz“?

Reményi Krisztián
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Kertész lettem, fát   nevelek…
– Mely területek tartoznak a kezed alá?
– Az Erzsébet park és az Alsópark, valamint 
az Erzsébet királyné körút és a Szabadság 
út közötti, a kastély és a MUZA körüli te-
rület, ugyanis ezeket is parkként kezeljük. 
Továbbá nyolc lakótelep, több köztér, de ott 
van a főtér és a Mária kert is. 
– Gyakran halljuk, hogy Gödöllő zöld és 
virágos város. Igaz ez a kertész szemé-
vel nézve is?
– Erre törekszünk, így van! Több, mint 700 
négyzetméter felületen ültetünk virágokat 
minden évben, két ütemben, tavasszal az 
egynyáriakat és ősszel a kétnyáriakat – ár-
vácskát, nefelejcset, százszorszépet – és 
ezzel egy menetben a hagymásokat. Ez 
utóbbiakból évente 7500-8000 darabot, 
kétnyáriból 17.000, egynyári növényekből 
pedig szintén 17-19 ezer kerül ki. Minde-
zek mellett a nyári időszakban sok az ám-
polnás, vagyis az oszlopokra és korlátokra 
kihelyezett növény, a csüngő petúnia és a 
futómuskátli, amik kifejezetten mutatósak 
tudnak lenni.
– A növénydekorációnak is megvan a 
divatja. Mennyire követjük ezeket Gö-
döllőn?
– Folyamatosan figyeljük a fajtasorozatok 
változását, hogy miből lehet válogatni. Mi-
vel a növényfajokat folyamatosan nemesí-
tik, új fajták jönnek létre.  De ez nem annyi-
re divat kérdése, inkább úgy fogalmaznék, 
ez egy folyamatos kísérlet, hogy mi érzi jól 
magát egy-egy területen, mi mivel mutat 
jól. Minden növényfajtának más az igénye, 
s nem szabad elfeledkezni arról, hogy az 
egyes településeken mások a talajviszo-
nyok, más lehet a mikroklíma, s ezek je-
lentősen befolyásolják, hogy egy-egy virág 
vagy fa hogy érzi magát valahol. Egyre 
többet alkalmazunk hazai nemesítésű faj-
tákból. 
– Milyen virágokkal szerettek dolgozni, 
és miket látnak szívesen a gödöllőiek a 
közterületeken?
– Amire a legtöbb visszajelzést kapjuk az 
itt élőktől és az ide látogatóktól is, azok a 
Dózsa György úti, illetve Ady Endre sétány 
kaspóiba kikerülő csüngőpetúniák. Szerin-
tem ez a legjellegzetesebb Gödöllőn. Dol-
gozunk kúpvirággal, kakastaréjjal, dáliával, 
szalviával, de sok pozitív visszajelzést kap-
tunk a verbénákra és a kánákra is. Ezek 
mellett úgy tapasztalom, kezd divatba jönni 
a díszgyertya is. 
– Azt hittem a begóniát fogod mondani, 
hiszen az látványos színfoltja szokott 

lenni a belvárosnak...
– A begóniából nemrég jelent meg 
egy olyan változat, amit a múlt évben 

is ültettünk, és 80 cm magasra is megnő. 
Ez díszítette például a Gábor Áron utca ele-
jét, s idén több virágágyásba is terveztünk, 
valamint próbálkozunk a gumós begóniák-
kal is.
– Emeljük kicsit feljebb a tekintetünket! 
Mi a helyzet a fákkal? 
– Gödöllő jellegzetessége, hogy sok más 
városhoz képest szerencsére igen sok fa 
van a városban. Sok a kislevelű hárs és 
a feketefenyő, ami részben a korábbi Sisi 
kultusznak is köszönhető. Sajnos sok az in-
vazív faj is, mint például a bálványfa és az 
akác, amiket valamilyen szinten érdemes 
visszaszorítani. Ez persze nem azt jelenti, 

hogy ezeket ki kell vágni, inkább arra törek-
szünk, hogy amikor kiszáradnak, elöreged-
nek, akkor a pótlásuk őshonos fajokkal tör-
ténjen meg. De arra semmi szükség, hogy 
például az akác teljesen eltűnjön, ezzel a 
felfogással nem értek egyet lakott területen. 
A parkjaink faállománya azonban rendkívül 
koros, és így sürgős és fontos feladatunk 
az utánpótlásról, valamint a meglévők ápo-
lásáról gondoskodni.  Épp ezért már a múlt 
évben az Állomás úton, az Ady sétányon és 
a kastély mellett, most pedig az Erzsébet 
királyné körút és a Szabadság út közötti te-
rületen, valamint az Alsóparkban telepítet-
tünk nagy lombkoronát öltő parkfákat. Ezek 

között van gyertyán, kocsányostölgy, vö-
röstölgy, tulipánfa, vörösfenyő, erdeifenyő 
és páfrányfenyő. Külön figyelmet igényel a 
kastélyparkban és az Alsóparkban találha-
tó fenyőállomány, ami szintén igen idős, és 
utánpótlásra szorul.
– A városban sétálva úgy tűnik, a lakos-
ságban partnerre találtatok, ők is sokat 
tesznek azért, hogy Gödöllő valóban 
zöld város legyen.
– Két éve dolgozom itt főkertészként, és 
bátran kijelentem, hogy a gödöllői lakosság 
rendkívül aktív, ha környezetünk szépíté-
séről van szó. Sokan aggódnak télen a fák 
gondozása láttán, de amíg lehet, a fákat 
megtartjuk, sőt, a „csonkolásos” módszer 
is a legvégső megoldások közt szerepel 
már. Szakmabeliek is többször néztek már 
rám érdekesen, egy-egy fa esetében, hogy 
miért nem a kivágás mellett döntöttem, ná-
lunk tényleg ez a legutolsó megoldási le-
hetőség. A kertvárosi övezetekben szépen 
gondozzák az előkerteket és sok helyen az 
úttest és a járda közötti zöldsávot is. De ami 
számomra tényleg meglepő volt, hogy itt a 
lakótelepek is nagyon sok társasház mellett 
kiskerteket gondoznak, nyírják a cserjéket, 
sövényeket, virágokat ültetnek minden év-
ben. 
– Megkeresnek-e benneteket, hogy ta-
nácsot kérjenek a növények telepítésé-
hez? 
– Főként a közterületre történő faültetések 
miatt egyre gyakrabban fordulnak hozzánk 
kérdéssel, ami azért jó, hiszen a faültetés 
több évtizedre szól.  Sokat tudunk segíteni, 
például fafajra való javaslattétellel a köz-
műtérképeink alapján, így nem kerül ki egy 
másfél méter széles zöldsávba, ahol víz-, 
gázvezeték, csatorna elhalad, egy olyan 
növekedési jellemzőkkel rendelkező fa, 
amit néhány év múlva esetleg ki kell szed-
ni vagy erősen visszavágni vezetékjavítás 
miatt, vagy mert a gyökere veszélyezteti a 
közműveket. Ha valaki megkeres, szívesen 
adunk tanácsot. 
– Az elmúlt években sok felújított utcába 
ültettetek fákat. Mit választottatok?
– Törekszünk a nagy lombkoronájú fák te-
lepítésére, de sajnos több esetben a lég-
vezetékek vagy a talajban futó közművek 
miatt csak kisnövésűeket tudtunk telepíteni. 
Ezért is kerültek például a Testvérvárosok 
útjára és a Hunyadi János utcába gömb-
kőrisek. Az Állomás úton, az Ady sétányon 
és a Petőfi Sándor utcában a pótlásoknál 
szerencsére tudtunk 20-30 méter magasra 
növő fákat telepíteni, ami a levegő tisztasá-
ga mellett a biológiai sokféleség fenntartása 
miatt is fontos. De nem szabad megfeled-
kezni arról sem, milyen gyönyörű látványt 
nyújtanak és milyen hangulatot teremtenek 
nagy árnyas lombkoronájukkal, szemben a 
kisnövésű díszfákkal, melyek azért szintén 
elérik az 5-10 méteres magasságot.
– Amikor megkezdted a munkát Gödöl-
lőn, mi volt számodra a legmeglepőbb?

– A meglepő szót nem 
használnám, Inkább 
úgy fogalmaznék, azt 
éreztem: Hú de jó lenne 
megcsinálni! Például az 
Alsópark kitisztítása az 
elburjánzott invazív fajok 
őshonosokkal való pótlá-
sával, cserjék, fák telepí-
tésével, egy minél fajgaz-
dagabb, akár arborétum 
jellegű park létrehozása 
érdekében.
– Apropó! Alsópark. A 
terület rendezésére cso-
dálatos tervek születtek 
a Rákos-patak meder-
rendezéséhez kapcso-
lódóan. Mikor lesz eb-
ből valami?
– A következő vegetációs 
időszakon kívül, várható-
an novembertől kezdődik 
a területet rendezése, de 
ez egy hosszú folyamat 
lesz, ami pályázatfüggő 
is. Tartalmaz mederren-
dezést, tanösvény kialakí-
tást és számos növényfaj 
betelepítését is.
– Amikor az agrárterü-
letről váltottál, miért döntöttél úgy, hogy 
Gödöllőn kezdesz dolgozni?
– Mindig is szerettem ezt a várost, a park-
jait, köztereit. A munkaköröm nagyon sok-
rétű, változatos, megunhatatlan. Minden 

évszakban más adja a munka fő vonalát, 
de szinte naponta változik minden, hiába 
van valami eltervezve, sokszor kell váratlan 
helyzetekben gyors szakmai döntést hozni, 
figyelembe véve időjárást, anyagi szem-
pontokat és természetesen a kollégáim ka-
pacitását, akikre folyamatosan számíthatok 
a szükséges munka elvégzésében.
– Ha szabad kezet kapnál Gödöllőn, 
mely területeket alakítanád és miket ül-
tetnél?

Van jó néhány terület, melyek rendezése 
sokat jelentene a város arculatának javítá-
sában. Ilyen például a Petőfi Sándor utca, 
a Szabadság út benzinkút és bútoráruház 
melletti területe is. Számos út mentén lehet-
ne látványos fasorokat kialakítani, például 
a Tessedik Sámuel utca, Szőlő utca, vagy 
Rét utca, de Máriabesnyőn a Szabadság 
út mellől is nagyon hiányzik a nagy füves 
terület mentén. Nem utolsósorban a játszó-
tereken is a fák lombja jelenthetne hosszba 
távú megoldást a napvitorlával szemben.
– Mit javasolsz az itt élőknek, mit ültes-
senek a házak elé?
– Először is, mindig vegyék figyelembe, 
hogy mennyi terület áll rendelkezésükre az 
ültetéshez, ehhez nyugodtan keressenek 
meg minket. Sokszor kapunk olyan meg-
keresést, hogy vágjunk vissza egy fát, mert 
nem gondolták, hogy ekkorára fog nőni. Az 
utcákra, ahol bőven áll rendelkezésre terü-
let, a juharokból széles választék van, de 
ott vannak a kőrisek, a tulipánfa, a páfrá-
nyfenyő és a platán is. Keskeny területekre 
a díszcseresznyék, díszgalagonyák, szá-
mos díszfa gömb és oszlopos változatai. 
És nem szabad megfeledkezni arról, hogy 
a fákat ápolni is kell! Amennyiben valaki 
virágzó cserjét szeretne, jó választás lehet 
a nyáriorgonák különféle változatai, télen 
a színes vesszőikkel díszítő somok, évelő 
növények közül pedig a díszgyertya, sás-
liliomok, vagy kúpvirág, árnyékos helyekre 
pedig az árnyékliliom fajták széles válasz-
téka.

Korondi Judit16

Gödöllő egyik vonzereje, hogy területének több mint ötven százaléka zöldterület. Ez részben a várost körülölelő Gödöl-
lői-dombságnak, másrészt hatalmas parkjainak és gondozott kertvárosának köszönhető, valamint annak a ténynek, hogy 
városunkban még a lakótelepek többségét is kertek színesítik. A városi parkok és közterek arculatát és a növények gondozá-
sát Barna Dániel, a VÜSZI főkertésze koordinálja, aki mindig is szeretett növényvédelemmel, azon belül is különösen fákkal 
kapcsolódóan foglalkozni. Nos, itt megteheti, bőven akad feladata!

Barna Dániel
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Szerencsére sokan vannak, akik 
nemcsak előre tekintenek, hanem 
vissza is. Így van ezzel a gödöllői 
Által Anikó is, aki évekkel ezelőtt 
létrehozta a Facebookon a „Gödöl-
lő anno” csoportot, ahova a helyiek 
régi fényképeket és filmeket rak-
hatnak fel, megoszthatják ifjúkoruk 
emlékeit. Anikó szívügye, hogy vá-
rosunk múltjának picike darabkái 
tovább éljenek és dúdolják a fülünk-
be egy letűnt kor dallamait. Az anno 
főnökével beszélgettünk múltról, je-
lenről, jövőről.

– Mivel te szabadidődben festegetsz, 
gravírozol, tojáshéjakból ké-
szítesz csodákat, bútorokat 
festesz és folytathatnánk, 

így adódik a kérdés: tojáscsipkézés 
közben jött egy sugallat, hogy de jó 
lenne egy Gödöllő anno csoport?
– Ez a sugallat konkrétan a diploma-
munkám írása közben érkezett. Későn 
érő típus vagyok, így a nagy művet a 
tinédzserkor és a nyugdíjkorhatár kö-
zös mezsgyéjén írtam. Akkor már na-
gyon-nagyon hiányzott az, hogy va-
lamit alkossak. A főiskola, a munka, 
család és a mindennapi gondok mellett 
minden hobbimat háttérbe szorította. 
Ekkor kezdtem el fotózgatni is, csak 
úgy kedvtelésből, kikapcsolódásból, 
alkotásvágyból. Ezzel viszonylag rövid 
„én időket” tudtam magamnak adni. 
Körülbelül 15 évvel ezelőtt költöztem 
be egy történelmi jelentőségű házba, 
nevezetten Neszveda Antal gyertyaön-

tő mester házába, illetve azt hiszem 
inkább a műhelyébe. Ekkor kezdett el 
érdekelni először a ház, és a neves 
család élete, majd a Hétház utca kocs-
máinak története, aztán Máriabesnyő. 
Kezdetben ezeket a témákat kutattam. 
Családi örökségből van néhány régi 
fotóm, elsősorban családi képek ezek, 
de van közte pár Gödöllőt ábrázoló 
fotó is. A rendelkezésemre álló képe-
ket, ismereteket pedig a Facebook Gö-
döllő csoportjába osztottam meg. Sok 
nosztalgikus, szép emlékeket idéző 
hozzászólás érkezett. Ekkor gondoltam 
arra, hogy komolyabban is lehetne ez-
zel foglalkozni; így jött létre a Gödöllő 
anno csoport. Kezdetben özönlöttek a 
képek, nemes összevisszaságban, 186 
megnyitott albumba, és a csoport idő-
vonalára. Álmomban sem gondoltam 
ekkora sikerre, ekkora értékes adat-
tartalomra. Szükségessé vált az oldal 
átszervezése, mert a képek rendezet-
lensége átláthatatlanná tette az oldalt. 
Ekkor találtam lelkes admintársamra, 
Rácz Barnára (elmúlt lapszámunkban 
vele is olvashattak interjút). Hatalmas 
nagy munka volt ez a rendezgetés. Az 
albumok számát, a képek tematikus 
kategóriákba sorolásával 30 darab alá 
vittük. Így az albumok 3 lapozással vé-
gignézhetők, a tartalom viszonylag át-
láthatóvá, kezelhetővé vált.
– Hány tagja van a csoportnak?
– Olyan 3300 körül lehet most, de sze-
rencsére folyamatos a növekedés.
– Van-e kedvenc fényképed?
– Persze hogy van. Elsősorban azokat 
a képeket kedvelem, amik nem tölthe-
tők le csak úgy egyszerűen az inter-
net bugyraiból, hanem magánkézből 
kerülnek elő. Ilyen például az a fotó, 
melyen egy hölgy kerékpározik a mai 
Szabadság úton, és a háta mögött lát-
szik a Központi szálló. A fotós célpontja 
egyértelműen a hölgy volt, mégis egy 
igen jelentős épületét is megörökítette 
városunknak, amire sajnos már nem 
sokan emlékezhetünk, csak ilyen és ha-
sonló fotóknak köszönhetően. Elsősor-
ban ilyen típusú képek felbukkanására 
vágyom. Valami azt súgja, hogy ilyen 
fotó rengeteg lehet még fiókok mélyén, 
cipősdobozban, padláson vagy éppen 
a nagymama hagyatékában. Másik 
kedvencem a régi Egészségház. Talán 
ehhez az épülethez az egészségügyis 
múltam vonz. Nagy kedvenc minden 
olyan kép, amik alatt hosszas beszél-
getések, emlékezések, és még hossza-
sabb találgatások fűződnek. És végül, 
de nem utolsósorban nagyon kedvelem 
a múlt és jelen párosításait, az ilyen 
volt, és ilyen lett típusú képeket.  

Által anikó

– Szerinted hogyan lehetne ráéb-
reszteni az embereket arra, hogy 
ezek a padlásokon, fiókok mélyén 
lapuló képek nyilvánosságra kerül-
jenek?
– Nehezen. A képek őrzői lehetnek 
idős emberek, akik nem fészbukoznak. 
Vagy nézelődnek ugyan, de a technika 
ördögével nehezebben birkóznak meg, 
és esetleg befotózni, scannelni és fel-
tölteni nem tudnak. Vagy a nagyszülők 
örökségeként ott vannak még a padlá-
sokon, de nem kerültek elő, az örökö-
sök nem foglalkoznak vele. Túl fiatalok 
még, hogy érdekelje őket a múlt. És biz-
tosan akad olyan is, aki tudja, mekkora 
érték van a kezében, de ezt nem akarja 
még a kezéből kiadni. Ha akadna va-
laki, aki nem Facebook felhasználó, de 
szívesen küldene nekünk képet, videót, 
bármilyen információt a régi Gödöllőről, 
azt a godollo.anno@gmail.com címen 
szívesen fogadjuk, vagy személyesen 
érte megyünk, digitalizáljuk és vissza-
visszük. Keressenek bátran ez ügyben!
– Ti viszont a tervek szerint bátran 
megosztjátok a gödöllőiekkel a múl-
tat, méghozzá több fokozatban is. 
Első sebességbe mikor teszitek az 
anno gépezetét?
– A Múzeumok Éjszakáján csinálunk 
egy úgynevezett „sámlimozit”, kicsit 
visszaidézve a régi időket, amikor a 
„Strofin” az emberek kimentek a sza-
badba, és sámlin ülve nézték a ház 
falára vetített filmeket. A mi sámlimo-
zinkban régi Gödöllőről szóló képeket 
fogunk vetíteni, kedvcsinálóként. 

– A madarak azt 
csiripelik, hogy 
ha minden sike-
rül, akkor jövőre 
egy kiállítás is 
fog nyílni az ösz-
szegyűjtött anya-
gokból...
– Nagy álmunk 
m e g v a l ó s í t á s a 
nem lesz egysze-
rű. A Facebookra 
töltött képek minő-
sége nyomtatásra 
alkalmatlan. Be 
kell szereznünk 
majd a képek 
eredetijét, amik 
alkalmasak le-
hetnek egy tárlat 
létrehozásához. A 
kiállítás segítsé-
gével ismertebbé 
válhatna a csoport 
létezése. Több tag 
pedig egyenlő a 

több képpel. Ezért azt tervezzük, hogy 
a kiállítás nem egy zárt térben lesz 
majd látható, hanem külső helyszínen, 

mondjuk a főtéren, hogy korlátozások 
(mint például nyitva tartási idő) nélkül 
látható legyen mindenki számára. 
– Te viszont még ennél is tovább 
gondoltad ezt...
– Nagy öröm lenne számomra, ha a 
kiállítási időszak végén ezek a képek 
nem egy raktárba kerülnének, hanem 
továbbra is a város utcáit, tereit színe-
síthetnék, mégpedig úgy, hogy az ábrá-
zolt helyszínre kerülnek. Így a régmúlt 
jól összehasonlítható lenne a mai álla-
pottal. 
– A beszélgetés során azt is elárul-
tad, hogy nemcsak a régi fényképek 
érdekelnek, hanem a régi tárgyak 
is...
– Az a mottóm, hogy el kell érni egy bi-
zonyos kort, hogy érdekeljenek a régi 
dolgok, hogy értékeld a múltat, lásd an-
nak szépségét, értékét. Hát én elértem 
ezt a kort. Ami másnak kacat, az ne-
kem kincs. Kincsként őrzök néhány ap-
róságot nagyszüleimtől, és igyekszem 
Gödöllő letűnt kincseit is megőrizni 
unokáinknak. 

„Van képe hozzá!“ 

A múlt szépségeinek 
hálójában

Reményi Krisztián
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Kultúrmisszó és poros parKetta
A gödöllői kulturális életet mindig a pezs-
gés jellemezte. Ehhez azonban szükség 
volt azokra az emberekre, akik ötleteikkel, 
lelkesedésükkel – vagy esetleg hivatás-
tudatból – mindent megtettek azért, hogy 
az itt élők számára megteremtsék a lehe-
tőséget a művelődésre. Ilyen Sás Károly, 
aki az 1970-es évek elején csipkerózsika 
álmából ébresztette fel a gödöllői mű-
vészeti életet és teremtett kulturálódási 
lehetőséget azon fiatalok számára, akik 
nem találták helyüket a kor nyújtotta ke-
retek között. 
– 1970-ben kineveztek a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház igazgatójának, s egy évig töltöt-
tem be ezt a tisztséget, utána Kapuszta Ka-
talin lett az igazgató, engem pedig művészeti 
vezetőnek neveztek ki. Amikor idekerültem, 
azt a feladatot kaptam, hogy élesszem újjá a 
gödöllői képzőművészeti életet. Alig múltam 
20 éves, amikor Gödöllőre jöttem – kezdte 
mesélni a nem mindennapi találkozások-
ról szóló történetet. – Nem igazán tudtam, 
merre induljak, s azt a tanácsot kaptam, 
keressem fel a Remsey családot. Jenő bá-
csi azonnal körbevezetett a 
műteremben, és a három 
fiú András, Iván és Gábor 
a legnagyobb szimpátiával 
fogadott; Gábor és köztem 
életre szóló barátság szö-
vődött. „Végre elkezdődik 
itt valami!” – mondta Jenő 
bácsi. Felállítottunk egy bi-
zottságot, aminek Remsey 
Jenő bácsi mellett Dékán 
Antal, a Petőfi iskola igaz-
gatója, Winkler Nándor a 
Petőfi iskola énektanára, dr. 
Kampis Antal művészettör-
ténész, valamint a Remsey 

fiúk és én voltam a tagja. Az elsők között 
Szekeres Erzsébet, Bada Márta, Miró Eszter 
és Lőrincz Rezső került a látókörünkbe, azu-
tán ők ajánlották a művésztársaikat. Először 
a művelődési házban tartották a találkozó-
kat, majd Remsey Jenő bácsi javaslatára át-
mentünk a Nagy Sándor-házba, s itt indult el 
a szakkör, ahol az akkor kezdő fiatal alkotók 
tanulhattak, fejlődhettek. 

– És mikor nyílt lehetőségük a bemu-
tatkozásra?

– 1971 májusában, a Gödöllői Tavasz 
keretében, az akkori Járási Hivatal, a mai 
Erzsébet Királyné Szálloda nagytermében 
nyílt meg az első kiállítás. Ez persze nem 
volt ilyen egyszerű, hiszen akkoriban a Kép-
zőművészeti Alap engedélye kellett hozzá.  
A behozott, közel háromszáz alkotásból ők 
döntötték el, mit mutathatunk be. A kiállítók 
a következők voltak: Remsey Iván, Remsey 

Gábor, Remsey András, Sze-
keres Erzsébet, László Lilla, 
Bada Márta, Lőrincz Rezső, 
Takáts Gyula, Kukla Mátyás, 
Bánkúti Péter, Kresz Albert, 
Chlumetzky Tibor, Karsai Zsig-
mond, Sári László, Fazekas 
Ferenc, Vályi Nagy Dezső, 
Kecskeméti József, Miró Esz-
ter, Pirók Irén, Zayzon Ágnes, 
Nagy János, Géczi Péter, 
Katona Ervin, Bujtás Judit, 
Sándor Szilárd, Hrustinczki 
László, Tábori Zsuzsanna és 
Farkas Margó. 

– Milyen volt a fogadtatás? 
– Hatalmas sikere és akkori 

mértékkel nagy sajtóvisszhangja volt.  Tö-
megesen jöttek a látogatók a közel három 
hónap alatt, amíg meg lehetett tekinteni. 

– Ez a kiállítás fontos esemény volt, de 
emellett milyen rendezvények voltak? 

– Nagyon színes és gazdag programunk 
volt, a kor legnevesebb művészei jöttek ide, 

például Németh Marika és Kazal László, de 
rendszeresen fellépett itt Vikidál Gyula, akko-
ri zenekarával a Gemlerrel, szombatonként 
ugyanis bálokat, táncesteket rendeztünk. De 
voltak gyermekprogramok, sőt balett és mű-
vészitorna és nyelvtanfolyamok. Minden év-
ben szerveztünk kiállítást. De volt egy ifjúsági 
Klub is, ami a maga idejé-
ben igazi különlegességnek 
számított. Ezt Szigeti Péter-
rel közösen találtuk ki, mert 
láttuk, hogy sok az unatkozó 
és lézengő kamasz. Hamar 
elértük, hogy rangot jelentett 
idetartozni. A belépéshez 
tagsági igazolvány kellett, a 
tagokat színvonalas progra-
mokkal vártuk, többek között 
rendszeresek voltak a TIT 
(Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat) előadásai. 

A fiatalok szerették, de hamar szemet szúrt 
a városvezetésnek a „szervezkedésünk”.  
Mikor megtudták, hogy már három hónapja 
működik és a KISZ még egyszer sem volt 
jelen, sőt, a városi KISZ-titkárt meg sem hív-
tuk még, majdnem fegyelmit kaptam, ami 
akkor az állásomba is kerülhetett volna. De 
szerencsére megúsztam, a lényeg pedig az 
volt, hogy a fiatalok jól érezték itt magukat, 
sikerült őket megszólítani. A lehetőségeinket 
azonban behatárolták a művelődési házban 
uralkodó körülmények. 

– Milyen volt ez az épület?
– A Kossuth Lajos utcában volt egy L ala-

kú ház, elöl két nagyszobával, amit össze-
nyitottak, így lett egy 120 m2-es nagyterem, 
és színpad. Igaz, a helyiségekben a parketta 
homokba volt lerakva. Amikor táncoltak az 
emberek, porzott az egész. Nagyon lepusz-
tult volt, de az igény a kultúra iránt megvolt 
az emberekben. Ezt az is jól mutatja, hogy 
nemcsak itt tartottunk teltházas rendezvé-
nyeket, hanem a városi könyvtárban is, ami 
szintén hozzánk tartozott.  A helyi programok 
szervezése és lebonyolítása mellett az is fel-
adatunk volt, hogy a gödöllői alkotók munkáit 
bemutassuk az országban. Ehhez kaptunk 
egy mikrobuszt, azzal szállítottuk a műveket 
a vándorkiállításokra. 

– Meddig vett részt ebben a munká-
ban? Ma már mint a Hajós iskola nyugal-
mazott tanárát ismerik a gödöllőiek.

– Amikor 1974-ben megnyílt a Hajós is-
kola, áthelyeztek ének-zene tanárnak, mert 
arra volt szükség. Ezzel egy nagyon izgal-
mas korszak volt, jó dolog volt a részese 
lenni.

Korondi Judit

sás károly

Városunk számos épületét ma már 
csak az emlékezet őrzi. Ilyen az egykori 
egészségház is, aminek nemcsak Gö-
döllő, hanem az egykori járás egészség-
ügyi ellátásban is fontos szerepe volt.  
Az alvégi épületet leginkább mint a szü-
lőotthont szokták emlegetni, ami azon-
ban csak egy része volt a komplexum-
nak, ahol a mentőállomás és sebészet 
is működött. Fábián Katalin, a Hajós is-
kola nyugalmazott tanítónője, igazgató-
helyettese számtalan emléket őriz arról, 
milyen élet folyt itt egykor, ő ugyanis 
szinte itt nőtt fel. Édesapja, Fábián Jenő 
mentő főápolóként, édesanyja, Fábián-
né Rózsika pedig szülésznőként, főma-
dame-ként dolgozott itt, amíg meg nem 
szüntették a szülőotthont.
– Az egészségház és a szülőotthon lénye-
gében egybetartozott, közös udvaruk volt, 
amit nem lehetett kívülről látni. A jelenlegi 
mentőállomás előtt lévő elhanyagolt épü-
letben volt a portásfülke és az egészség-

ház mosodája, hátul pedig a halottasház 
és a gazdasági épületek - eleveníti fel em-
lékeit, amelyekről számtalan fotót is őriz. 
1965- ig a szülőotthon bejárata előtt kör-
forgalom volt, ahol a mentősök meg tudtak 
fordulni. Apukám (1944-1950-ig) egyma-
gában teljesített szolgálatot, akkor ugyan-
is még nem volt sem mentőtiszt, sem or-
vos a mentőállomáson. Minden esetben 

neki kellett 
d ö n t e n i e 
arról, hogy 
ha kiment 
va lak ihez , 
o r v o s h o z 
viszi vagy 
k ó r h á z b a 
szál l í t ja-e. 
Létezett ülő- 
és fekvő-
betegszállító mentőautó. Hogy ez milyen 
nagy feladat volt, azt jól szemlélteti, hogy 
1944-től 1950-ig az év minden napján dol-
gozott, mert nem volt váltószemélyzet; ő 
és egy sofőr (Zsigri József) dolgoztak fo-
lyamatosan.
– Akkoriban napi hány feladatot kellett 
ellátniuk?
– Volt, amikor napokig nem történt sem-
mi, de ha átlagot kell mondani, naponta 
1-3 eset volt. Abban az időben, ha vala-
ki beteg lett, nem mentőt hívtak, inkább 

rátették a sze-
kérre és elvitték 
orvoshoz. A járás 
valamennyi tele-
pülésére jártak, a 
kastélyban lévő 
laktanya azonban 
nem hozzájuk tar-
tozott.
– Milyen volt a 
munkaidő be-
osztása?
– Amíg egyedül 
volt, lényegében 
állandóan ké-

szenlétben kellett lennie (az épületben 
lakott), később, amikor már volt váltótár-
sa, 24 óra szolgálat után 24 óra szabad 
volt. Nekik az emberi élet volt az első, de 
ezt elmondhatjuk az egészségház és a 
szülőotthon minden dolgozójára. Nagyon 
összetartó, családias, emberközpontú kö-
zösség volt mindkét épületben.
– Az édesanyja mikor került ide?

– 1946-ban, miután elvégezte a 
bábaképzőt. De nem csak szü-
lésznő volt, hanem többek kö-
zött műtős is. Nekik nemcsak a 
szülészeten, hanem akkor még 
a sebészeten is helyt kellett állni-
uk. Klacsmann főorvos is (1951-
1979) úgy tartotta, hogy aki itt 
dolgozott, annak mindent tudnia 
kell, és ebben igaza volt. A szü-
lésznőnek is kellett asszisztálni 

és műszerelni is. Mivel közel laktunk a 
szülőotthonhoz, nem egyszer előfordult, 
hogy az egész napi munka után, este 10-
kor újra be kellett menni a műtőbe (mert 
éjszaka nem volt műtősnő), majd utána – 
mivel éjjel takarítónő sem volt – még kita-
karította a műtőt, rendbetette a műszere-
ket és csak azután jött haza. Reggel pedig 
kezdődött az újabb műszak. A 36 év alatt 
közel 10 ezer csodát élt át gyermekek vi-
lágra jövetelének segítésével.
– Kislányként, hogy tudott bejutni az 
épületekbe?
– Belopództam. Igaz, 14 év alattiak ak-
kor nem látogathatták az intézményt, de 
én persze 10 éves koromtól beszöktem a 
csecsemőkhöz és segítettem a nővérnek. 
Ha valamelyik baba nagyon sírt, beültem 
vele az „etetős fotelbe” és elringattam. 
A két épületben nagyon komplex mun-
ka folyt, az egészségház emeletén Hertl 
főorvos úr koraszülött osztályt rendezett 
be, én is odakerültem születésem után. 
Persze akkor még nem volt inkubátor, szó 
sem volt a maiakhoz hasonló modern be-
rendezésekről. Siffter Teréz nővér, aki itt 
a csecsemőkről gondoskodott, vattából 
készített melegítőruhát a kicsiknek, és 
lámpa alatt melegítették őket. Az itt dol-
gozó, hivatásuknak élők igazi közösséget 
alkottak, amiben nagy szerepe volt Klacs-
mann László főorvosnak. Ő már akkor 
szervezett „csapatépítő tréningeket”, csak 
akkor még nem úgy hívták, hanem közös 
kirándulásnak a Dunánál, strandolással, 
főzőcskével. Akik itt dolgoztak, azok látás-
ból mindenkit ismertek Gödöllőn, és őket 
is mindenki ismerte, tisztelte és szerette, 
megbíztak bennük, ők pedig a legjobb tu-
dásukkal, nagy odaadással szolgálták az 
itt élőket. Az én szüleim együtt, hivatásuk-
nak élve, 80 évet szolgáltak a szó igazi 
értelmében a gödöllőiekért és a járásban 
lakók egészségéért.             Korondi Judit

Volt egyszer 
egy egészségház
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Norvég csoda    gödöllőN
Hogy mi az a csoda? Amitől tát-
va marad az ember szája, vagy 
elszorul a torka, és úgy érzi, az 
ilyen pillanatokért érdemes élni. 
Csoda az, amikor varázsü-
tésre változik, szépül meg 
valami, vagy megmenekül 
az enyészettől és tovább 
„él” sokak örömére.

Ilyen csodát láthattak a gö-
döllőiek 2011-ben, amikor 
egymás után újultak meg a 
gödöllői történeti emlékek: 
A máriabesnyői Nagybol-
dogasszony Bazilika mellett 
felállított Grassalkovich-fi-
lagória, a vasútállomáson 
a Királyi Váró, az Erzsébet 
park első része: a kálvá-
ria, az Erzsébet-szobor, az 
Erzsébet-szikla és az Alsó-
park egy része.

A megújulássorozat egy 
véletlennel kezdődött 2007-ben, amikor 
Szabó Margit a Grassalkovichokról írott 
könyvébe betett egy fotót az egykori fila-
góriáról, ami akkor már csak romjaiban 
volt meg. A Gödöllői Értékvédő Közhasz-
nú Egyesület elhatározta, megmenti az 
építményt. Miután az egyesület rátalált 
a Norvég Alap által kiírt pályázatra, elő-
készítettek egy anyagot a filagória és az 

Erzsébet-park első része felújítá-
sának tervével, s megkeresték 
az önkormányzatot, hogy segít-

sen a szükséges önrész biztosításában. 
A városvezetés úgy érezte, ebben több 
lehetőség is van és tovább bővítették a 
pályázati anyagot, ami végül 1.742.500 
eurós, azaz csaknem 500 millió forintos 

támogatást 
nyert. 

A folya-
matot elindí-
tó filagóriát, 
ami hat kő-
oszlopával, 
tető nélküli 
torzó volt. 
Az eredeti-
leg az Antal-
hegyen álló 
építményre 

a kapucinus 
atyák 1931-
ben találtak 
rá igen rossz 
állapotban: a 
lépcsőfokok 
h iányosak 
voltak, a te-
teje szinte 
t e l j e s e n 
megsemmi-
sült. Miután 
m e g v á s á -
rolták, fel-
újították, és 
a templom 

mögötti kertben állították fel, s főleg pi-
henőidejüket töltötték alatta. A történe-
lem viharai azonban közbeszóltak, s a 
filagória hosszú évtizedekre feledésbe 
merült. A 2011-es felújítás során eleme-
ire szedték, restaurálták és a bazilika 
mellett, a látogatók által jól megközelít-
hető helyen állították fel, és tetővel lát-
ták el. Érdekesség, hogy az építményen 
megmaradtak a különböző korokból 
való bevésések. Erről egy restaurátori 

és művészettörténész zsűri döntött. A 
feliratok (vésetek) közül a legkorábbi az 
1767-es dátum, valamint egy 1794-es 
évszám. Ezek mellett a későbbi korok-
ból is találtak több emlékhagyó dátumot.

Csodás megújuláson esett át az Er-
zsébet-park első része is. Megszépült 
a barokk kálvária, aminek alapépítmé-
nyét és szobrait is restaurálták, s mivel 
a munkálatok alatt előkerült az egykori 
színezés, az alakokat az eredeti, színes 
festéssel állították helyre. A kálváriát 
eredetileg 1775-ben avatták fel, s mivel 
az itteni terület sík, egy építmény tetején 
alakították ki, ami egyben víztározóként 
is szolgált. 

Megszépült az Er-
zsébet-szobor és a 
mögötte álló Erzsé-
bet-szikla, valamint a 
park első részén meg-
szépült a sétány. Az 
átadási ünnepségre 
pontosan 110 évvel az 
eredeti eseményt kö-
vetően, 2011. május 
19-én került sor. 

Az Alsópark is 
számtalan változá-
son esett át, meg- 
újult a Velekei József 
szobrászművész által 

kész í t e t t 
Világfa  – 
ami koráb-
ban egy viharban súlyosan 
megrongálódott – a park fő-
sétánya, a vasútállomásnál 
pedig kialakították a „várako-
zók parkját.”

A legnagyobb változáson 
az évtizedeken át vasúti vá-
róteremként működő királyi 
váró esett át.  

Az épület történetét, ami 
a kiegyezésig, 1867-ig nyú-
lik vissza. Ekkor indult meg 
a vasút Gödöllőn, s ekkor 
kapta a királyi család koroná-

zási ajándékba az egykori Grassalkovi-
ch-kastélyt. A jelenlegi épület 1882-ben 
készült el, s a helyreállítás eredménye-

ként eredeti álla-
potában láthatják 
az érdeklődők. 
Visszaépí tet ték 
a kupolás fedél-
szerkezetet, a há-
rom homlokzaton 
végigfutó egykori 
kovácsoltvas osz-
lopokon álló, míves 
perontetőt, és fel-
újításra került a vá-
ros felőli oldalon a 
kocsifelhajtó, vala-
mint az előtte lévő 

terület és a két 
oldalán hajdan 
volt kerti ágyá-
sok. Az épület 
új funkciót ka-
pott: az egykori 
hercegi, királyi 
és királynéi 
várókban ma 
kiállítások, koncertek, irodalmi estek 
várják a közönséget. 

A Királyi Váró megújulása maga volt 
a csoda. Emlékezetes pillanat volt ami-
kor az ünnepélyes átadásra begördült a 
MÁV nosztalgiagőzőse, de e sorok író-
jának igazán 
feledhetet-

lenné vált az is, amikor lekerült az épü-
letről a takaróháló, és az utazóközönség 
először pillantotta meg a megújult épü-
letet.  Az emberek a síneknek háttal áll-
va, sokan könnyezve csodálták az ere-
deti pompáját visszanyert épületet, akik 
pedig a begördülő vonatokon ültek, az 
ablakhoz nyomulva bámulták, fotózták a 
Királyi Várót. 

A Norvég Alaphoz az önkormányzat 
által beadott pályázat szép példája az 
összefogásnak, hiszen olyan partne-
rekkel közösen nyújtotta be az anyagot, 

mint a MÁV Zrt., a Kapucinusok Ma-
gyarországi Központja, a Magyar Katoli-
kus Egyház, a Gödöllői Királyi Kastély, a 
Közlekedési Múzeum, a Gödöllő Városi 
Múzeum, a Gödöllői Értékvédő Köz-
hasznú Egyesület, a Sisi Baráti Kör és 
a Gödöllői Szolgálat.                         (KJ)
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Óriási munka kezdődött!



 Központi szálloda,
avagy nagyKrumpli

Gödöllő egyik meghatározó épülete 
volt a Központi Szálloda, ami a Rudolf 
(ma Szabadság) úton állt, a kastély-
tól nem messze, az Egykori Erzsébet 
Szállóval szemben.

A Központi Szálloda épületét Adler 
János kereskedő építtette raktár és 
üzlet céljából, azonban ötven évnyi 
sikeres gödöllői működés után rossz 
befektetései miatt tönkrement. A ház 
előbb Fenyő Mayerhez került, majd 
megvásárolta a kivitelezés nagy részét 
végző Persler Kálmán, aki bővítette az 
épületet és szállodának alakította át. 

Már az I. világháború előtt is pezsgő 
élet folyt itt. A visszaemlékezések sze-
rint 1909. augusztus 21-én vásárral és 
hangversennyel egybekötött táncmulat-
ságot tartottak a Központi Szálloda nyá-
ri arénájában. Az első világháború után 
Persler Kálmán hadifogságból hazatérő 
fiai vették át az üzemeltetést. Mivel az 
Erzsébet Szálló időközben más funkci-
ót kapott, ez lett a két világháború közti 

időszakban a település egyetlen 
hotelje és egyben a társasági 
élet központja is. 

1925-ben újabb bővítés követ-
kezett, éttermet, konyhát, cukrász-
dát, báltermet és színpadot alakí-
tott ki az épületben. Az utcafrontra 
emelet került. A szállodát ekkor az 
étteremmel együtt, minden igényt 
kielégítően modernizálták, az épü-
let előtt 300 m2 fedett teraszt ala-
kítottak ki. Ezt követően a létesít-
mény már nemcsak jó konyhával 
és cigányzenével, hanem mind-
ezek mellett színielőadásokkal is 
várta a település lakóit és a nya-
ralókat. Az 1920-as években ven-
dégtársulat játszott a színpadán. 
A színészek több hetet töltöttek itt, 
a szállodában laktak és étkeztek. 
Hétköznap kisebb közönség, hét-
végenként azonban gyakran telt-
ház előtt léptek fel.

Egy évtizeddel 
később őszi színi-
előadás-sorozatot 

hirdetett a sajtó, amiben 
Kallós József negyven 
fős társulata szeptember 
közepéig, egy héten ke-
resztül naponta más da-
rabot vitt színre. 

A cigányzene is tö-
retlen népszerűségnek 
örvendett, az 1933-as 
Jamboree idején Vidák 
Sándor és zenekara ját-
szott a Központi Szál-
lodában, ahol ebben az 

időszakban negyven pincér és hat sza-
kács teljesített szolgálatot. 

A Persler családot követően 1939-
ben Oderwaldék vették át a működ-
tetést. Nekik a történelem már nem 
adott ilyen sikeres időszakot, jött a II. 
világháború, majd utána 1948-ban ál-
lamosították az épületet. 1950-ben új 
korszak kezdődött : a Ganz-gyár mun-
kásai számára lakásokat alakítottak ki 
benne. Ekként működött 1974-ig, ami-
kor is – a környezetében lévő házak-
kal együtt – lebontották. A helyén ma a 
Művészetek Háza áll, aminek épületét 
1981-ben adták át.

Felhasznált forrás: 
Élet a kastély vonzásában  – 

Gödöllő, a nyaralóhely (1867–1945)
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Aki egy kicsit is jártas a gödöllői kö-
zösségi médiában, nagy valószínű-
séggel találkozott már Által Anikó ne-
vével, és az ő kreatív ötleteivel – vagy 
éppen az általa létrehozott Gödöllő 
anno csoporttal (magazinunkban er-
ről interjú is olvasható). Anikó a szür-
ke hétköznapokból hol ecsettel, hol 
barkácsgéppel menekül egy más, szí-
nesebb világba. 

A kreativitás születésétől fogva elkísér-
te Anikót, ám annak kiteljesedése akkor 
kezdődött, amikor az örökké alkotni vá-
gyó kislányának keresett hasznos elfog-
laltságot. Az első alapanyagokat ugyanis 
nem magának, hanem az akkor 8 éves 
lányának vásárolta. Üvegfestéssel, gyer-
tyaöntéssel (csak véletlen, hogy később 
Neszveda Antal gyertyaöntő műhelyébe 
költöztek), szalvétatechnikával, és meg-
annyi más hobby kézműves technikával 

ismerkedtek meg közös 
elfoglaltságként. Rövi-
desen kiderült, hogy az 
anyukát jobban lekö-
tötte az alkotás, mint a 
kislányát. Az üvegfestés 
hosszú ideig tartó nagy 
szerelem lett az életé-
ben.
Rövid szárnypróbálga-
tások után az első al-
kotások szépségének 
hamar híre szaladt, és 
idegenek is érdeklődni 
kezdtek Anikó munkái 
iránt – így megszüle-
tett az Üvegvarázs Mű-
hely (Facebook), amely 
egyelőre gyakorlatilag csak a hálószoba 
sarkát (vagy nyáron a teraszt) jelenti. 
Nem telt sok időbe, míg Anikó elismert 
üvegfestőként jelent meg több fórumon, 
járt Erdélyben festőtáborban, és munkáit 

néhány kiállításon is megmutathatta. „A 
legbüszkébb talán arra vagyok munkás-
ságomból, amikor egy festőművész invi-
tált meg otthonába, hogy egyik üvegabla-
kát dekoráljam egy női alakkal. Izgalmas 
feladatnak bizonyult, hiszen amikor egy 
festőművészhez mész festeni, az azért 
kihívás!” – fűzte hozzá Anikó. 

Az üvegfestésből egyértelműen követke-
zett, hogy az üveglapnak ne csak színt, 
de textúrát is kölcsönözzön, így csak-
hamar megérkezett az alkotóműhelybe 
az első gravírozógép is. A hobby-szintű 

gravírozás akkoriban még szinte 
ismeretlen volt. Az internet segít-
ségével - és nagy részben Anikó 
munkásságának köszönhetően 
- azonban hamar sokak által ked-
velt hobby kézműves technikává 
fejlődött. A barkácsgéppel (ami 
egy kisméretű fúrógépre hason-
lít) változatos mintákkal gazdagít 
bármely üvegfelületet. Pontosab-
ban üvegfelületet is, mert ugyan 
ezzel az eszközzel készültek a 
kézműves szappanok változatos 

mintáit adó szappanpecsétek, vagy a sok 
gödöllői család húsvéti asztalát díszítő 
csipketojások is. 
Egy barkácsgépeket gyártó céggel 
(DREMEL) több közös rendezvényen 
vett részt, ahol nőknek nyújtottak segít-
séget kreatív ötletek megvalósításában, 
az eszközök használatának megismer-

tetésével. Jelen pillanatban már 
vége a húsvéti „tojásflexelős” idő-
szaknak, alig várja a nyarat, a jó 
időt, amikor kis kertjének egyik 
sarkában újra hozzáfoghat né-
hány régi bútor felújításának, ami 
viszonylag új hobbiként furakodott 
bele az életébe. 
„Az alkotás, valami új dolog létre-
hozása, vagy épp egy régi felújí-
tása, megmentése a pusztulástól, 
mindig kikapcsol, feldob, felfrissít. 
Nyugton ülni, semmit nem csinál-
ni, vagy a tv-ét bámulni egyszerű-
en képtelen vagyok. Muszáj min-
dig csinálnom valamit” – zárta a 
történetét Anikó.

Kreatív csodáK a Neszveda-házbaNA nagykrumpli
becenevet a 
kupolája miatt 
kapta a szálloda



Napjainkra Máriabesnyő 
teljesen egybeépült Gödöl-
lővel. A házak egybefoly-
nak, nehéz megmondani 
pontosan hol is húzódott 
egykor a határ. De nem volt 
ez mindig így. A 100 év-
vel ezelőtti Máriabesnyőn 
mindössze néhány falusi 
ház, és néhány nyaraló állt.
Lássuk, hogyan is ír a tele-
pülésrészről a Színháziélet:

„Itt van a barnacsuhás 
csöndes barátok klastroma ; itt van a 
dombtetőn a Mária Terézia királynő glo-
riettje, ahol sétái közben megpihent a 

felséges asszony ; itt van a vadvirágos 
temető, amely olyan, mint egy nagyúri 
kert s amelyben egyegy sirkövön érté-
kes nevet olvasunk ; itt van a Gödöllőről 
Besnyőre vezető fasor, amely alatt a 
nagy királynő kocsija és szánkója any-
nyiszor elhaladt ; itt van a csodatevő 
szűz temploma, amely a legszebb és 
a legértékesebb a vidéken ; a barátok 
könyvtára, amellyel a „Corvina” ismé-
telten foglalkozott már ; a tanitóapá-

cák kertgazdasága ; a csodakút, 
amely körül Kisasszonynapján 
ezrével tanyáznak a búcsú-

sok, egész éjjel éne-
kelvén az imádságos 
énekeket s pislákoló 
gyertyáik fénye, mint 
szentjános bogárkák 
tündökölnek a csilla-
gos éjszakában. Mária 
Besnyő szegény Ma-
gyarországnak egyik 

legszebb helye. A ter-
mészet minden széppel, 
jóval felruházta, meg-
maradt egyszerűnek és 
patriarkálisnak. Ma már 
egész sereg kertes ház 
sorakozik itt.” De ma is 
érdemes sétálni Máribe-
snyőn, és ha csak kívül-
ről is, de megtekinteni a 
még megmaradt egykori 
villákat.

De kezdjük sé-
tánkat a régi vasútállomáson. Csak 
kevesen tudják, hogy 1934-ig a vasúti 
megállóhely pontosan két utcával volt 
feljebb, mint most, mégpedig a jelenlegi 
Klapka utca fölött, a Fenyvesi nagyúttal 
párhuzamosan haladt a gőzös. Sajnos 
napjainkra teljesen eltűnt az épület. Az 

állomás épületéből később ikerházat 
alakítottak ki, de már ebből is hiányzik 
az épület fele. A Klapka utca felől lép-
cső vezetett fel az állomáshoz – ezt kb. 
10 éve bontották el. Ami még egy kicsit 
emlékeztethet minket az a Fenyvesi 
főút és a Klapka utca közötti keskeny 
átjáró.

Innen kezdődtek ez egykori besnyői 
nyaralók. A legtöbbet talán az Arady-vil-
láról tudunk, köszönhetően a mai tulaj-
donosok kutatómunkájának.

Egy az 1882-ben keletkezett térkép 
a fenyvesi birtokot csupán, mint „szőlőt” 
jelöli meg, épületnek nincs nyoma még 
a környéken sem. Minden valószínűség 
szerint a régebben még egybefüggő 
birtok egy része ekkor már egy bizo-

nyos Adler Antal tulajdona is, s haszon-
bérbe adták ki művelésre. A birtok törté-
netének fontos dátuma az 1890. évhez 
kötődik, ekkor vásárolta meg ugyanis 
Garán Dániel és felesége, Nagy Éva. 
Garán Dániel ügyvédként kereste ke-
nyerét, de munkája mellett igyekezett 
szerepet vállalni mind a Monarchia-ko-
rabeli Gödöllő közéletében, mind az 
országos ügyekben. 

1896-ban Garán 
Dániel már a gö-
döllői kaszinó elnö-
ke. Felesége szin-
tén kivette a részét 
a helyi közéletből. 

Ők kezdték meg a villa építését. 1929. 
október 23-án 35.000 pengőért a vitézi 
címet viselő prakfalvi Arady István birto-
kába került az épület. Arady István ka-
tonai pályára lépett, s mint Horthy Mik-
lós tábornoka kapott vitézi címet. Róluk 
nevezték el a házat Arady villának. Az 
épületet különleges tornya miatt sokan 
csak bagoly várként ismerik.

A jelenlegi lakók gyönyörűen felújí-
tották az épületet, környezetét méltóan 
parkosították. A vasút közelségének 
köszönhetően a Fenyvesi főút, a Fe-
nyvesi nagyút és a Juhar utca kedvelt 
nyaraló központtá vált. A pesti polgár-
ság, a művészvilág szívesen töltötte itt 
szabadidejét, sokan építettek nyaraló 
lakot, vagy béreltek nyaranta villát. A 
20-30-as évekre Máriabesnyő mond-
hatni felkapott helynek számított. Soka-
kat azonban egészségügyi problémáik 
miatt küldtek ide, a híresen jó levegő 
miatt.  Ezeknek köszönhetően épült fel 
a híres Weiser-panzió is.

Az egykori üdülő egy 4000 négyszög-
öles telken volt található egy csodálatos 
parkban. Négy épületében a 32 kényel-
mes szoba volt, az akkor még nagydo-
lognak számító villanyvilágítással, rész-
ben folyóvízzel és fürdőszobával. Vizet 
saját bővízű kútja szolgáltatta. Sajnos a 
későbbiekben az épületet több család 
részére utalták ki, akik annyira lelakták, 
hogy már nem lehetett megmenteni, így 
elbontásra került és ma már csak ké-
pekről ismerjük.

Ha egy kicsit fentebb haladunk a 
domb tetejére, a Százszorszép utca 

felé találunk egy mesekastélyt. Az itt 
élők maguk is így hívják ezt a külön-
leges épületet. Nem véletlen, hiszen 
egykor itt a pesti tüdőbeteg gyerekeket 
gyógyították. A villának hatalmas kertje 
volt, egykor, melyből mára nem sok ma-
radt meg.

Sok épület elpusztult az évek alatt, de 
szerencsére ma újra divatba jött a múlt. 
Sokan keresik a 100 éves házakat, és a 
gondos felújítással településünk épített 
örökségét mentik így meg.

Ha tehetik, tegyenek egy nagy sétát 
Önök is Máriabesnyőn és utazzanak 
vissza 100 évet az időben.              (pts)

100 éves séta
       Máriabesnyőn
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Volt egyszer egy nyaralóhely



Az Art deco az art décoratif francia 
kifejezés rövidítése, az I. világháború 
előtt megszületett iparművészeti irány-
zat, melynek hatásai ugyanakkor az 
építészetben, festészetben, alkalma-
zott grafikákban, a szobrászatban és a 
filmművészetben is megmutatkoznak. 
Franciaországból indult el világhódító 
útjára az 1920-as években, de hatása 
már jóval előbb érzékelhető 
volt.

Mivel egy időben létezett 
az Art deco és a Bauhaus, 
sokan egyként is kezelik, 
pedig a két stílus jelentősen 
különbözik egymástól.

2019 hivatalosan a 
Bauhaus 100. születésnap-
ja, 1919-ben Walter Gropi-
us a két weimari 
művészeti iskola 
összevonásával 
alapította. Az ipar-
művészeti iskolát 
még Henry van de 
Velde hozta létre  
(1902), az ő tervei 
alapján készült az 
iskola- és műhe-
lyépület (1906). 
Irányítása alatt az 
intézmény a német 
„Jugendstil” (sze-
cesszió), majd az 
ezt követő kísérle-
tek egyik szellemi 

központ ja 
volt.

A Bauhaus-eszme több, mint csu-
pán az iskolát irányító célkitűzés. Év-
tizedekre szóló szellemi program és 
a századfordulón kibomló művészeti 
törekvések összegezése. A művészet 
és ipar, a művészet és a technika kö-
zötti szakadékot kívánta áthidalni. A 
formaképzés problémáit új módszerrel 
közelítette meg, felismerte, hogy a for-
málás, az anyagok, alakítási módok, 
lehetőségek és a funkció, a rendeltetés 
követelményeinek megismeréséből, 
feltárásából fakad. Az anyagok ismere-
tével és az azokban rejlő lehetőségek 
kutatásával új művészeti eszközöket 
adott tanítványai kezébe. Mindkét stí-
lus nagyon sikeres volt, és világszerte 
hódított. Bár Gödöllő a 20-30-as évek-
ben még kisvárosnak volt mondható, 
szerencsére itt is éreztették hatásukat.

Magyarország egyik 
legszebb Bauhaus épü-
lete is Gödöllőn található, 
ez pedig a Bezsilla-vil-
la. A 30-as évek elején 
épült modernista épület 
névadója dr. Bezsilla Ist-
ván ügyvéd. Rákos Pál 
munkáját az Új Magyar 
Építőművészet közölte 
1938-ban. Az itt publikált 
főhomlokzati és két belső 
kép a kettős légterű nap-
paliról jól mutatja, hogy a 
korszak kiemelkedő alko-
tásáról van szó.

Építészeti jellegében nagyon érde-
kes a Petőfi téren található evangélikus 
templom, mivel mind a Bauhaus, mind 
pedig az Art deco jegyei megfigyel-
hetők rajta. Az alapkőletételre 1929. 
szeptember 15-én – dr. Raffay Sándor 
püspök szolgálatával – került sor.

A falak építését Raffa György, váci 
építési vállalkozó, a tetőt a pesti Traut-
man cég, a többi munkát helyi kisipa-
rosok végezték el. A templomot Hertzl 
Frigyes építészmérnök tervezte. Az 
építkezéshez szükséges 43.000 pen-
gő előteremtéséhez 1926-
tól kezdődően egyházi és 
nem-egyházi akciókat szer-
veztek itthon és külföldön. 
A gyűjtést az Állástalan 
Diplomások Szövetsége 
és Hadirokkantak Nemzeti 
Szövetsége tagjain keresz-
tül végezték. A község is az 
ügy mellé állt, s 1929-ben 
98 négyszögöl telket aján-
dékozott a gyülekezetnek. 
Számos egykori köz- és 
lakóépület viseli magán az 
Art deco jegyeit, de szinte 
mindegyik jelentős átalakí-

táson esett át az évek folyamán. Ilyen 
például a Montágh Imre Általános Isko-

la, amin már csak nyomokban  fedez-
hetjük fel az egykori erdei iskola gyer-
mekmegőrző eredeti részeit.

Az építészeti anti-formalizmus és 
humoros közvetlenség példáit kutatva 
felfigyelhetünk olyan hazai alkotásokra 
is, mint Kaffka Péter építész 1941-ben 
épült gödöllői hétvégi háza. Kaffka Pé-
ter neve több szempontból is ismerős 
lehet, hiszen ő maga is gödöllői szü-
letésű, édesanyja Hegyesi Mari, nagy-
nénje Kaffka Margit volt, aki neki írta 
Petike jár című versét.

Kaffka Péterék családi háza is Art 
deco stílusban épült 1931-ben, sze-

rencsére mind a mai napig aránylag jó 
állapotban megmaradt.

Talán a legaktuáli-
sabb jelenleg a mária-
besnyői vasúti megálló. 
Az 1930-as évek köze-
pén nyomvonalkorrek-
ciót végeztek Mária- 
besnyő térségében, 
melynek során a vas-
út új, rövidebb nyom-
vonalra került. Ez a 
nyomvonalkorrekció 
érintette Máriabes-
nyő -megá l l óhe l ye t , 
amelyet az új nyomvo-
nalra helyeztek át, a 
szomszédos Máriabe-
snyői kolostor megálló-

hely ugyanakkor megszűnt.
Az épületegyüttessel fenn-

maradt építészeti terveken az 
1935. április 30-ai, május 7-ei 
dátumok olvashatóak. Az épí-
tészeti terveket Heimann Nán-
dor készítette.

A zarándokhelyre 
való tekintettel és a vár-
ható idegenforgalom 
miatt a megállóhely 
díszesebb kivitelben 
készült. Bár irányoz-
va nem volt, pergolák, 
virágkosarak és vörös 
mészkőből készült Má-
ria-szoborral ellátott kút 
díszítették az állomást. 

Az 1937. április 22-én elkészült megál-
lóhelyen később kisebb utómunkákat 
végeztek még, mint kerítésmázolás, fü-
vesítés és virágültetés.

A tervek szerint az egykor itt álló 
Bory Jenő által készített Mária-szobor 
másolata visszakerül a felújítások so-
rán az állomásra, illetve tervezik, hogy 
az állomás történetéről a jelenlegi 
pénztár épületében egy állandó kiállí-
tást is berendeznek.

Gödöllő tehát méltón képviseli mind 
a Bauhaus, mind az Art deco építé-
szetet hazánkban és a nagyvilágban. 
Talán egyszer ezekről az épületekről 
is születik majd egy kiadvány, ahol bő-
vebben olvashatnak a huszadik szá-
zad e rövid, de igen érdekes és tartal-
mas építészeti örökségeiről. (pts)

A gödöllői Art deco és bauhaus
Bár Gödöllőt a szecesszió bölcső-
jének hívják, érdekességként el-
mondható, hogy igazán jelentős 
szecessziós épülete mégsincs a 
városnak. Egy két lakóházon fel-
lelhető még a szecessziós hatás, 
de sajnos a legtöbb ilyen stílusú 
épületet elbontották a panelprog-
ram keretében, még az 1970-es 
években.

28 a szalmatetős Kaffka-nyaraló



2010 óta követhetjük nyomon a brit arisztokrata Crawly-család és szolgá-
lóik életét Downton Abbey-ben. A sorozat első évada a 20. század elején 
kezdődik, 1912-ben; s az I. világháború előtti boldog békeidők minden 
csodálatos, reményekkel teli motívuma felfedezhető a történetvezetés-
ben, majd 1914-ben ér véget. A második 1916-1919 között játszódik, az 
utolsó, ötödik évad a család 1924-es évét mutatja be. 
A TV-sorozatnak 2015-ben vége lett, de a rajongók ezt nem tudták elfo-
gadni, és szó szerint követeltték a folytatást. Ennek hatására a rendező 
és a szereplők úgy döntöttek, hogy ha nem is a képernyőn, de a moziban 
folytatódik a család élete. 
A Violet Crawleyt játszó Maggie Smith kérte, hogy őt már írják ki a filmből, 
hiszen már közel 100 évesnek kellene lennie, de a Downton rajongók fel-
háborodtak ezen, így a kifejezetten pikírt megjegyzéseket osztó, de rend-
kívüli módon szerethető idős grófné maradt és biztosak lehetünk abban, 
hogy most is lesz egy két szava családjához. 
A  rajongóknak már nem kell sokat várniuk, hiszen 2019. szeptember 19-
én újra találkozhatnak kedvenc arisztokrata családjukkal és szolgáikkal a 
mozikban.

Hogyan lesz ütős a barokk kor és a jazz zene 
együtt? A válasz egyszerű, a Talamba ütő-
együttessel közösen lép színpadra Sárik Pé-
ter jazz zenész a Királyi Kastélyban Barokk 
Randevúk címmel. 
Aki a Talambát ismeri, tudhatja, hogy nem 
ismernek lehetetlent. Most társként csatlako-
zik hozzájuk a jazz egyik legnagyobb magyar 
képviselője, Sárik Péter, akiről ez ugyancsak 
elmondható. Készüljenek Önök is egy fer-
geteges koncertre 2019. augusztus 25-én a 
Gödöllői Királyi Kastélyban.

Amerigo Tot legnagyobb bronzplasztika alkotása Gödöllőn az egyetem aulájában 
található. Az egyetem új épületének tervezésekor eleve cél volt, hogy az akkor meg-
épült nagyterem főfalára egy nagy méretű műalkotás kerüljön. Erre több alkalommal 
is a magyar származású, Olaszországban élő művészt kérték fel, de ezt felsőbb 
szinten mindig megakadályozták. 1980-ban végül mégiscsak engedett a politika és 
felkérték Tot-ot, hogy egy az egyetem egészét reprezentáló alkotást készítsen el. 
Az alkotás terve eredetileg a Vatikán által kiírt pályázatra készült, a Szent Péter Ba-
zilika utolsó kapuját díszítette volna, de azt a megbízást végül nem Tot kapta meg. 
Két éves munka eredményeként 1983. szeptember 5-én került sor az átadásra. A 
művész életéről Nemes Péter készített most könyvet. Amerigo, a huszadik század 
besorolhatatlan és zabolázhatatlan kalandora gyalog érkezett Németországból Itáli-
ába. Magyarként lett az olasz képzőművészeti nagydíj nyertese, az albán kormány 
megbízott szobrásza, az amerikai galériások kedvence. Az ő domborműve köszön-
ti a Rómába érkezőket, róla írt titokzatosan Szerb Antal az Utas és holdvilágban. 
Hozzá járt fel Federico Fellini, Salvador Dalí és Alberto Moravia, műteremlakásának 

kilincsét egymás kezébe adták a diplomaták és a bohémek, néha még a titkos 
ügynökök is. Neki osztottak szerepet a Keresztapában, és miatta vesztek 
össze a műkritikusok. Különös életútja betekintést enged a művészettörténet 
eddig ismeretlen részleteibe. 
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