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EMLÉKTÁBLÁINK
Drámaíró, színésznő, jogász
Visegrád legrégibb és legjelentősebb emléktáblájának
igen csekély maradványait a fellegvár belső udvarában
az északnyugati palota homlokzati falán fedezhető fel.
Ezt az ún. koronaőr táblát 1493-ban, akkor már halott
két koronaőr, Nagylucsei Orbán egri püspök és Báthory István erdélyi vajda emlékezve készítették és helyezték el a palotaszárny falán.
Az alsóvárban, a lakótornyon és a kaputornyokon öszszesen négy, a legújabb időkben készült emléktáblát
találunk, amelyek közül a legfontosabbon hibás évszámot olvashatunk.
A továbbiakban nem áll szándékomban a városunkban
lévő összes emléktáblát számba venni, és azokkal részletesen foglalkozni, inkább arra tennék javaslatot, hogy
kik lennének azok a jeles személyiségek, akik az utóbbi kétszáz évben nálunk is éltek, és az emlékük méltó a
megörökítésre.
Érdemes lenne a már meglévő táblákat átvizsgálni és
lecserélni, ha hibás vagy megtévesztő a szövegük.
A hiányzó emléktáblák sorát Csiky Gergely, jeles drámaíró-műfordítóval kezdeném, aki 1881. december10én megvette Prindl András királyi erdőmestertől
(Waldmeister) a Fő utca 47. alatti telket és házat 7.500
forintért. A vétel két héttel előztem meg az özvegy
Villecz Ernőné, szül. Bakody Amandával, Bakody Tivadar, orvostanár lányával karácsonykor kötött házasságát. Bakody Tivadar, aki a 19. sz. második felében a
legismertebb hazai homeopata orvos volt, a bécsi egyetemen (1850-1854) szerzett orvosi diplomájával 1856tól Galíciában, a Habsburg császárság legészakibb
tartományában, Lembergben praktizált. Pestre 1861ben költözött vissza, ahol először magánorvosként
működött. Bakody első egészségügyi vállalkozása az
volt, hogy a pesti német nyelvű protestáns, református
gyülekezet számára 1866-ban megvásárolta, majd az
egyháznak bérbe adta a Rózsa u. 5. sz. alatti épületet. A
kórháznak berendezett Bethesdának nevezett intézményben, amelynek igazgató főorvosa Bakody volt,
ápolónővérként a német diakonissza nővérek dolgoz-

tak. A következő vállalkozása az volt, hogy két másik
vállalkozóval, Görgey István ügyvéddel és Lichtenstein
F. Lajos lapszerkesztővel együtt 1868-69-ben Visegrádon felvásárolták a Salamontorony utca felső végében,
vagyis az alsóvár déli kaputornyával közvetlen szomszédos telkeken álló zsellérházakat. A befektetők valószínűleg arra számítottak, hogyha az alsóvár romos
lakótornyát (Salamon-torony) rövidesen vadászkastélylyá építik át a nemrégen magyar királlyá koronázott
Ferenc József számára, akkor egy királyi kastély melletti telkekre tervezett villák jelentős értéket képviselnek. Az elbontott zsellérházak helyére építendő villák
terveit Pelka Antal Lajos, porosz építész készítette.
Mivel egyúttal építési vállalkozó is volt, a kivitelezést
munkásai végezték. Elsőként 1869. májustól júliusig
Bakody Tivadar villája (Salamontorony u. 1.) épült
meg. Még ebben az évben elkészült a Lichtenstein-villa
is (Salamontorony u. 3.). A következő évben, 1870ben az utca Duna felőli oldalán a másik két épülethez
hasonló emeletes villa épült Görgey István számára
(Salamon-torony u. 2.). Bakody doktor vízgyógyintézetet rendezett be villájában, amely az akkoriban nagyon
elterjedt és divatossá vált kezelési módot alkalmazta. A
hideg vizes kezelést a napfény, a jó levegő és az előírt
gyógytestgyakorlatok egészítették ki. A „sanatorium”nak is nevezett, családias hangulatú intézmény az
1870-80-as években eléggé felkapott, és főleg az előkelőbb és művészkörökben volt népszerű. Nevesebb vendégei között volt Barabás Miklós, festőművész, Wéber
Antal, építész.
Csiky Gergely, aki valószínűleg 1882 nyarán költözött
be feleségével, Bakody Amandával és annak kislányával,
Ernával az újonnan vásárolt Fő utcai házba, az 1885. évi
községi kataszteri térkép szerint a telek hátsó részén álló
épület elé egy díszes előkertet alakíttatott ki. A nyarakat
visegrádi villájában töltő drámaíró itt is dolgozott. A
korabeli újságok tudósítása szerint Visegrádon íródott
1883-ban a „Cecil házassága” című színdarab, 1884-ben
pedig „Lydia” című drámája. A hangulatos nyaralóban
1885-ben Mikszáth Kálmán is megfordult, és Görgei
tábornok rendszeres vendég volt.
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házasságon kívül 1924-ben az előbb említett Katalin
nevű lánya született, Visegrádon egy jó karban lévő,
majdnem új villát vásárolt, amelynek tulajdonjogát
saját javára íratta. Arról, hogy a villa mikor épült, és ki
volt az építtetője, egyelőre nincs elég információ.
Mindössze az az adat áll rendelkezésre, hogy egy 1910
körül készült képeslapon az épület felett „Herzield
villa” felirat van. Azt a kérdést, hogy 1926 után ki volt
a villa tényleges tulajdonosa, Váradi Aranka vagy
Bánffy Miklós, az ingatlanról készült telekjegyzőkönyv
birtoklapján lévő bejegyzés dönthetné el, ez azonban
egyelőre nem ismert.

Csoportkép: (balról)
Görgei Artúr, Gyulai Pál, Görgey István, Csiky Gergely

Csiky Gergely 1891-ben váratlanul bekövetkezett halála után – bár a tényleges örökös Ödön nevű fia (aki
később Aradon ügyvédkedett) lett volna – a Bakody
család a villát egészen 1944-ig megtartotta. Az utolsó
tulajdonos dr. Bakody Aurél egyetemi magántanár, a
Budapest-Lipótmezei m. kir. (magyar királyi) Állami
Elme- és Ideggyógyintézet osztályvezető főorvosa volt,
aki az oroszok elől nyugatra menekült. Felesége, van
Royen Ilona révén, akinek a családja eredetét tekintve
németalföldi volt, előbb Hollandiában telepedtek le,
majd onnan 1959-ben az USA-ba költöztek.
A háború után 1946-ban elkobozták a „nyugatos” dr.
Bakody Aurél visegrádi ingatlanát, és az Országos Földbirtokrendező Tanács üdülőtelep céljára az Újságírók
Nyugdíjintézetének adta. Az átalakított és berendezett 24
férőhelyes üdülőépületet 1947. december 21-én nyitották
meg, és a továbbiakban az újságírók visegrádi üdülőjeként működött.
Csiky Gergely drámaíró emlékét, akinek 1881-91 között,
vagyis egy évtizedig háza volt városunkban, a helyiek
nem különösebben őrizték meg. Az talán a véletlen
hozta, hogy Hegedüs Gézának, akinek Csiky Gergelyről
írt tanulmánya 1953-ban önálló kötetként jelent meg,
van emléktáblája Visegrádon. A magyar drámairodalom
egyik jelentős alakjának, Csiky Gergelynek (1842-1891)
a nevét jelenleg két vidéki, a kaposvári és a temesvári
Állami Magyar Színház viseli.
A magyar színházi élet egyik jelentős személyiségének, Váradi Arankának (1885-1966), a Nemzeti Színház örökös tagjának emlékezetét a Duna-parton álló,
Rév utca 12. sz. alatti, gyakran Bánffy-Váradi villaként
emlegetett épület őrzi. Ezt az épületet Váradi Aranka
lányának, Katalinnak a memoár-kötetében leírtak szerint édesanyja vásárolta (gróf Bánffy Katalin: Ének az
életből, Helikon, 2014). Egy korabeli újság tudósítása
szerint viszont gróf Bánffy Miklós, aki 1926-ban, mielőtt Kolozsvárra költözött, Váradi Arankának, akitől

Rév u. 12., a volt Váradi-Bánffy-villa

A kiváló színésznő édesapja, Várady Antal (1854-1923)
költő, drámaíró, a Színészeti Akadémia igazgatója volt,
aki nyugdíjas korában a Nemzeti Színház dramaturgjaként dolgozott. Felesége, windsori Hickmann Gabriella
volt, akitől Arankán kívül még három gyermek, még egy
lány, Ilike és két fiú, Jenő és Anti született. A feleség
'windsori' előnevéhez, azt hiszem, némi magyarázattal
tartozom. Gabriella édesapja, Hickmann Károly, régi
angol nemesi család sarja volt, szülei a Bécs melletti
Kaiserebersdorfban telepedtek le, ahol gyártulajdonosok
voltak. A Bécsben született Károly nevű fiúkat a magyarok iránt érzett szimpátia az 1848-as forradalom kitörése
után hazánkba vonzotta, a bécsi halálfejes légióval, annak
hadnagyaként küzdötte végig a szabadságharcot. A bukás
után súlyos büntetést kapott a császáriaktól. Szabadulása
után már nem ment vissza Ausztriába. Hazánkban telepedett le, és magyar nőt, az előkelő Bihar megyei családból
származó Selmeczy Gabriellát vette feleségül. Előbb
főmérnökként dolgozott Nagyváradon, majd Eger városa
választotta ugyancsak főmérnöknek. Ebben a városban
halt meg 1892-ben, 64 éves korában.
Amint már említettem, Váradi Arankának volt egy
Jenő nevű bátyja is, aki jogot végzett, és ügyészként
dolgozott. Váradi Jenő Visegrád közepén vett házat. A
Millenniumi kápolna szomszédságában, a Fő utca 117.
alatti Váradi-villát az 1970-es években lebontották, és
helyére Visegrád egyetlen panelépületét az ELTE vendégházát építették.
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szólna. Ennek a táblának az elkészítését a Parkerdőgazdaság bizonyára szívesen vállalná. Elhelyezéséhez
az említett faldarab kezelőjeként a Mátyás király Múzeum biztosan hozzájárulna.

Széchenyi u. 9., Grosschmid Béni lakóháza

Városunknak az 1920-30-as években volt olyan neves
jogtudós lakója, akinek a nevét és munkásságát illene
egy, a valamikori lakóházának falán elhelyezett emléktáblán megörökíteni. Márai Sándor, neves írónk nagybátyjáról, Grosschmid Béni (1851-1938), jogász, egyetemi tanár, az MTA levelező tagjáról van szó, aki a
magyar magánjog megalkotója volt. Javasolnám a
Széchenyi utca 9. alatti lakóház falán egy emléktábla
elhelyezését, amelynek az adna aktualitást, hogy a
professzor 80 évvel ezelőtt, 1938. szeptember 7-én
hunyt el Visegrádon.

Ferenc József és II. (Kis) Károly
A következőkben ízlésesen megtervezett história táblákra, illetve azok szövegének tartalmára és helyszínére
a következőkben tennék javaslatot.
Bármennyire is meglepőnek tűnik, de a 20. században
volt Magyarországon világkiállítás. Igaz, hogy nem
nagy, mindent felölelő kiállításnak, hanem egy szakkiállításnak adott hazánk helyszínt. 1971-ben ugyanis egy
vadászati szakkiállításnak Budapest volt a helyszíne.
Emlékezetem szerint a világkiállítás résztvevőiből egy
nagyobb csoport a Pilisi Parkerőgazdaság vendégeként
Visegrádra látogatott.
A magyarországi kiállítás félévszázados évfordulóján,
2021-ben ismét hazánk lesz a rendező ország. Valószínűnek tartom, hogy erre az alkalomra a Parkerőgazdaság is
készül különböző programokkal, amelyek a kiállításra
érkező, főleg külföldi vendégek egy részét Visegrádra
vonzzák.
Bizonyára nemcsak a vadászat, hanem a helytörténet
iránt érdeklődő vendégek számára is érdekes lenne, ha
felhívnánk a figyelmet arra, hogy az 1880-90-es években a visegrádi koronauradalmi erdő királyi vadászterület volt. Ezért azt javasolnám, hogy a Fő u. 41. egykori erdőmesteri lak, majd 1900 körül királyi vadászkastéllyá átnevezett barokk kori épület, amelynek a
nagyobb részét 1974 után elbontották, utcai főfalának
meghagyott darabján kellene elhelyezni egy táblát,
amely a királyi vadászatok és az épület történetéről

Fő u. 41.,
korábban erdőmesteri lak, majd a magyar király „vadászkastélya”
(Bene Vince felvétele)

Röviden összefoglalom, hogy milyen tartalmú szöveget javasolok a táblára. Az épület történetéről annyit,
hogy az a 18. sz. első felében épült és a visegrádi
Starhemberg uradalom gazdasági felügyelőjének (inspektor vagyis tiszttartó) lakásául szolgált. Az épületről,
a hozzátartozó melléképületekről, udvarról alaprajzi
illetve homlokzati felmérés készült az 1770-es években.
Visegrád 1755 után a Starhemberg családtól visszakerült
a királyi koronabirtokok közé. Az épület lakója ettől
kezdve a mindenkori erdőmester lett. A főerdészi ház
első királyi vendégei Erzsébet királyné és lánya, Mária
Valéria főhercegnő voltak 1882. október 1-jén, tizenöt
fős kíséretükkel a Salamon-torony és a Fellegvár megtekintése után itt ebédeltek. A helyes és hatékony vadgazdálkodással az 1880-as évek végére a visegrádi koronauradalmi erdő is alkalmassá vált arra, hogy királyi vadászterületté minősítsék. Ferenc József, aki minden
alkalommal a vejével, Lipót bajor herceggel jött, a következő négy év őszén, 1888-ban, 1889-ben, 1892-ben
és 1894-ben vadászott szarvasra Visegrádon. Amikor a
király nem nálunk vadászott, 1891-ben Lipót bajor her-
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ceg Ferdinánd toszkánai herceggel, 1893-ban Albert
szász királlyal folytatta Visegrádon a királyi vadászatok hagyományát.
A történeti hűség miatt azt a tényt is meg kell említeni,
hogy Ferenc József király visegrádi tartózkodásának
emlékét megörökítő tábla már van a vadászkastélyhoz
közeli Mária-kápolna falán, ugyanis az 1894-es balassagyarmati hadgyakorlatot követő visegrádi vadászat befejezésekor szeptember 23-án, a király részt vett Portelki
Tivadar plébános által szolgáltatott csendes misén.
Az emléktáblát a király 65. születésnapján, 1895. augusztus 18-án avatták fel. Az avatóbeszédet ifj. Ábrányi Kornél (1849-1913) mondta, aki nyaranta Visegrádon lakott, mert felesége 1882-ben vásárolt egy kertet
Trieb Mihály erdésztől.
Még egy história tábla elkészítésére tennék javaslatot.
A táblát a Várkertben álló, jelenleg meglehetősen romos Latinovits-villa (Park-üdülő) kerítése elé lehetne
elhelyezni. Ez a tábla elsősorban a villa alatti és előtti
területen egykor állt, az I. András király (1046-1060)
által alapított monostor történetének bemutatására lenne alkalmas. Ki lehetne emelni, hogy ez a monostor
szolgált az 1385. december 31-től 1386. február 24-ig
uralkodó II. Károly (Kis Károly) temetkezési helyéül,
aki a visegrádi várban halt meg. Az elhanyagolt állapotú villa történetének előzményeire kitérve megemlíthető, hogy 1900 körül Sántha Kálmánné szőlészete volt
itt, majd 1923-26 között Latinovits Tibor megépíttette
a neoklasszicista stílusú villát, amelyhez gazdasági
épületek is tartoztak.

Óvoda, iskola
A jelenlegi história táblák közül lecserélésre javasolnám
az óvoda (Fő utca 18.) falán lévőt, mert az nem pontos
információt közöl. Az Országos Magyar Iskolaegyesület
első óvodáját Visegrádon alapította. Azzal a céllal jött
létre, hogy a helyi német (sváb) nemzetiségű gyermekek
magyarul tanuljanak. Avatása 1888. augusztus 18-án
volt. Az idén már 130 éve létező óvoda első óvónője
Vespasiánné Mayer Amália volt. Tíz évvel később,
1898-ban az akkori óvónő, Tabiczky Józsa az egyesület
elnökségétől 20 forint jutalmat kapott azzal az indoklással, hogy szakképzettségével, a kisdedek iránt tanúsított
nagy türelmével és tapintatos modorával elnyerte a szülők bizalmát. A legfontosabb az volt, hogy a német ajkú
gyermekek lelkének magyar szellemben való ápolásában
és gondozásában kiváló eredményeket ért el. 1912-ben
az egyesület Reihard Mária visegrádi óvónőnek évi 320
korona nyugdíjat hagyott jóvá. Az óvoda fennállásának
25 éves jubileumára 1913 augusztusában kisebb ünnepséget rendeztek.
Remélhetőleg a jelenleg átépítés alatt lévő általános
iskola falára az építkezés befejezésekor egy, az iskola
történetét ismertető táblát is elhelyeznek, mivel az
iskola régi épülete a város első barokk kori temploma
volt. Ahhoz a már ismert tényhez, hogy azt a középkori
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városi házak falmaradványainak felhasználásával a
Starhemberg uradalom építette, ajánlanám megemlíteni
Werner Ferdinánd Leopold plébános nevét is, akinek
1712. április 10. és 1714. augusztus 20. közötti szolgálati ideje alatt épült fel a régi romokon az első Keresztelő Szent János plébániatemplom.
A plébániatemplom felszentelését követően a plébániához kapcsolódva és annak felügyelete alatt bizonyára
létrejött városunkban egy alsófokú elemi iskola, ún.
kisiskola is. A csekély létszámú település nem túl népes gyermekközössége feltehetően a mindenkori tanító
lakásán tanulhatott, ugyanis csak a 18. sz. végén épített
a kamara külön iskolaépületet. Visegrád lakossága még
1817-ben is csak 915 fő volt.
A királyi kamara 1755-ben 52 ezer aranyforintért viszszaváltotta a Starhemberg örökösöktől a visegrádi uradalmat, amelyhez akkor már hozzátartozott Nagymaroson és Kisoroszin kívül Zebegény és Kismaros is. A
visegrádi uradalom tulajdonosa és kezelője 1756-tól
újra a királyi kamara lett. Önállósága 1765-ben szűnt
meg, mert az óbudai uradalomhoz csatolták, és közös
igazgatás alatt egyesítették. Az új uradalom központja
természetesen Óbuda lett, tehát a további építkezéseket
Visegrádon is az ottani hivatal vezetése hagyta jóvá.
Még Mária Terézia királynő uralkodása alatt, vagyis az
1770-es évek végén, Visegrádon megindult egy nagyobb, valószínűleg a mezőváros történelmi múltjára
tekintettel módosabb kivitelű új plébániatemplom építése, 1782-ben szentelték fel.
Az előző templom iskolacélú felhasználására Hacker
Ferenc Xavér budai ácsmester 1787-ben készített tervet. Az egy tantermet és egy tanítói lakást magában
foglaló épületen a munkák a következő évben, 1788ban fejeződtek be, mert a tetőzet felújítása ekkor történt meg.
Az iskolaépület felújítására és átépítésére majdnem egy
évszázaddal később 1871-ben került sor. Ekkor, hogy a
népiskolai közoktatás tárgyában hozott 1868. évi
XXXVIII. törvénycikk rendelkezéseinek megfeleljenek
a régi épületet egyemeletesre alakították át. A földszinten két tanterem kapott helyet, az emeleten a kántortanítónak és osztálytanítónak alakítottak ki egy-egy lakást.
A következő bővítésre 1908-ban került sor, amikor a
telek utcai frontján egy kisebb két tantermes földszintes
épületet emeltek. Ezt az épületet bontották le 2017-ben.

A romantikus építészet emlékei Visegrádon
Mielőtt rátérnék a Hotel Vár (Fő utca 9.) kertjét déli
oldalról lezáró falon elhelyezett Görgey-emléktábla
szövegével kapcsolatos észrevételeimre, megemlíteném,
hogy a kettős évforduló esetleg jó alkalom lenne arra,
hogy az itteni lépcsősor tulajdonjogi helyzete rendeződjön. Információim szerint a Görgey-lépcső telekkönyvileg még mindig a Hotel Vár telkéhez tartozik. A szálloda tulajdonosai a lépcső területéről nem mondtak le, azt
csak örökös használatra engedték át a városnak.
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Az elmúlt két évben igyekeztem városunk 1867-es
kiegyezés utáni évtizedeinek történetéről minél több
részletet megismerni, és azokat a Visegrádi Hírek hasábjain közreadni. Szakmai képesítésem miatt eleinte a
vár, vagyis a Salamon-torony és a fellegvár műemléki
helyreállításának kezdetei érdekeltek, de elég hamar
nyilvánvalóvá vált, hogy az első villák korábban épültek. A királyi vadászkastélynak szánt Salamon-torony
közvetlen szomszédságában megépült első három villa
tulajdonosai Bakody Tivadar, Lichtenstein F. Lajos és
Görgey István voltak. A legdíszesebb és legnagyobb
villát (Salamon-torony utca 3.) Lichtenstein lapszerkesztő építtette. A hegyoldalban álló neogótikus épület
előtt, a Salamon-torony utca túloldalán a Duna melletti
útig terjedően egy díszes előkertet alakítottak ki. A kert
középtengelyében lépcsősor volt, amelynek pihenőjén
díszkút állt.
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Visegrád Mátyás király korában (rekonstrukciós rajz)
– Praher litográfiája.
Megjelent
J.V. Häufler: Album von Visegrád entworfen und erläutert 1. tábla
(Kiadó: Szeremley Miklós, Pest, [1847])

A villa utolsó nevesebb tulajdonosa özvegy gróf Pálffy-Daun Lipótné, Lónyai Olga volt. A grófné neve
ismertebb, mint a lapszerkesztőé, ezért mostanában
ismét Pálffy-villaként emlegetik ezt az épületet, de
javasolnám, hogy inkább az építtető nevét tartsuk meg.
Lichtenstein F. Lajos, aki egy osztrák tüzérezred kadetja volt, 1848 őszén átállt a honvédseregbe, a szabadságharc alatt a kormány futárjaként teljesített szolgálatot, és főhadnagyi rangban érte meg a világosi fegyverletételt. Azontúl, hogy ő volt a legdíszesebb, a Mátyáskori palotára emlékeztető villa építtetője, pénzügyi
szakértelme révén sokat tett a környék gazdasági fejlődése érdekében is. Azzal, hogy 1871 végén a nagymarosi jegyzővel, Mellyes Belizárral közösen megalapították a Nagymaros-Visegrád Takarékpénztárt, a két
község gazdálkodóit és vállalkozóit juttatták viszonylag alacsony kamatú kölcsönökhöz.

Görgey István és Dedinszky Aurélia villái

Lichtenstein-villa, Salamontorony u. 3.

Az épület fölötti hegyoldal egyik kisebb sziklaplatóján
gloriett emelkedett. A hegyoldal teraszain kialakított
kastély tervezésekor a megrendelőt valószínűleg az
motiválta, hogy akkor már közismert volt az 1847-ben
megjelent J. V. Häufler német nyelvű Visegrád albuma, amelynek egyik lapja „Visegrád Mátyás király
korában” c. rekonstrukciós rajz, Praher litográfiája
volt. Ezen, a többnyire fantázia szülte rajzon közvetlenül a Salamon-torony melletti területen a királyi palotaépületekhez teraszok és lépcsők tartoznak. Feltehető,
hogy Lichtenstein F. Lajos a rajzon látható királyi palotaépületekhez hasonlót akart építtetni.

A három villa közül utolsóként az egy évvel korábban
megvett, majd elbontott 162 népsorszámú zsellérház
helyén Görgey István villája épült meg 1870-ben (Salamontorony utca 2.). Görgey István ekkor már sikeres
pesti belvárosi ügyvéd volt, és a József tér 4. tartott
fenn irodát. Anyagi helyzete úgy látszik megengedte,
hogy Visegrádon emeletes villát építtessen, amely az
1869 decemberében kötött második házasságával kapott új, népes családnak kényelmes elhelyezésére is
alkalmas volt. A második feleség, az ekkor még csak
33 éves Dedinszky Aurélia, Návay Sándor özvegye,
három lányt, Erzsébet, Jolán és Lenke, és egy fiút,
Emil, hozott a házasságba.
Az ekkor már a pesti belváros módosabb polgárai közé
tartozó ügyvédet 1875. augusztus 1-ével királyi közjegyzővé neveztek ki, irodája a Koronaherceg utca 9.
alatt volt. Ha nem is volt nyíltan kimondva, de Görgey
István további visegrádi ingatlanvásárlásait valószínűleg az is motiválta, hogy az elvesztett ősi görgői és
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toporci birtokok helyett új családi birtokközpontot
akart Visegrádon létesíteni.

Salamontorony u. 2., Görgey István épülő villája 1870-ben.
Az építkezéshez szükséges tégla egy része a folyó partján látható.
Beszédes Sándor felvétele

A Pest Megyei Levéltárban őrzött, a Pestvidéki Törvényszék 1859-1890 között keletkezett telekkönyvi
iratai és a község területéről 1885-ben készült kataszteri
térképek adatai szerint az 1869-ben megvásárolt 162
népsorszámú házzal, udvarral és kerttel szomszédos
házakat és kerteket veszi meg 1875-ben, 1881-ben és
1884-ben. 1890-ig Görgey István összesen három házat
(158, 159 és 169 népsorszámúak), az azokkal szomszédos négy beltelket, a Várkertben két pincét és Nagyvillámon két kataszteri hold 1300 □ öl legelőt (ezt később
átíratja felesége nevére) vásárolt. A kataszteri térképek
szerint a Mogyoró-hegyen egy nagyobb telke volt, és
feleségével közösen birtokolt a Doboskertben egy valószínűleg Nádler Lőrinctől vásárolt földterületet.

2018.

amely a 181 és 157 népsorszámú házakat és az azokhoz kapcsolódó négy kertet jelentette. Így a Salamontorony alatti, az alsóvár két kortinafala közötti területekkel együtt az utca és a Duna-part közötti hegyoldal
Fő utca 11.-ig terjedő szakasza (ma a Reneszánsz Étterem telkei) Görgey István és felesége birtokába került.
Mindössze a vizibástyával szomszédos, a kortinafalak
közötti területen álló, 160 és 160a népsorszámú ikerház
maradt meg a visegrádi gazdák tulajdonában.
A 181 népsorszámú zsellérházat előbb Latinovits Frigyesné, Návay Jolán vásárolta meg Maldeghem gróftól,
majd hamarosan, 1889 márciusában a mama, Dedinszky
Aurélia tulajdonába került. Ezt az épületet építteti át
emeletesre a következő években a férj, Görgey István. A
közjegyző 1906-ban készített végrendeletének II. pontja
szerint az új villa építési és részbeni berendezésének
költsége 30 000 forint 80 krajcár volt. Az 1890-es évek
elejére elkészült, a Duna partján álló új emeletes villa
valójában Dedinszky Aurélia tulajdonát képezte, tőle fia,
Návay Emil és felesége. Korossy Zsófia örökölte. Az
1940-es években a villát Benedek László professzor és
Zilahy Irén színművésznő házaspár vásárolta meg. Az
épületet államosították, majd 1962-ben itt rendezték be
Visegrád első szállodáját, amely jelenleg is szállóként
működik Hotel Vár néven (Fő utca 9.).

Salamontorony utcai villák:
a beállványozott épület Görgey István tulajdona,
Lichtenstein és Bakody Tivadar villák.
A rajz a Borsszem Jankó 1870. április 24-i számában jelent meg.

Fő u. 9., Görgey Istvánné Dedinszky Aurélia villája,
jelenleg Hotel Vár.

Felesége, Dedinszky Aurélia, amikor 1888-89-ben gróf
Maldeghem felszámolta visegrádi birtokát, megvette a
Lichtenstein-féle kastély előkertjének teljes területét,

Görgey István ingatlanvagyona ezekben az években
nemcsak Visegrádon, hanem Pesten is gyarapodott. A
közjegyző az 1891. november 2-án kelt adás-vételi szer-
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ződéssel örök áron megvette a főváros pesti részének
4066 sz. betétben 4020 hrsz. alatt nyilvántartott Izabella utca 52. alatti kétemeletes házat, melyért 96 ezer
forintot fizetett. A vásárláshoz a Pesti Hazai Első
Takarékpénztár Egyesülettől 55 ezer forint kölcsöntőkét vett fel. A tekintélyes méretű bérházban beszedett
bérleti díjak lehetővé tették, hogy a közjegyző a kölcsöntőkét gond nélkül visszafizesse. Ebben az időben
egyébként nem volt szokatlan, hogy módosabb pesti
polgárok, akik közé Görgey István is tartozott, vagy a
fővárosban élő gazdag, előkelő családok befektetésként bérházakat vásároltak. Ismeretes például, hogy
özvegy Pálffy-Daun Lipótné, Lónyai Klotild Olga
egyik résztulajdonosa volt a pesti VII. kerület István
úti bérháznak.
Az 1885. évi kataszteri térképeken a Mogyoró-hegyen
a kántortanító, a plébánia és a római katolikus iskola
tulajdonában lévő telkek szomszédságában fekvő 2871
hrsz. Görgey István nevével jelzett telekről valamilyen
ok miatt a telekjegyzőkönyvekben nem találtam bejegyzést. Ezért nem ismeretes, hogy ez a tekintélyesebb, kb. 1,5 hektár alapterületű telek mikor került
Görgey István tulajdonába.
Metzker Károly, az idős Görgei tábornok kortársa
nyomtatásban megjelent visszaemlékezései alapján
Görgey István felesége, Dedinszky Aurélia létesített itt
egy igen szép telepet: lakóházat, kertet, szőlőtelepet,
amelyet a család „Bulgáriának” nevezett. Sajnos azt,
hogy a telep mikor készült Metzker nem említi. A szőlőtelep létesítése bizonyára összefügg azzal ténnyel,
hogy 1882-ben a filoxéra megjelent a visegrádi szőlőkben is. Az, hogy mekkora terjedelmű volt ennek a kártevőnek a pusztítása a község határában, nem ismeretes. Bizonyára jelentős kár érte a gazdákat, de az is
valószínű, hogy nem minden tőke pusztult ki.
Görgey István még 1869-ben vásárolt két pincét a Várkertben, amelyekhez valószínűleg szőlő is tartozott.
1875-76-ban két részletben megvásárolta a Salamontorony utcai villa kertjével szomszédos 158 népsorszámú házat, amelynek kertjéből 305 négyszögölnyi terület
szőlővel volt beültetve.
A filoxéra pusztítása miatt jelentősen felment a bor ára,
tehát érdemes volt a szőlők újratelepítésével foglalkozni.
Az ültetéshez szőlővesszőkre, lehetőleg rezisztens fajtájú és gyökereztetettekre volt szükség. Ezekben az években komoly kereslet volt a szőlővesszők iránt, tehát jó
befektetésnek bizonyult előállításukkal foglalkozni.
Görgey Istvánné és Erzsébet lánya, (Sántha Kálmánné)
élt is ezzel a lehetőséggel, és bizonyára kialakítottak az
eladásra szánt szőlővesszők nevelésére alkalmas telepet.
Feltételezésem szerint Sántha Kálmánné, akinél 1896ban gyökeres szőlővessző volt kapható, a Várkertben a
középkori kolostor romjának területén hozta létre szőlészetét. Görgey Istvánné, aki 1895-ben hirdetett eladásra
szőlővesszőt, bizonyára a Mogyoró-hegyi telken alakította ki saját szőlőtelepét.
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1896-ban Pesten, a nagy millenniumi kiállítás mellett
ősszel megnyílt a IV. időleges kertészeti kiállítás, amelyen kiállítóként jelen volt Görgey Istvánné is. Október
7-én a király is megtekintette a kiállítást, és külön
megdicsérte Görgey Istvánné visegrádi szőlőválogatását. Az eseményen jelenlévő újságíró azt is tudni vélte,
hogy minden ősszel, ha a király Gödöllőn vagy Visegrádon tartózkodik, a Görgey-család küld egy kosár
szőlőt az uralkodó asztalára. A kiállításon Görgey Istvánnét millenniumi nagyéremmel tüntették ki a kiváló
szőlőtermelésért. Tudomásunk szerint Görgeyné még
egy alkalommal, az 1899-ben megrendezett szőlőkiállításon volt jelen visegrádi szőlőtermésével.
Eddigi, nem teljes körű kutatásaim alapján, az bizonyosnak látszik, hogy Görgey István és családja valamint a velük közös háztartásban élő Görgei Artúr tábornok 1870-től három különböző helyen épült villában lakott nyaranta. Előbb a Salamontorony u. 2. alatti
Pelka A. Lajos építész által 1869-70-ben tervezett és
kivitelezett romantikus stílusban megépült emeletes
villában, majd az 1890-es évek elején a Duna-parton, a
Fő u. 9. alatt megépült új, szintén emeletes villa lett a
család nyaralója. 1900 körül megépült egy kisebb,
földszintes villa a Mogyoró-hegyen kialakított Bulgáriának nevezett szőlőtelepen is, amelybe a nyári hónapokra Görgey István családjának nőtagjaival és az
unokákkal átköltözött az idős tábornok is.

Mogyoróhegy u. 10. sz. ún. Görgey-villa,
jelenleg idősotthon
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Görgei Artúr visegrádi évei
Mint már említettem, nem végeztem teljes körű levéltári kutatást a Görgey-család Visegrádon töltött éveinek
részleteit illetően. Fontos lenne átvizsgálni az Országos
Levéltárban őrzött Görgey-hagyatékot, és azt az 53 db,
az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában őrzött
levelet, amelyeket 1883-1904 között Görgey Artúr írt
sógornőjének, Dedinszky Auréliának. Kutatni kellene
az 1890-1945 közötti időszak esetlegesen megmaradt
telekkönyvi iratait is. Ezt azért említem meg, mert a
Görgey életével foglalkozó szakirodalom és irodalom
csak vázlatosan ír a tábornok a klagenfurti száműzetésből 1867 végén történt visszatérése utáni első évekről.
Általában csak annyit említenek, hogy Görgei 1868ban Pesten kapott rövid időre állást. A következő
években Erdélyben illetve a Felvidéken, Pozsony mellett dolgozott. Az 1875-ben az akkor királyi közjegyzővé kinevezett István öccse irodájában írnokként volt
alkalmazva. A tábornok lakhelyére első adatom is erre
az évre van, lakáscíme Pest, István tér 2. Arról, hogy a
tábornok mikortól töltötte a nyarakat Visegrádon, nem
találtam adatot. Görgei visegrádi éveiről szóló helytörténeti irodalom az 1874-es évet tartja bizonyosnak. Ez
az évszám került fel a Hotel Vár kőkerítésfalán elhelyezett emléktáblára. Inkább a tábornokot személyesen
is ismerő visegrádi jegyzőnek, Metzker Károlynak
adnék igazat, aki visszaemlékezésében azt írta, hogy
Görgei 1871-től lakott városunkban.
Furcsa módon az is bizonytalan, hogy melyik az utolsó
év, amikor Görgei tábornok Visegrádon tartózkodott.
Az eddig leírt adatok közül csak azt a változatot említem meg, hogy 1916 áprilisában a megbetegedett tábornokot szekéren szállították Budapestre. Véleményem szerint inkább az valószínű, hogy 1916. kora
tavaszán a család a magatehetetlen 98 éves tábornokot
nem hozta ki Visegrádra. Görgei életének utolsó hónapjaiban, május 21-én bekövetkezett halála napjáig
pesti belvárosi lakásban, a Mária Valéria u. 17.-ben
lakott. A tábornok Visegrádon töltött utolsó éveként
tehát az 1915. évet kell elfogadnunk.
Az 1870-ben elkészült és a Salamontorony u. 2. alatti,
ma is meglévő, akkor Görgey István tulajdonában lévő
villáról és annak lakóiról az első híradást a Fővárosi
Lapok 1880. június 13-i számában olvashatunk. Az
újságíró megemlíti, hogy a közjegyző családjával
együtt itt él a 63 éves Görgei Artúr, aki napbarnítottan,
vászonruhában rendezi a villa kertjét, és a virágokat
ápolja. Pihenésként olvas vagy nézelődik. Szóba került
az is, hogy a család egyik nőtagja, Návay Jolán férjhez
ment Latinovits Frigyes, bácsborsódi nagybirtokoshoz.
Grove Antal fővárosi királyi közjegyző fennmaradt
iratai közt megtalálható Latinovits Frigyes és Návay
Jolán 1880. június 1-jén kötött házassági szerződésének eredeti példánya. A házasságkötésre a következő
napon, június 2-án került sor. A fiatal házasok Bácsborsódon, a férj birtokán élnek, de gyakran időznek
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Visegrádon, Réli mamánál, ahogy a család Dedinszky
Auréliát becézi. Latinovits Frigyest, akinek Bácsborsódon és Katymáron 3000 kataszteri hold földbirtoka
volt, 1910-ben a király kinevezte élethossziglan főrendiházi tagnak. Házasságukból három gyermek, két fiú,
Endre és Tibor valamint egy lány, Flóra, becenevén
Dalszi született.
Görgei Artúr 1891. augusztus 19-én kelt, Vadnay Károly szerkesztőhöz írt leveléből megtudjuk, hogy a
következő nap, azaz augusztus 20-án Latinovits Frigyesné „kishúgommal” együtt Pöstyénbe utaznak. Az
ottani fürdőben a fiatalasszony csúzos fájdalmait, a
tábornok a karjában és lábában jelentkező görcsös
fájdalmakat szeretné gyógyíttatni. A kapott kezelések
úgy látszik hatékonyak voltak, mert a tábornok az
1848-49-es szabadságharc alatt használt messzelátóját annak eredetiségét egy levéllel igazolta - hálája jeléül
az ottani orvosnak ajándékozta.
A nevezetes Görgey-villáról a Visegrádon nyaraló
művészek közül ketten is rajzot készítettek. Előbb
1882 nyarán a Visegrádon tartózkodó neves festőművész, Barabás Miklós (1810-1898) készített a Salamontorony alatti épületekről rajzot, amelynek egyik részlete a Görgey-villát ábrázolja. Az idős festő valószínűleg
ekkor is, mint két évvel később, 1884 nyarán, a Görgey-villával szemközti Bakody-szanatóriumban hideg
víz kúrán lehetett. Az előbbi, vagyis az 1882-ben készült rajz a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályának gyűjteményében megőrződött, azonban a mester
1884-ben készített Visegrádot ábrázoló rajzának jelenlegi őrzési helye ismeretlen.
Feltehetően a Bakody-szanatórium vendége volt 1883ban Gerhardt Alajos (1837-1889) grafikus és festőművész is, aki a Görgey-villa Duna-felőli főhomlokzatáról
készített rajzot. A rajz a Magyar Nemzeti Múzeum
Történeti Képcsarnok gyűjteményében van.
Ezekben az években nemcsak az épületről, hanem annak
lakójáról, a tábornokról is készültek műalkotások. Paczka
Ferenc (1856-1925) fiatal festőművészként 1887-ben
Szemere Miklós megrendelésére készített Visegrádon egy
olajfestményt Görgeiről. Ez a kép a művész egyik legjobb alkotása, még Rómában is kiállították.
1879-ből van egy Than Mór (1828-1899) Görgeit ábrázoló olajfestmény, de a kép készítésének helyét nem
ismerjük. A 19. sz. utolsó évtizedeiben a magyar szobrászat vezető egyénisége, Stróbl Alajos (1856-1926) az
idős tábornokról 1891-ben Visegrádon mintázott mellszobrot. A talpazat oldalain „Stróbl” illetve „Visegrád
(1891)” jelzettel ellátott bronzszobrot jelenleg a Magyar Nemzeti Galéria Szobor Osztály és Éremtár gyűjteménye őrzi. Információim szerint dr. Baán László
főigazgató engedélye alapján, tekintettel a kettős
Görgei évfordulóra, a mellszoborról a város másolatot
készíttethet. Erről a lehetőségről korábban tájékoztattam a helyi Görgei emlékbizottságot.
A vidéki lapok közül az Esztergom és Vidéke c. újság
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számolt be egy-egy alkalommal a Visegrádon tartózkodó Görgeiről. Előbb 1886-ban jár a lap tudósítója a
Salamontorony utcai villában, és leírja, hogy Görgei a
szépen gondozott kertben bokorfalak és nemesített
rózsák között kertészkedik. Öltözete vitorlavászon ruha
és angol kalap. Négy évvel később, 1890-ben Rudnyánszky Gyula (1858-1913) költő, hírlapíró járt Visegrádon, ahol a nyarat azzal töltötte, hogy Mátyás királyról készülő trilógiája hangulatához egy kis történelmi levegőt szívjon. Görgeivel történt találkozásáról
a lap következő évi egyik februári számában közölt egy
hosszabb beszámolót. A galambősz, könnyed járású,
szigorú életrendű Görgei életerős amerikai farmerre
emlékeztette Rudnyánszkyt. A villa kertjét gondozó
Görgeiről megemlíti, hogy társaságba nem igen jár,
idejét többnyire zárt körben, családjával, rokonaival,
belső barátaival tölti. Idegent alig fogad. Évente egyszer külföldre utazik. Az újságíró lejegyez egy meglepő helyi információt is, nevezetesen azt, hogy Görgei
Klagenfurtban sokszor megfordul, mert tábornoki
nyugdíját is ott veszi fel. Azt mondják a helyiek, hogy
a pénzesutalványon a visegrádi plébános aláírásával
igazolja a jogosultságot. Görgei mindig személyesen
viszi el az utalványát a plébániára. Állítólag az okiratnak csak azt a felét mutatja, ahol a plébános a nevét
kell aláírnia, a másik fele be van hajtva. Ez azonban
csak falusi pletyka lehetett, mert a valós helyzet az
volt, hogy Görgei 1889. január 1-től a magyar kormánytól évi 3000 forint kegydíjat kapott, amelyet havi
részletekben fizettek ki.
Latinovits Géza (1863-1914) Bács megye tiszteletbeli
főjegyzője, jeles útirajzíró 1893 májusában járt Visegrádon. Az itt látottakról és hallottakról, találkozott
Görgeivel is, vázlatos beszámolót írt, amely a Fővárosi
Lapokban jelent meg. Ebben a beszámolóban megemlíti, hogy rokona, Latinovits Frigyes nem régen a vár
alatt fekvő „nagy terjedelmű házat” és több telket vásárolt. A nagy ház ugyan nincs nevesítve, de minden
bizonnyal Görgey István villájáról van szó.
Latinovits Géza jól értesült volt, mert a Szentendrei
Földhivatal irattárában őrzött, Visegrád 674 számú
telekkönyvi betét birtok- és tulajdoni lapján található
bejegyzések alapján Görgey István budapesti kir. közjegyző 1892. március 12-én kelt adás-vételi szerződéssel eladta vejének, Latinovits Frigyesnek a Salamontorony alatti területen fekvő összes telkét, házát és
villáját. Görgey István nevén ekkor az alsóvár kortinafalai közötti területen egy 210 négyszögöl nagyságú
erdő és egy 496 négyszögöles kert volt. A déli kortinafal és a hajóállomástól a Salamontorony utcába felvezető régi út közötti területen a közjegyző birtokában
volt az 1870-ben épült, a 7 hrsz. alatti nagy villa
(Salamontorony u. 2.) és a hozzátartozó két nagyobb
kert, az egyikhez két pince is tartozott. A kertekkel
szomszédos volt a Duna-partján a 6 hrsz. alatt álló
kisebb épület (Fő u. 3/a, a volt Idegenforgalmi Hivatal
épülete) és kertje, amely szintén Görgey István tulaj-
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dona volt. Még további két telket adott el, a 15/3/b
hrsz. és a 253/1 hrsz. kertet, amelyek nem kapcsolódtak közvetlenül az előbbiekhez. A mindössze 55 négyszögöl nagyságú 253/1 hrsz. kert annak a kisebb terecskének a részét képezte, amelyen ma a Mátyásemlékmű áll. Amit nem adtak el a Görgey-birtokból, az
a feleség, Dedinszky Aurélia nevén volt. Görgeyné
ugyanis 1889-ben a saját nevére vette meg gróf
Maldeghem Kamilltól a korábban a Lichtenstein-villa
előkertjét képező teljes területet az itt lévő két házzal
és kertekkel. A 15 hrsz. alatti, a Duna-partján álló,
1890 után emeletessé átépített villa (Fő u. 9., ma Hotel
Vár) tulajdonképpen Dedinszky Aurélia különvagyonát képezte. Nem adták el a Mogyoró-hegyen lévő kb.
1,5 hektár nagyságú kertet sem, amely eredetileg szintén Görgey István nevén lehetett. Annak az oka, hogy
Görgey István miért adta el visegrádi villáját és kertjeit
a vejének egyszerű: pénzre volt szüksége. Ugyanis a
közjegyző ezekben az években, azaz 1890-91-ben építtette felesége számára a Duna-parti villát, illetve vásárolta meg Pesten az Izabella utcai bérházat. Tehát az
1890-es években a Salamontorony utcai villát már új
tulajdonosáról Latinovits-villaként említik, amelynek
lakója még legalább néhány évig Görgei volt.
Arról nincs adatom, hogy mikor költözött a tábornok
sógornője Duna mellett álló új villájába. Egy angol
újságíró 1896-ban valószínűleg itt készített riportot
Görgeivel. A következő évben már arról értesülünk,
hogy a tábornok megfázott miközben megmutatta vendégeinek a Mogyoró-hegyen lévő, Bulgáriának nevezett szőlőtelepet. Előbb tüdőhurutot kapott, amely tüdőgyulladássá alakult át. A család nőtagjai a beteget a
Duna-parti villában ápolták. A hírt közreadó újságíró
azt is megemlíti, hogy noha augusztus van, megáradt
Duna, és a villa pincéjében magasan áll a víz. Ebből a
villából a Görgey-család tagjai a tábornokkal együtt
átköltöztek a Mogyoró-hegyen a szőlőtelepen épült
kisebb házba. Ezt a szőlővel beültetett telken álló, kerttel körülvett házat nevezte el Görgei Bulgáriának. Arról, hogy itt lakik, először 1903-ból van adat. Az év
nyarán három alföldi diák járt látogatóban Görgeinél.
A Dunántúllal ismerkedő diákok a tábornoktól fejenként két-két koronát és egy-egy pohár bort kaptak. Az
ajánlólevelükre „Bulgária, 1903. június 27, Görgei
Arthur” aláírás került.
Az 1904-05-ben zajló orosz-japán háború miatt, főleg
mivel sorozatos vereség érte az orosz hadiflottát és a
szárazföldi csapatokat, Görgei a sajtó érdeklődéskörébe került. Az orosz ellenes közvélemény ugyanis még
emlékezett arra, hogy 1849-ben a tábornok sikeresen
harcolt Paszkievics herceg katonái ellen. Előbb 1904ben a Pesti Hírlap tudósítója kereste fel a tábornokot a
Mogyoró-hegyen, és beszélgetett vele az akkor zajló
orosz-japán háborúról. A következő évben, 1905-ben,
Naményi Lajos (1868-1905) irodalomtörténész látogatta meg Görgeit Visegrádon, a Mogyoró-hegyen lévő
házban. Az Új Idők című folyóirat egyik, 1905-ben
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megjelent számában fényképes beszámolójában
Naményi megírta, hogy noha Görgei sikeres vegyészpálya küszöbén állt, mégis a szabadságharc katonája,
majd a honvédsereg fővezére lett. Megemlékezik
Görgei első számú katonai tanácsadójáról, Bayer Józsefről, aki ezredesként vezérkari főnök volt a hadseregben. Vázlatosan leírta a kétkéményes, egyszerűbb
házat, amelyben a tábornok élt, szobája az ebédlőből
nyílt. Ebben az íróasztala mellett ülő 87 éves tábornokról fénykép is készült, háta mögött egy vaskályha látható. A szoba berendezéséről az újságíró megemlített
néhány darabot, és szóba kerültek a falon lévő képek
is. A meglehetősen telepakolt íróasztalról megtudjuk,
hogy az korábban dr. Lumniczer Sándor (1821-1892)
sebész, egyetemi tanáré volt. Dr. Lumniczer előbb
Görgei mellett volt törzsorvos, majd 1849-ben a hadügyminisztérium egészségügyi osztályának lett a vezetője (csak az érdekesség kedvéért említem, hogy a
neves sebészorvos dédunokája Szentágothai János
anatómus professzor volt). Ez a nevezetes íróasztal a
tábornok halála után Sántha Kálmánné szül. Návay
Erzsébet birtokába került. A bútordarab további sorsáról annyi ismert, hogy azt Sántha Kálmánné 1927.
május 12.-én kelt végrendeletének (kihirdetik 1928.
június 14.-én) 30. pontja szerint Radnótfáy György,
kinek nagyapja dr. Lumniczer Sándor volt, örökölte.
Magyarázatként hozzáfűzöm, hogy az örökös felesége
Latinovits Flóra (Dalszi), Návay Erzsébet unokahúga
volt. Naményi a falon lévő képek közül kettőt, az egyik
karikatúra, részletesebben leírt. Megemlíti, hogy a
tábornok ágyának fej felőli része fölött Arany János
képe függött a falon. Többek között ott volt báró
Üchtritz Emil képe is, aki Görgei seregében ezredesként szolgált. A porosz-szász nemesi családból származó Üchtritz báró (1808-1886), aki Magyarországon
nősült, porosz katona létére a világosi fegyverletételig
végigharcolta a magyar szabadságharcot.
Metzker Károly, visegrádi jegyző visszaemlékezéseiből
tudjuk, hogy a ház közelébe, a hegy tövébe Görgei
falécekből virágrácsot készített, amelyre kedvenc virágát, a glicíniát futtatta fel. Naphosszat üldögélt a virágfal árnyékában, gyakran olvasott, vagy csak gyönyörködött a Dunára nyíló kilátásban, és a túlparton lévő
Kismaros és Verőce falvak látványában. Annyira megszerette ezt a helyet, hogy az volt a kívánsága, hogy ha
meghal, a glicínia falnál temessék el.
Ennek a kívánságnak a teljesítésére nem került sor,
mert később, 1914-ben Tisza István miniszterelnöksége idején, akinek a személyi titkára Latinovits Endre
volt, az állam megvásárolta ezt a házat, Görgeit pedig,
aki 1916. május 21-én hunyt el, a Kerepesi úti temetőben helyezték örök nyugalomra.
Először nem 1914-ben került szóba, hogy az állam bérbe
veszi vagy megvásárolja a Mogyoró-hegyen lévő villát.
Már jóval korábban, 1907-ben komolyan felmerült annak lehetősége, hogy az ingatlant az állam nyárra bérbe
veszi, és ott tüdőbeteg gyermekeknek szanatóriumot
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alakítanak ki. A tulajdonossal már egy ideiglenes bérleti
szerződést is kötöttek. A helyiek, élükön a községi bíróval és jegyzővel tiltakoztak a szanatórium létesítése
ellen, mert attól tartottak, hogy a ragályos beteg gyermekek ittléte elriasztja a Visegrádon nyaralni szándékozó vendégeket. A tiltakozás miatt a helyszínre kilátogatott ifj. Andrássy Gyula miniszter, aki megállapította,
hogy a szükséges átalakításokra már nincs elegendő idő,
és tudomásul vette a helyiek ellenkezését, és a tervbe
vett bérléstől eltekintett. A tulajdonost, aki elesett ingatlanának nyári bérbeadásától, az országos költségvetés
terhére 2.000 koronával kártalanították.
A Bulgáriaként is ismert Görgey-villa 1925-26-ban a
Katolikus Patronage kezelésében volt, amely elhagyott
gyermekek otthonát rendezte be az épületben. A következő évben, 1927-ben a házat átvette a Bosco Szent
János szalézi rend, amely a ház mellé egy emeletes épületet emeltetett. Az így kialakított telepen a továbbiakban
100-120 fővel a Mária Oltalma Fiúnevelő Intézet működött. (Ma a Fővárosi Önkormányzat Idősek otthona.)
Mivel az 1900-as évek elején a Görgey-család a nyári
hónapokat a Mogyoró-hegyen lévő házban töltötte, a
községben lévő, nem használt házak hasznosításáról
lehetett gondoskodni. Görgey Istvánné először 1900
tavaszán hirdeti meg a Visegrádon a Görgey-villa bérbeadó. A következő év áprilisában már úgy hirdet,
hogy a Salamon-torony melletti saját tulajdonú két
villája bútorozva nyaralónak kiadó.
1903-ban a Görgey-villában nyaraló dr. Rényi József
kulturális miniszteri titkárt és feleségét súlyos baleset
érte. Az történt, hogy a feleség, Bornemissza Ottilia
bárónő fésülködés közben celluloid fésűjét beleejtette a
gyertya lángjába. A fellobbanó láng miatt meggyulladt
ruházatú feleségét mentő férj is súlyos égési sérüléseket szenvedett.
Görgey Istvánnéhoz hasonlóan járt el a Görgey-villa
szomszédságában álló, akkor már nem működő
Bakody-szanatórium tulajdonosa, özv. Bakody Árpádné, aki 1904-ben az emeletes villaépületet 450 forint
bérleti díjért kínálta a nyaralóknak. A Duna partján álló
(Fő u. 9.), Görgey Istvánné tulajdonában lévő villába a
család valószínűleg 1910 körül költözött vissza. A 90es éveiben járó, kezdetben enyhe, később súlyosbodó
agyvérzésben szenvedő Görgei egyre több ápolásra,
gondoskodásra szorult, amelyet eleinte a család női
tagjai végeztek. Később, amikor már magatehetetlen
volt a tábornok, ápolását, gondozását két ápolónő látta
el. Az ápolás költségeihez az állam is hozzájárult, az
1902-től kapott évi 8000 korona kegydíjat a betegség
miatt 1913-tól a duplájára vagyis évi 16 000 koronára
emelték. Első értesülésünk 1911-ből van arról, hogy
Görgei a Duna partján álló villában lakik. Ez év nyarán
ugyanis itt kereste fel az agg tábornokot Vészi Margit
(1885-1961) újságíró és festőművész, aki néhány évig
Molnár Ferenc író felesége volt. Az akkor még fizikailag is jó állapotban lévő Görgeivel a villa melletti gesztenyefa árnyékában lévő padon ülve beszélgetett. Távo-
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zásakor az újságírónőt a tábornok a karját nyújtva kikísérte a Duna-partra, homlokcsókkal búcsúzott el tőle,
amelyet a hölgy kézcsókkal viszonzott.
Valószínűleg ebben az évben, azaz 1911-ben készülhetett a „Görgey Arthur Budapesten és Visegrádon” c.
2:17 perces mozgófilm is, amelyen jól látható, hogy a
Visegrádon kikötő gőzhajóról leszálló tábornok és a
kíséretében lévő hölgyek a hajóállomással szemben
lévő villa kerítésajtaján léptek be. Ennek az évnek az
őszén, október végén Görgeit Visegrádról Budapestre
különhajó vitte vissza, amelyet az MFTR (Magyar
Folyam- és Tengerhajózási Rt.) küldött a tábornokért.
Alig két évvel később, 1913 januárjában Görgei súlyosan megbetegedett, nagyfokú általános gyengeséget
érzett. A pesti Mária Valéria utcái lakásban fekvő beteghez még Ausztriában élő Berta lányát is hazahívták.
A Görgey-család nőtagjai gondos ápolásának és a tábornok erős szervezetének köszönhetően állapota lassan kielégítő lett, és fokozatosan javult. Tavasszal már
arra lehetett gondolni, hogy a beteg a nyarat Visegrádon töltheti. A beteg kiutazása Visegrádra hajóval
azonban túl bonyolultnak tűnt, ezért a család örömmel
fogadta gróf Karácsonyi Jenő, mentőegyesületi elnök
felajánlását. 1913. június 6-án egy mentőautó jött
Görgeiért, és egy és egynegyed óra alatt kivitte Visegrádra. A mentőben vele utazott két ápolónő, az egyik
éjszakai, a másik nappali szolgálatot látott el nyaralása
alatt. Betegszobáját a villa szalonjában rendezték be.
Az ápolónőkön kívül a legtöbbet Sántha Kálmánné
(Návay Erzsébet) foglalkozott a beteggel, aki nem volt
teljesen magatehetetlen, de mosdatni és öltöztetni kellett. Napközben, az időjárástól függően vagy a villa
verandájára vagy a kertbe ültették ki. A betegség miatt
a tábornok külvilág iránt érdeklődése is lecsökkent.
A következő év, 1914 nyarát a fizikailag valamennyire
felerősödött Görgei ismét sógornője, Dedinszky Aurélia visegrádi villájában töltötte. Ebben az évben, augusztus 1-jén Németország hadat üzent Oroszországnak, és kitört az I. világháború. A központi hatalmak
katonái, köztük a magyarok is, a háború kezdetén augusztusban sikeresen és győzedelmesen harcoltak az
oroszok ellen. A kezdeti harctéri sikerek hírei ellenére
nem ártott, hogy a média lelkesíti a hazai közvéleményt egy még élő, az oroszok ellen egy-egy alkalommal sikeresen harcoló szabadságharcos hőssel, az
egykori fővezér Görgeivel, mint példaképpel.
„Az Est” c. lap riportere 1914. augusztus 23-án Visegrádon járt Görgeinél. Élményeiről az újság következő
napi számában jelent meg írás. Leírta, hogy a sárga
villa ormán óriási nemzeti színű zászlót lengetett a
szél. A tábornok a kertben takaróba burkolva egy karosszékben üldögélt. Az aggastyán, aki a győzelmi
hírek hallatán testben szinte megifjodva, szellemben és
lélekben felfrissülve várta, hogy hozzátartozói milyen
új harctéri eseményekről számolnak be. Állítólag az
újságírónak boldog és hálás sóhajjal előbb azt mondta:
„Most legalább tudom, miért kellett ilyen sokáig élnem”. Később szilárd meggyőződéssel hangoztatta:
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„Megverjük az oroszt. Biztosan megverjük.” A Görgey-család nőtagjai példamutató hazafias felbuzdulással megtettek mindent, hogy harcoló katonáink segítségére legyenek. A Görgey-villában és annak szomszédságában lévő Sántha Kálmánné és Latinovitsék
portáin nagy volt a sürgés-forgás. A család egyik házában teljes felkészültségű katonai kórházat rendeztek
be, ahol Latinovitsné (Frigyesné) Jolánka várta a sebesült katonákat. Testvére, Návay Lenke a Vöröskereszt részére gyűjtött fehérnemű- és pénzadományokat. A Görgey-család többi nőtagja megszervezte,
hogy Dunabogdányban, Kisorosziban, Tahitótfalun és
a szigeten lévő falvakban élelmiszert gyűjtsenek, amelyet a nagymarosi állomáson lehetett átadni a harctérre
menő szerelvények katonái számára. Az újságíró
ottjártakor a marosi állomásra befutó katonai vonaton
lévő, javarészt cseh tisztek amikor megtudták, hogy a
harctérre menő katonákat bőséges vendéglátással fogadó hölgyek a Görgey-család tagjai, egyikük a következőt mondta Latinovitsnénak: „Méltóságos asszonyom, mondja meg a tábornok úrnak, hogy ma az
egész osztrák-magyar hadseregben az a vér él, amelyet
valamikor Görgey Artúr gyújtott fel az ő rebellis ármádiájában.”
A történelmi hűség kedvéért el kell mondani, hogy a
harcok kezdetekor lehet, hogy a csehek és magyarok
lelkesen harcoltak a monarchia győzelméért, de a háborút együtt vesztettük el. A csehek azonban mégsem
vesztesként, hanem győztesként kerültek ki ebből a
háborúból, és jutalmul megkapták a tőlünk elvett teljes
Felvidéket és Kárpátalját. Az elcsatolt országrészeinket
megszálló cseh légió katonái Révkomáromban magyarokra lőttek és magyarokat gyilkoltak. Megpróbálták,
igaz sikertelenül, elfoglalni Balassagyarmatot is.
Ebben az évben a nagyon kedvező őszi időjárás miatt a
tábornokot nem a szokásos időben, vagyis október
elején vitték vissza a pesti lakásba, hanem november
19-én jött érte a mentő. Az autót most dr. Szukováthy
Imre (1888-1978) biztosította, aki 1914-15-ben a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület igazgató főorvosa
volt. Mivel a Mentőegyesület autója többször szállította Görgeit Budapest és Visegrád között, 1914 szeptemberében a Ritz szállóban Sántha Kálmánné saját
termelésű gyümölcseiből és készítésű befőttjeiből kiállítást rendezett, amelynek bevételét az egyesület javára
ajánlotta fel.
A következőt év, 1915 nyarát is sógornője villájában
töltötte Görgei. Ekkor történt, hogy a Budapestről Visegrádra hajóval kihozott német katonák tisztelgő látogatást tettek Görgeinél. A villa előtt felsorakozott húsz
katona és négy tiszt elénekelte a német császárság
egyik nem hivatalos himnuszát, a „Die Wacht am
Rein” (Őrség a Rajnánál) című dalt. A népszerű himnuszt Görgei a katonák előtt egy tolókocsiban ülve
meghatottan hallgatta végig. Ez volt az utolsó nyár,
amit Görgei Visegrádon töltött. A tábornok a következőt év tavaszán, 1916. május 21-én Pesten, özvegy
sógornője Mária Valéria u. 17. alatti lakásán hunyt el.
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Návay Emil és Korossy Zsófia
A sógornő, Dedinszky Aurélia halála után Visegrádon a
Duna mellett álló kétszintes sárgára festett villáját fia,
Návay Emil és felesége, Korossy Zsófia örökölte. A
Budapesti Hírlap tudósítójaként 1935-ben az akkor már
özvegy, férje még 1925-ben meghalt, Korossy Zsófiát
Visegrádon felkereste Innocent Vincze Ernő (19031978), a későbbi híres drámaíró és librettista. Az újságírót Zsófia asszony végigvezette a szobákon, azaz a
villát akkor kívülről és belülről elég részletesen be lehetett mutatni. A beszélgetés során szóba került a Görgeirelikviák sorsa is. Az özvegy elmondta, hogy legnagyobb részük a Radnótfáy-család birtokába került. A
náluk maradt néhány relikvia közül Zsófia asszony
megmutatta az egyik szobában álló nagyméretű barna
íróasztalt, és megjegyezte, hogy az Görgeié volt. A tudósító cikkében megemlítette, hogy az egyik szobában
látott egy olajfestményt, amely a havas, téli tájban álló
viktringi házat ábrázolja, amelyben Görgei karinthiai
száműzetése alatt lakott. Ez a leírás azért érdekes, mert
eddig csak egyetlen, Viktringben (Klagenfurt mellett)
álló épületről készült olajfestmény volt ismert, amely
eredetileg Görgey István tulajdonában volt. A közjegyző
az 1908. június 28-án kelt végrendeletének XV. bek. 4.
pontja szerint ezt a viktringi, nem téli tájban álló házat
ábrázoló olajfestményt a Magyar Nemzeti Múzeumnak
adományozta. Görgey István halála után ez a kép a
Nemzeti Múzeum leltárába került. Feltételezhető, hogy
az eredeti képről készült egy valamennyire megváltoztatott másolat is, amely a Návay-család tulajdonában volt.
Az íróasztal és a kép további sorsáról nincs tudomásunk.
Az özvegy először 1936-ban hirdette meg eladásra a
Görgey-villát. Az újsághirdetés egy komfortos, tizenkét
szobás villáról szól pincékkel, garázzsal.

Latinovits Frigyes, Latinovits Flóra
és Radnótfáy György
A Salamontorony utcában lévő 1870-ben épült Görgeyvillával kapcsolatban már korábban említettem, hogy azt
1892-ben megvásárolta Latinovits Frigyes. Az épület
további történetének megismeréséhez a villa második
világháború előtti utolsó tulajdonosának unokájától
kaptam segítséget. Az unoka Koréh Ika (Ilona), aki
férjével és gyermekeivel Budapesten él, elmondta, hogy
nagyszülei, Latinovits Frigyes lánya, Flóra (Dalszi)
(1886-1956) és Radnótfáy György (1896-1945) voltak.
A leendő férjnél tíz évvel idősebb Flóra 1923. november
21-én kötött házasságot Visegrádon Radnótfáy György
tartalékos huszárfőhadnaggyal, kabinetirodai fogalmazóval. Házasságukból 1925-ben született Katalin (Katica) lányuk, aki később Amerikában férjhez ment Koréh
Ferenchez (1909-1997). Ennek a házaspárnak a lánya
Koréh Ika (Ilona), jó egészségnek örvendő édesanyja
New Yorkban él. Az Ika asszonytól megkapott 674
számú betéttulajdonlapnak 7. pontja alatti bejegyzés
alapján a Görgey Istvántól Latinovits Frigyes által megvásárolt teljes terület öröklés jogcímen 1923. június 13-
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án Latinovits Flóra nevére került. Így derült ki, hogy
Latinovits Frigyes halála után (1921) a Görgey-villát
nem legidősebb fia, Endre örökölte – korábban tévesen
én is Endrére gondoltam – hanem a lánya, azzal a indokkal, hogy Flóra határozott fellépésével 1919-ben a
kommün alatt megmentette a villát az államosítástól.
Endrét a bácsborsodi Latinovits-birtokból kapott nagyobb résszel kárpótolták. A villát tehát a Radnótfáycsalád lakta, akik saját bútoraikkal és háztartási eszközeikkel rendezték be. Ide kerültek megőrzésre a felség,
Flóra rokonsága révén a Návay-Görgey családtól örökölt Görgei relikviák is.
A háború miatt 1944 végén dr. Radnótfáy-Nagy György
kénytelen volt családjával elhagyni az országot, mert
Horthy Miklós kormányzósági hivatalában kabinetirodai
osztálytanácsosként dolgozott. Menekülés közben a
család megállt Sopronban, ahonnan 1945. március 4-én
a férj valamilyen okból átment Szombathelyre. Azon a
napon Szombathely városát a szövetségesek igen súlyos
bombatámadása érte. A számos polgári áldozat között
volt Radnótfáy-Nagy György is. A tragédia ellenére a
feleség, Latinovits Flóra és az akkor húsz éves Katica
lányuk továbbmenekült, és végül kijutott az USA-ba.
A gazdátlanul maradt villát és berendezését az Elhagyott
Javak Kormánybizottsága vette birtokába, akik – ahogy
erről a Világ c. újság 1948. július 3-i száma beszámol –
a dohos termekben leltároznak, sőt egyes helyiségeket
már le is pecsételtek. A bizottságnak az volt az álláspontja, hogy a fellelt Görgei-relikviákkal együtt a bútorok és a háztartási eszközök is, mint történeti értékű
ereklyék – ugyan nem voltak Görgei tulajdona, de élhetett köztük – a Magyar Nemzeti Múzeumba kerüljenek.
Ezért a leltározás ideje alatt kint járt Visegrádon Mihalik
Sándor, a Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese, és
kijelölte a Pestre elszállítandó anyagot.
A következő évben, 1949-ben a Radnótfáy-villa berendezését az Elhagyott Javak Kormánybizottsága átadta a
Magyar Nemzeti Múzeumnak. Az 1949. március 31-én
átvett, a „Visegrádi Radnótfáji Györgyné (Görgeyvilla)”-ból származó anyag később a Nemzeti Múzeum
leltárába került. A „Görgey ingóságok” egyik részét (1168 tétel: bútorok és különféle háztartási eszközök) az
Újkori Osztályon, másik részét (1-53 tétel) a Magyar
Történelmi Képcsarnokban leltározták fel.
Az ingóságokról készült katalógust először a Magyar
Nemzeti Múzeum kiadásában publikálták 1988-ban. Két
évvel később, 1990-ben ez a katalógus életrajzi és szakirodalmi tájékoztatóval kibővítve „Görgei Artúr élete és
működése Magyarországon” c. önálló kötetként jelent
meg ugyancsak a Magyar Nemzeti Múzeum kiadásában
(szerk. Simon V. Péter).
Az 1951-ben elkobzás jogcímen államosított villa további sorsáról annyit tudunk, hogy előbb a földhivatal
dolgozói kapták meg üdülőként, később, az 1960-70-es
években SZOT – üdülőként használták. Később a rendszeres karbantartás és felújítás elmulasztása miatt az
épület állaga nagyon megromlott, ezért a SZOT többé
nem használta üdülőként.
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1986-ban a Fővárosi Tanács megvásárolta SZOT-tól a
villa kezelési jogát azzal a szándékkal, hogy felújíttatja
és a továbbiakban üdülőként hasznosítja. A főváros
megrendelésére a Képzőművészeti Alap leányvállalata,
a Generalart Lázár Antal építész vezetésével 1986
decemberére elkészítette az üdülő építési engedélyezési
dokumentációját. Ez a teljes körű felújítási terv a villa
déli oldalán az emeleten lévő kisebb, mindössze 19,40
m²-es helyiséget nevezte meg „Görgey emlékszoba”ként. Annak, hogy a felújítandó épületben egy emlékszoba kialakítása is szóba jöhetett, az a közvetlen
előzménye, hogy 1986. május 25-én a Mátyás király
Múzeumban tudományos konferenciát rendeztek
Görgei halálának hetvenedik évfordulója alkalmából,
és ezzel egyidejűleg megnyílt a „Görgei Artúr Visegrádon” c. július 27-ig tartó időszaki kiállítás. A széles
körű közéleti érdeklődést kiváltó konferencia és kiállítás miatt először merült fel komolyabban, hogy Visegrádon Görgei személyét méltó módon bemutató emlékhely legyen. Az emlékszoba megvalósítását kezdettől fogva dr. Antall József, az Országos Múzeumi Tanács főtitkára, a későbbi miniszterelnök és dr. Kosáry
Domokos professzor, akadémikus, mint a Görgey Artúr
Múzeumi Bizottság elnöke is támogatta. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a főváros nem valósítja meg a
felújítási tervet, a múzeum részéről felmerült több
olyan javaslat is, hogy ha mégsem üdülő lesz, akkor a
község egy állandó, egész évben látogatható kiállítóhelyévé kellene az épületet átalakítani. Az addig a főváros kezelésében lévő villát 1993-ban az Országos Műemlékvédelmi Hivatallal való egyetértésben a Pest
megyei Vagyonátadó Bizottság átadta a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet (KVSz) kezelésébe. A helyi
önkormányzat azzal az indoklással, hogy az épületben
Görgei-emlékszobát és a visegrádi találkozó országainak közös kulturális központját szeretné kialakítani, a
KVSz-től megkapta a villa tulajdonjogát. Valószínűleg
az anyagiak hiánya miatt az önkormányzat belátta,
hogy ezt a tervet nem tudja megvalósítani, ezért a villát
rövidesen eladásra kínálta fel. A Visegrád Nagyközség
Önkormányzat képviseletében Ferenczi Tibor jegyző
1994. júliusában az újságokban is megjelent hirdetésben augusztus15-i jelentkezési határidővel a
Salamontorony u. 2. alatti 1/2 hrsz.-ú az önkormányzat
tulajdonát képező ingatlant eladásra meghirdette.
Koréh Ilona asszony elmondta, a családban felmerült,
hogy a villa jogos örökösei a kárpótlási törvény adta
lehetőséget kihasználva esetleg visszavásárolják az épületet. A fizetendő összeg számukra túl magas volt, és így
visszaléptek. Arra nem gondoltak, hogy a nagyszülők
bútorait és háztartási eszközeit, amelyeket „Görgeyingóságok” címen elvettek tőlük, visszakérjék.
Latinovits Flóra tulajdonát képezte a Salamontorony
utcai villa alatti, már a Duna partján álló, Fő utca 3/a.
sz. épület. Ezt az ugyancsak államosított parasztházat
jelentősen átalakítva az 1960-as évektől a Pest megyei
Idegenforgalmi Hivatal helyi irodaként és turistaszállóként használta.
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Latinovits Endre és ifj. Latinovits Endre
A családi emlékezet szerint Flóra bátyja, Latinovits
Endre (1883-1933) is kapott egy házat az alsóvár alatti
Görgey-birtokból. Feltételezik, hogy Endre tulajdona
lehetett a Fő u. 5. sz. ház, amelynek díszesen kiképzett
végződésű, az épület homlokzata elé ugró tetőzete volt.
Ezt a házat és nem a Fő utca 3/a sz. épületet nevezhették a helyiek Vadászlaknak, majd Felsőháznak, amelylyel utaltak a tulajdonos személyére. Az előbbi elnevezés onnan adódik, hogy Endre szenvedélyes vadász
volt. A visegrádi temetőben lévő Latinovits-sírkertben
az emléktáblán egy szarvas trófea rajza van vésve, a
Felsőház titulust pedig azért adhatták, mert Endre
1927-ben Bács-Bodrog vármegye választott képviselőjeként az országgyűlés felsőházának a tagja lett. Ezt az
épületet, amelyet az 1950-es években Orencsák doktor
használt nyaralóként, 1962-ben a 11-es út szélesítése
miatt lebontották.
Latinovits Endre hivatali karrierje a pénzügyminisztériumban kezdődött, ahol az 1910-es években előbb
fogalmazóként dolgozott, majd a miniszter, Lukács
László titkárságán kapott beosztást. Rövidesen, 1912
májusában átkerült a miniszterelnöki hivatalba, ahol
Tisza István személyi titkára lett. Ezt a tisztséget 1917ig, a miniszterelnök lemondásáig töltötte be. IV. Károly királytól 1918-ban miniszteri osztálytanácsosi
címet kapott. A háború befejezése után átkerült a parlamentbe, ahol 1921-től az országgyűlés jegyzője volt.
1925-ben a Visegrádi Várbizottság egyik alapítója
tagja. Fiatalon kötött házasságot Máder Flóra
Ludwinával, 24 éves volt, mikor megszületett Endre
nevű fia. Felesége Máder Rezső (Raoul Mader. 18561940) zeneszerző, karnagy, karmester, majd az Operaház igazgatójának lánya volt. Házasságuk néhány év
múlva válságba került. 1910 decemberében a házastársak Görgey István közjegyző irodájában kijelentették
válási szándékukat, amelyet okiratba foglaltak. Megegyeztek az anyagi javakban és a gyermek elhelyezésében is. Flóra vállalta, hogy a válás kimondásáig nem
lép fel színházban és mulatóhelyen. A válóperre 1911
februárjában került sor. Nyolc év múlva a volt házastársak rájöttek, hogy mégis jobb lenne, ha együtt élnének. A Pesti Hírlap 1919. április 2-i száma rövid hírben
közölte, hogy Latinovits Endre, a forradalmi kormányzótanács hivatalnoka és Máder Flóra március 28-án
házasságot kötött. 1933. január végén a Nemzeti Kaszinó közgyűlésén a férj Herczeg Ferenc Széchenyiemlékbeszéde alatt súlyos agyvérzést kapott. A Pajorszanatóriumban, ahová beszállították, már nem tudtak
segíteni rajta, és estére meghalt. Felesége, Máder Flóra
(1889-1933) úgy látszik, nem tudta elviselni a tragédiát, férje halálát, és néhány hét múlva a bácsborsódi
Latinovits-kastély padlásán egy ruhaszártókötéllel
felakasztotta magát.
Egyetlen gyermekük, a jogi végzettségű dr. Latinovits
Endre (1907-1969) 1933-ban eljegyezte dr. Bakody
Aurél egyetemi magántanár és Ili van Royen lányát, Ilit.
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Az eljegyzésből nem lett házasság, mert a következő

évben ifj. Latinovits Endre Berzenczey Annát vezette a
szegedi Fogadalmi Templom oltárához. Az 1940-ben
szolgabírói és miniszteri segédtitkári tisztséget betöltő
Latinovits Endre magánéletének részletei nem ismertek,
csak annyi jegyeznék meg, hogy a visegrádi római katolikus plébánia halotti anyakönyvében az elhunyt házastársa neveként Fináli Klára van bejegyezve.

2018.

platóján valaha a monostor állt, egy 1900 körüli képeslapon szőlővel beültetve láthatjuk. A szőlők közt egy
kisebb ház állt. A képeslap aláírása: „Sántha Kálmánné
visegrád-várkerti szőllészete”.

Latinovits Tibor
Latinovits Frigyes és Návay Jolán legfiatalabb gyermeke, Tibor (1890-1934) neve az 1920-as években
nagyvilági élete és költekező életmódja miatt gyakran
szerepelt különböző lapok, pl. Színházi Élet, Nemzeti
Sport stb. hasábjain. Az utóbbi újság 1925. szeptember
27-i száma az automobilok VI. Svábhegyi Versenyéről
tudósított. A versenykocsik 3L (3.000 cm³) fölötti kategóriában egyetlen versenyző volt, Latinovits Tibor
gyönyörű Alfa-Romeójával. 1928-ban New Yorkba
utazott, mert tagja volt annak az 500 fős magyar küldöttségnek, amely március 15-én részt vett az Kossuth
szobor avatásán.
Visegrádon a Várkertben az egykori Szt. András monostor helye és a körülötte lévő terület, összesen 16
holdnyi park volt Latinovits Endre birtokában.
Jelen írásomban előzőleg már leírtam a Szt. András
monostor történeti értékeinek rövid összefoglalását,
amelyet most néhány kutatástörténeti adattal egészítek
ki. A romokat 1890. május elején Scheili Gábor visegrádi parasztgazda találta meg, aki filoxéra miatt kipusztult szőlőjét szerette volna újratelepíteni. A falmaradványok előkerüléséről Görgey Istvánné értesítette a
kultuszminisztériumot, ahonnan dr. Czobor Bélát küldték ki helyszíni szemlére. Czobor Béla (1852-1904),
felszentelt pap, neves művészettörténész 1889-től a
Műemlékek Országos Bizottságának előadója 1890
májusában 10 napos ásatást végzett a romterületen. Az
általa akkor még nem monostor-romnak, hanem Mátyás-kori főúri paloták maradványainak vélt középkori
falak iránt Visegrádon és a környékben is nagy volt az
érdeklődés. A Visegrádon nyaraló Rudnyánszky Gyula
költő egy nagyobb társasággal, ott volt Görgei tábornok is, meglátogatták a várkerti ásatást. Görgeivel
történt találkozásáról szóló cikkében Rudnyánszky
megemlítette, hogy a régi falakra leültetett vendégekről, köztük Görgeiről is, fényképfelvétel készült.
Ekkor történt, hogy Görgei 43 db különböző korú érmékből álló gyűjteményét átadta Czobor Bélának azzal
a kéréssel, hogy azt juttassa el a Nemzeti Múzeumba.
Ez a gyűjtemény, ugyan némi hiánnyal a Nemzeti Múzeum Éremtárában a 46. tételszám alatt 1890. 1-26-ig
leltári számmal a mai napig megvan.
Czobor Béla 1894. április 3. és június 2. között, a két
hónapos ásatás során feltárta az akkor már Szt. András
monostornak azonosított romterületet, amelyről Sztehlo
Ottó felmérést készített. Azt a kis dombot, amelynek

Várkert, Sántha Kálmánné szőlője présházzal.
A felvétel 1900 körül készült.

Latinovits Tibor 1923-26 között a szőlészetet megszüntette, és helyén valamint az azzal szomszédos területen
16 holdnyi parkot alakított ki. Az említett kisebb ház
helyén neoklasszicista stílusban egy tornácos villát
építtetett Dunára néző homlokzattal. A villa előkertjébe
ritka fafajtákat, pl. amerikai fenyő, cédrus, ausztrál
fenyő, ültettek, de telepítettek törökmogyorót és tiszafát is. Az előkertben létesítettek egy szökőkutat is,
amelynek kerek medencéje melletti kőoszlopokon
elhelyezve ott volt az a három, palmettás díszítésű, 11.
sz-i vállkő, amelyek valószínűleg az új villa építésekor
kerültek elő.
A villát Latinovits Tibor igyekezett pazarul berendezni.
A falakat bőrtapéta borította, és minden szobában cserépkályha állt, amelyeket elektromos fűtéssel láttak el.
A cserépkályhákat különböző főúri kastélyokban vásárolta, majd Visegrádra hozatta. Az előkerten túl, egy
kicsit magasabb teraszon, melléképületek, víztorony és
egy „villanyfejlesztő telep” épült. A melléképületekben
különböző műhelyeket alakítottak ki, hogy az építtető
ezermester szenvedélyének hódolhasson.
A villáról és annak környezetéről az Újság c. lap 1928.
június 10-i számában megjelent tudósítás szerzője arról
is beszámolt, hogy Latinovits Tibor egy baromfihizlaló
telepet is berendezett, amely valószínűleg az országban
egyedülálló volt. A telepen lévő baromfiólakat ugyanis
olyan automatikus vízöblítéssel látta el, amellyel a
padozatot és a falakat bármikor pillanatok alatt lemoshatták. Az építkezések 1923-26 között folytak, de a
villa berendezése nem fejeződött be, mert Latinovits
Tibor elvesztette a kedvét a folytatástól. Tervei szerint
ugyanis Visegrádot szerette volna nagyvilági fürdőhellyé fejleszteni, de ezek nem valósultak meg, és ezért
a villát és a telket eladta az államnak. A vétel miatt,
mivel az nem az országos költségvetés terhére történt,
egy későbbi országgyűlésen az egyik ellenzéki képviselő felszólalt, és számon kérte a kormányon, hogy
honnan vették a pénz erre a célra.

XXXIV. évfolyam

KÜLÖNSZÁM

Az állam birtokában lévő villát 1928 júniusában
Horthy Miklós kormányzó a Magyar Hírlapírók
Országos Nyugdíjintézetének és az Újságírók Kórház
és Szanatórium Egyesületnek adományozta azzal, hogy
azt jóléti célra fordítsák.
Az újságíróknak egyébként ekkor már volt egy
üdülőtelepük Visegrádon. Még 1921. elején dr. Strasser
József, a Pester Lloyd főszerkesztő-helyettese Gizellatelepen 1000 négyszögölnyi területet engedett át
üdülőtelep építése céljából az Újságírók Kórház és
Szanatórium Egyesületnek. A következő évben az
egyesület májusi rendkívüli közgyűlésén bejelentették,
hogy Gizella-telepen üdülőtelep céljaira megvásároltak
egy négyholdas parkosított telket a rajta lévő két villával
és számos melléképülettel. Ezt a Dunaszanatórium
szomszédságában lévő üdülőt 1926-ban Rákosi Jenőről
(1842-1929), neves író, újságíróról nevezték el.

Várkert, Latinovits Tibor villája és a gazdasági épületek.
A felvétel 1926 után készült

Két évvel később az újságírók nyugdíjintézetének
közgyűlésén gróf Bethlen István miniszterelnök
bejelentette a Latinovits-villa átadását. Az adományként
megkapott épületek és a hozzájuk tartozó 16 holdnyi
park jóval értékesebbek voltak, mint a Gizella-telepen
lévő üdülő. A Várkertben lévő villát előbb át kellett
alakítani üdülő céljaira. Természetesen ezt az üdülőt is,
mint elődjét Rákosi Jenőről nevezték el. Mindössze
annyi változás történt, hogy az egyik tulajdonos nevéből
1929-ben törölték a kórház szót, így az módosult
Újságírók Szanatóriumi Egyesületre. A volt Latinovitsvilla 1930. június 22-én újságíró üdülőként nyílt meg.
Induláskor egy főre a napi panzió ár 5.50-7 pengő volt.
Latinovits Tibor alig egy évvel élte túl Endre bátyát,
mert rövid betegség után életének 44. évében 1934.
január 10-én elhunyt. Bátyjához hasonlóan őt is a
visegrádi családi sírkertben temették el. Az elhunyt
Havas Jolánnal kötött házasságából két leány Éva és
Vera született. A két lány közül csak Éva ment férjhez,
Ábráhám István felesége lett. A háború után a lányok
Ausztráliába, Melbourne-be kerültek, és ott is lettek
eltemetve. A visegrádi temetőben lévő emléktáblák
szerint az 1918-ban született Éva 1994-ben, az 1923ben született Veronika 1989-ben hunyt el.
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Visegrádon nemcsak a Latinovitsoknak, Görgey
Istvánnak és feleségének volt birtokában a helyi
viszonylatban nagyobbnak számító földterület, hanem
pl. Wallenfeld Károly, terézvárosi vállalkozónak is,
akinek Dunabogdányban volt háza és kőbányája.
Wallenfeld Károly és családja visegrádi birtokairól a
Visegrádi Hírek 2016. szeptemberi (XXXII. évf. 9. sz.
15. old.) számában már részletesebben írtam.

Rigler József Ede, Gizella-telep
Jelentős nagyságú földterületet vásárolt össze a
helyiektől a 19. sz. végén Rigler József Ede
vállalkozó. A Dobos-hegy lábánál és a mellette lévő,
Duna felé eső Posványosnak nevezett határrészben
megvett földeken Rigler írószergyárat, majd
kihasználva a terület igen kedvező természeti
adottságait, vízgyógyintézetet is létesített.
Rigler József Ede (1847-1909), akit a magyar ipartörténet úttörőként tart számon, visegrádi tevékenységét
a Visegrádi Hírek
2015. augusztusi számában (XXXI. évf.
8. sz. 12-13. old.)
összefoglalóan megírtam. A korábban
leírtakat néhány adattal szeretném kiegészíteni. A Rigler
által Gizella-telepen
épített fanemű, rajz,
és írószergyárának
alapítási évét 1892-re
tenném. Ezt az igazolja, hogy a Budapesti Kereskedelmi
és
Iparkamaránál
Rigler által 1900. január 5-én bejegyeztetett, visegrádi gyára részére készíttetett
védjegyen ez az évszám olvasható.
Gizella-telep,
Rigler József Ede fanemű, rajz és írószer gyára; számolócédula,
A rajzon a tulajdonos villája alatti részen a felirat szerint
„munkás lakok” láthatók. 1900 körül.

A 6444. kamarai sorszám alatt belajstromozott védjegy
egy egyenlő szárú, derékszögű vonalzó átfogóján ülő
kiterjesztett szárnyú, csőrében szablyát tartó sast
ábrázol. Az 1892-es évszámot a vonalzóban helyezték
el. A Rigler-féle fanemű gyárban 1910 körül 120
visegrádi és dömösi munkást foglalkoztattak. Az 1900as évek elején készült rajzos számolócédulán – a
Dömös felőli nézettel ábrázolt gyártelepen – két ház
„munkás lakok” felirattal látható. A gyár mellett egy
festői fekvésű villa, gazdasági épületek és egy pompá-
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san kialakított kertészet létesült. A Rigler-villa kisebb
átalakítással ugyan, de a mai napig látható a kórház területén, jelenleg lakatlan.

Gizella-telep, a kórház területe,
Rigler József Ede villája

A villától Visegrád felé esően, az egyik lankás oldalú
dombon 1903 nyarán Rigler egy emeletes, 30 szobás
nagyszállót építtetett, amely a következő év tavaszán
Erzsébet Szálló néven nyílt meg. A NagymarosVisegrád vasútállomásra vagy az ottani hajóállomásra
érkező vendégeket a marosi parton létesített külön állomásról eleinte csavargőzös hajó vitte át Gizellatelepre. A komoly személyforgalmat látva a Magyar
Királyi Folyami- és Tengerhajózási Rt. igazgatósága
úgy döntött, hogy a szentendrei Duna-ágban Dömösig
közlekedő menetrend szerinti járatok 1913. május 10tól Gizella-telepen is megállnak.
A következő években Rigler a szállodaépület mellé
vendéglőt és vízgyógyintézetet építtetett. Az 1906-ban
kiadott elegáns kivitelű programfüzetben a Gizellatelep fürdőt Rigler mint klimatikus gyógyhelyet és vízgyógyintézetet hirdette. A fürdőorvosi teendőket Hofmann Oszkár látta el, aki korábban kórházi, klinikai illetve szanatóriumi orvos volt. A telepre érkező vendégeknek a vízgyógyászati kezelésen kívül lehetőségük
volt arra, hogy a Dunában szabadon vagy a folyón lévő
pontonra épített fürdőházban fürödjenek. A dunai fürdőzőkre úszómester ügyelt.
Rigler 1909-ben utód nélkül halt meg. Özvegye.
Feldmayer Gizella (Budapest, VI. Rózsa u. 55.) 1911ben úgy döntött, hogy a Gizella-telep fürdőt haszonbérbe adja Renner Adolf (Budapest, VIII. Valero u. 4.)
orvosnak. A haszonbérleti szerződés megkötésére jogot
formálhatott volna Hofmann Oszkár orvos is, de úgy
látszik ő ezt a jogot nem érvényesítette. Így a szerződést az özvegy 1911. szeptember 19-én Renner doktorral kötötte meg. Az 1912. január 1. és 1926. december
31. közötti, tehát 15 éves időtartamra megkötött haszonbérleti szerződés részletezi az évenként változó
bérösszeget, amely az első két évben évi 6000 korona
volt. Pontokba szedve külön felsorolja a bérbe adott
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épületeket, arról is megállapodnak, hogy azok berendezéseit és felszereléseit külön kiállított leltár szerint adják át. A szerződés második pontja szerint a bérbe adott
épületek az alábbiak voltak: egy szállodaépület 56 szobával, egy vendéglőépület mellékhelyiségekkel, egy
vízgyógyászati intézet mellékhelyiségekkel. Egy nagy
fekvőcsarnok fából, egy kis fekvőcsarnok fából, egy
jégverem, egy tekepálya, két kertészeti üvegház és kertészeti fürdőbódé a Duna mellett, egy gazdasági épület
mosókonyhával és kocsiszínnel, fásított sétányok, kikötő és parkosított terület. A bérbe adott telek, amelyen a felsorolt építmények és létesítmények állanak,
kb. 60 000 négyszögölnyi (21,6 hektár) nagyságú volt.
Özvegy Rigler József Edéné nem a teljes telepet adta
bérbe, továbbra is használatában maradt a villaépület és
az ahhoz felvezető út mellett jobbra fekvő szőlő és a
balra fekvő rét, amelyeknek a nagysága nem ismert. A
szerződés 9. pontja szerint a vízgyógyintézet működéséhez szükséges vizet a bérbeadó továbbra is díjmentesen saját telepéről szolgáltatja. A felek megállapodtak
abban is, hogy a bérlő a teljes területet, azaz a bérbe
vett és bérbe nem bocsátottakat, ha szándékában áll,
340.000 korona értékben örök áron megvásárolhatja.
A bérlő Renner Adolf doktor (1852-1925) vízgyógyászati vállalkozását 1890-ben Pesten kezdte. Ekkor vette meg a Valero u. 4. alatti Lyoczky-féle hideggyógyvíz-intézetet, és azt a fővárosi közegészségügyi bizottság engedélyével tovább működtette. Bár a Valero utcai intézet jó nevű volt, Renner doktor nemigen gazdagodott meg a bevételből. Ez abból is kitűnik, hogy
1905-ben a főváros legtöbb adót fizető polgárai közt az
évi 1032 korona adóval a legutolsó helyen állt.
Renner doktor eleinte a Gizella-telepi és a Valero utcai
vízgyógyintézetet egyidejűleg működtette. Később,
1912-ben úgy döntött, hogy a pesti vízgyógyintézet működését szintén orvos végzettségű fiára, Renner Árpádra
(1883-1916) bízta, azonban sajnos 1916-ban az akkor
mindössze 33 éves tartalékos cs. és kir. főorvosi rangban
lévő fia munkája közben szerzett betegségben elhunyt.
Renner doktornak néhány év alatt sem sikerült Gizellatelepet felkapott, divatos fürdőhellyé tenni, nem volt
elegendő érdeklődés, valószínűleg ebben közrejátszottak a háborús események is. A régi tulajdonos megelégelte a meddő küzdelmet, és a telepet eladta egy új
részvénytársaságnak. A gyógyfürdőtelep átvételére és
nyári lakások építésére 600.000 korona részvénytőkével alakult részvénytársaság igazgatóságának tagja lett
Gyulay Kálmán, visegrádi jegyző is.
Az idényjelleggel, azaz tavasszal és nyáron, működő
Gizella-telepet 1922-ben már „Dunaszanatórium”-nak
nevezik. Az 1925-ben elhunyt Renner doktor utódja a
következő évben dr. Tausz Béla vezető főorvos lett.
Ebben az évben még az inflációs koronával számolva a
telepen a szállás teljes ellátással napi 120-140.000 koronába került. A következő évben, 1927-ben ugyanezért napi 9,60-11,20 pengőt kértek.
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Az 1928-ban megalakult OTI (Országos Társadalombiztosítási Intézet) megvette Gizella-telepet, ez volt első
szanatóriuma, és átalakította belgyógyászati betegek részére munkás-szanatóriumnak. A belügyminiszter 1929.
november 19-én kelt engedélyével a Gizella-telep elnevezést Horthy Miklós-telepre változtatták. Régi nevét Visegrád, Gizella-telep - 1947-ben kapta vissza.

Csefalvay Barnabás, Andrássy Gyula,
Berzeviczy Antónia
Jelentősebb nagyságú birtokkal rendelkezett Csefalvay
Barnabás is, aki az utolsó tiszttartó (kasznár, kön.
Kronherrschaft Kastner) volt Visegrádon. Nevére a Pest
megyei Levéltárban őrzött 173. betéti számon kiállított
telekjegyzőkönyv birtokállási lapján 27 tételben felsorolva találunk szőlőt, szántót, rétet, parlagföldet, sőt egy
telket a Várhegy Duna felőli Kospallagnak nevezett kopár
sziklás oldalán is. Tulajdonában volt a 170-171 népsorszámú ház (ma Fő u. 17.) udvar és kert, ezek területe 1
hold 597 négyszögöl volt.
A már nyugalmazott kincstári kasznár 1880-ban 69 éves
korában Visegrádon meghalt. Utódja nem lévén örököse
özvegye, Berzeviczy Antónia (1835-1910) lett, aki a
házat is és a földeket is megörökölte. A fiatal özvegy a
következő évben, 1881 decemberében férjhez ment
egyházpakai Andrássy Gyulához (1835-1894). Az Esztergom megyei Andrássy családból való férj a kiegyezés
után politikai pályáját megyei szolgabíróként kezdte.
Később két választási cikluson keresztül a párkányi kerület ellenzéki képviselője volt az országgyűlésben. Andrássy Gyula azon kívül, hogy a felesége révén Visegrádon
jelentős ingatlan vagyonhoz jutott, úgy tűnik, hogy a
további években igyekezett azt gyarapítani. Nevére a 897.
betéti számon kiállított telekjegyzőkönyv birtokállási
lapján 19 tételben vannak felsorolva a tulajdonát képező
ingatlanok. Nagyközségünkről és annak határáról készült,
a tulajdonosok neveit is tartalmazó 1885. évi kataszteri
térképen minden határrészben található egy vagy több
Andrássy nevével jegyzet ingatlan. Előfordult, hogy a
térképen a jelzett ingatlanhoz eddig nem találtam meg a
hozzátartozó telekjegyzőkönyvi bejegyzést. Erre példaként említhető a térképen 58. számú telek, ma Fő u. 14., a
volt orvosi rendelő, amelyen Andrássy Gyula neve szerepel. Ezzel a telekkel szemben, az utca túloldalán volt az
52. számú ház és udvar, ma Fő u. 53, az ún. Staberecz
ház. A 222 hrsz. számú utcai homlokzatú házhoz gazdasági épülete mögött, a hegy felőli részen 221 hrsz. számon
egy kisebb kert tartozott. Ezen a házon kívül, amelynek
birtokosai az Andrássy Gyula és Berzeviczy Antónia házaspár volt, a feleség öröksége révén tulajdonukba került
a néhai kasznár, Csefalvay Barnabás Fő utca alsó végén
lévő háza is. A Fő u. 17. alatti ház, udvar és kert eredeti
számozása 170-171 népsorszám, illetve 529, 533-538
hrsz. volt, az átszámozás után a 14-es házszámot kapta.
Az új helyrajzi szám 37-38-39 lett.
A mindössze 59 éves korában, 13 évi házasság után 1894ben elhunyt Andrássy Gyulát a visegrádi temetőben helyezték örök nyugalomra. A másodszor is megözvegyült
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Berzeviczy Antónia öt év múlva, 1899-ben újra férjez
ment. Reviczky Ambrus közigazgatási bíróval kötött házassága azonban nem sikerült. Négy hónap után elhagyta
a férjét, aki válópert indított ellene. Berzeviczei
Kakaslomnici Berzeviczy Antónia 1910-ben, 67 éves
korában halt meg, őt is Visegrádon temették el. Temetésén a megjelentek közt ott volt Görgei Artúr tábornok is.
Az elhunytnak nem volt egyenesági leszármazottja, ezért
vagyonát a rokonság örökölte. A Fő utca 52., ma 53.
számú házat, udvart és kertet lánytestvére, Berzeviczy
Anna és férje, Fischer Ferenc kapta. Fiútestvére, Berzeviczy József a 14. sz., ma Fő u. 17. számú házat, gazdasági
épületet, udvart és a különálló 39. hrsz. (régi számozással
171) díszkertet és a két legelőt örökölte. Ezt az örökséget
adta tovább 1918-ban lányának, Berzeviczy Flórának és
férjének az ifjabb dr. Szohner Lajosnak. Tőlük vásárolta
meg 2800 pengőért a házat, kertet és a Várhegy nyugati
oldalán a Kospallagban lévő két telket Zsitvay Tibor és
felesége, Feitinger Margit. Az adás-vételi szerződést
1927. március 9-én kötötték.

Zsitvay Tibor
A vevő, Zsitvay Tibor (1884-1969), aki ekkor a képviselőház elnöke volt, majd 1929-től igazságügy-miniszter
lett, a Fő utca alsó végében megvett egy nagyobb, 14.
szám (170 népsorszámú) alatt álló épületet, amelynek a
Duna felőli homlokzata előtt haladt el a Fő utca, amely
egyes vonalban folytatódott a Salamontorony utcába. Ez
az épület U alakú volt, amelynek belsőudvarát egy különálló épület zárta le. Az épülethez tartozó háromszög

Fő u. 17., Zsitvay-villa

alakú, 39. helyrajzi számú díszkert az utca túloldalán volt.
Zsitvay Tibor a Visegrád községgel kötött szerződéssel a
díszkertet az épülethez kapcsolta, így az előkert lett.
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Ezt a Fő utca itteni szakaszának áthelyezésével lehetett
megoldani. Ezentúl a Fő utcából nem közvetlenül, hanem az előkert megkerülésével lehet a Salamontorony
utcába továbbjutni. A régi épületet is jelentősen átalakították. Az U alakú épület nagyobb részét elegáns vidéki
villává építették át. A keleti, hegy felőli oldalszárny
nagyobb részét elbontották. A megmaradt épületen található a Rainer herceg 1810. évi látogatását megörökítő
márványtábla. Az új villa keleti oldala mellett egy elpusztult középkori városi ház falmaradványainak felhasználásával hangulatos hátsó kertet alakítottak ki. A
középkori épületmaradványok áthúzódnak a szomszédos
Salamontorony u. 9. alatti épület a déli része alá (ún.
Szukováthy-villa). Az 1930-as évek legelegánsabb visegrádi nyaralóépületét, a Zsitvay-villát 1950-ben államosították. A következő években előbb szakszervezeti
üdülőként használták, majd SZOT alkalmazottak kaptak
az épületben szolgálati lakást.
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bombázásai miatt a féltett értékes díszkardot visegrádi
villájukba menekítette, ahol az orosz megszállás alatt
nyoma veszett. Visegrád 1944. december 28-án kezdődő
három hónapos megszállása alatt az orosz katonák okozta anyagi károkról és a helyi lakosság körében bekövetkezett tragédiákról az akkori plébános készített összegzést. Hell Ferenc plébános a Historia Domusban a tetemes anyagi károkon kívül leírta, hogy az orosz katonák
a községben öt embert megöltek, ketten pedig feleségük
meggyalázása és vagyonuk elrablása miatt öngyilkosságot követtek el. Mind a hét ártatlan civil áldozat megérdemli, hogy a háborúban elesett katonákkal együtt róluk
is megemlékezzünk minden évben a gyásznapon.

Szukováthy Imre
A szomszédos villa tulajdonosai az 1920-as évektől
egészen az államosításig dr. Szukováthy Imre és felesége, Rickl Mária voltak. Az orvos végzettségű Szukováthy Imre (1888-1978) életpályája igen gazdag volt. A
Budapesti Mentőegyesület orvosaként ő tette lehetővé
1914. késő őszén, hogy az aggastyán Görgeit mentővel
szállítsák Visegrádról Pestre.
Második igazgatója volt a Klebesberg Kunó kultuszminiszter által 1925-ben alapított Magyar Királyi Testnevelési Főiskolának 1928-1941 között. Igazgatósága alatt
mintaintézménnyé fejlesztette a főiskolát.
A továbbiakban nem Szukováthy doktor tevékenységéről teszek említést, hanem a hozzá és feleségéhez kapcsolódó irodalomtörténeti érdekességet, Petőfi díszkardjának sorsát idézem fel. A történet azzal kezdődik, hogy
Petőfi már az 1848. március 15.-én egy szép míves kivitelű díszkardot viselt. Ez a kard Pest leghíresebb fegyvergyárosának, Kirner Józsefnek a műhelyében készült.
A forradalom napjaiban hasonló díszkardot viselt Vasvári Pál és Jókai Mór is.
Barabás Miklós 1848. közepén Petőfiről egy térdképet
rajzolt, amelyről Walzel Ágost Frigyes metszetet készített, így az nyomtatásban is megjelent. A képen atillát
kokárdával és nemzetőrkarszalaggal viselő költő oldalán
látható az említett díszkard.
1849. február-márciusában Petőfi, mint honvédkapitány,
Debrecenben tartózkodott. Szolgálatban díszkardját nem
használhatta, ezért elcserélte Rickl József nemzetőr lovas
főhadnagy csinos szolgálati kardjával.
Az abszolutizmus alatt a Rickl-család a saját fegyvereivel
együtt ezt a kardot is elrejtette. A kiegyezés után a család
a díszkardot, mint értékes relikviát őrizte. Rickl József
halála utána a kardot fia, Géza örökölte. Rickl Géza örököse lánya, Mária volt, aki Szukováthy Imréhez ment
feleségül. Így a kard Debrecenből Budapestre került.
Szukováthy Imre és felesége Budapest 1944-45. évi

Barabás Miklós: Petőfi Sándor
1848-ban oldalán a nevezetes díszkarddal

Befejezésül szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik
munkámban segítettek: a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársainak, dr. Radnóti Klára történész-szakmuzeológusnak, dr. Torbágyi Melinda főosztályvezető numizmatikusnak. Külön köszönettel tartozom Schandl Jánosné
Szentgyörgyi Andreának (Tubi), aki rendelkezésemre
bocsátotta a Zsitvay-villa (Fő u. 17.) telekjegyzőkönyvének másolatát. Külön köszönet illeti Koréh Ika (Ilona)
asszonyt az átadott telekjegyzőkönyv másolatáért, és több
alkalommal, köztük visegrádi látogatása során nyújtott
segítségéért.
Szőke Mátyás
c. múzeumigazgató

