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KÖNYVTÁRI HÍRMONDÓ
„A MÚLT ERŐS GYÖKÉR, JELEN ÉS JÖVŐ BELŐLE ÉL”
A Gombos-Zalai család Cegléden
Felelős kiadó: Ceglédi Városi Könyvtár
Megjelenés: 2021. október 10.

Összeáll. és szerk.: Szilaj Anikó

„Az ember ott érzi magát otthon, ahol a gyökerei vannak, ahol született, ahol

szüleinek a sírja van, és ahol valamelyik őse egy fát ültetett, mely árnyéka
alatt megpihenhet és melyet nem könnyű elpusztítani. Ezért arra törekszik,
hogy ő is ilyen helyet hagyjon utódaira.”
(Zalai Gábor, Gombos (Knopf) Pál ükunokája)
A Gombos (Knopf) család gyökerei messzire nyúlnak az időben. Ceglédi
történetük egy fiatalemberrel, Knopf Pállal kezdődött, aki Bazinban, egy
szabad királyi német városban született, kereskedő családban. A magyar, német, szlovák lakosság a kereskedő számára szükségessé tette
mindhárom nyelv használatát. Ennek birtokában a fiatal Pál Pestre került tanulónak egy vaskereskedő céghez. Majd Ceglédre jött. … Lássuk
tehát a család, korabeli újságok hasábjain megelevenedő történetét….

(Sürgöny, 1862. 05.01.)

Gombos Pál (1815-1893-) 1867-ben

„CZÉGBEJEGYZÉS – A pesti k. e. b. váltótörvényszéknél a kereskedelmi egyéni czégek jegyzékébe bekebeleztettek 1865. április
27 - 25959. Gombos Pál, német. Paul Gombos, czégb. Gombos Pál vas- és fűszerkereskedő Czegléden.”
(Sürgöny, 1865. 05 . 07.)

(Központi Értesítő, 1877. 11.01.)
„KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK – 1876. NOV. 18. Gombos Pál, Czegléd, A tulajdonos
fiaival közkereseti társaságot alakitván, ezen egyéni czég megszünte bejegyeztetik.” (Központi Értesítő, 1876. 12. 15.)
„ESKÜVŐ – Tegnap délután vezette oltárhoz Alexy Lajos Gombos Ida úrhölgyet
Gombos Pál szeretetreméltó leányát. Az esketés az evang. egyházban nagy és
diszes közönség jelenlétében ment végbe. Áldás a frigyre!” (Czegléd, 1883. 10.
21.)
„DR: GOMBOS LAJOS katonai kötelezettségének eleget teendő öt hétre eltávozott városunkból. Ha talán patiensei betegei nem tudnák ezt, hát ez uton értesítést vehetnek róla.” (Czegléd, 1884.04.27.)
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„DR GOMBOS LAJOS orvos úr már szolgálatból visszatérvén, hozott olyan jó egészséget, hogy betegeinek se kivánhat jobbat.” (Czegléd, 1884. 05. 25.)
„ESKÜVŐ – Gombos Vilmos, vasúti forgalmi tiszt, a helybeli református templomban szombaton délután vezette oltárhoz özv.
Akócs Istvánné kedves leányát Akócs Jolánt.” (Czegléd, 1889. 03.03.)
„DR GOMBOS LAJOS a mai naptól f. hó 19-ig terjedő időre a budapesti egyetem szünidei orvosi tanfolyama látogatására Budapestre utazott. Ezen tanfolyam alatt, a mely az orvos ismeretek kibővítését czélozza, orvosi gyakorlatában Dr. Kovács Antal fogja helyettesíteni.” (Czegléd és Vidéke, 1891. 09. 06.)
„HALÁLOZÁS – Egyik előkelő és tekintélyes családot ért mély gyász f. hó 5-én. A Gombos család oszlopa: id. Gombos Pál hunyt
el hirtelen halállal, 79 éves korában. – Jóság, becsület, szorgalom jellemezték a megboldogultat. Hosszu pályája valódi és követendő mintakép mindnyájunk előtt. Ugy élt, hogy nyugodtan halhatott meg. Hivatásának jól megfelet, hü sáfár volt, s öreg napjaiban dicsőséges életre tekinthetett vissza, nyugodt lelkiismerettel. Becsületet szerzett a Gombos névnek és becsületes gyermekeket nevelt. Mint ember, mint apa, mint egyháztag egyaránt kitünő volt s méltóvá tette magát a közbecsülésre és közszeretetre. Az ilyen emberek megérdemlik a hosszú életet! A gyászjelentést özv. Gombos Pálné, szül. Rauh Karolin, mint feleség,
Gombos Károly, Pál, Vilmos, Lajos, Ida férjezett Alexy Lajosné, Linka, mint gyerekek, Gombos Jolán, Jenő, Ida, Gyula, Béla, Ernő,
Lajos, Géza, Dénes, Alexy Lajos és Géza unokák, Gombos Károlyné Tóth Ottilia, Gombos Pálné
Brengl Mariksa, Gombos Lajosné Sik Nina, a boldogult menyei és Alexy Lajos vő nevében adták ki. A temetés nagy részvét mellett jul. 6-án, du 5 órakor ment végbe. A gyászbeszédet Török József, evang. főesperes lelkész mondta, s előtte és utána az ev. ref. tanítói kar énekelt
szép gyászéneket. A temetőben, az ev. s. lelkész mondott imát, s azután a most először megnyíló családi sirboltba helyezték a kedves halottat. A gyászoló család fogadja őszinte részvétünket, a megboldogult pedig nyugodjék békével!” (Czegléd és Vidéke, 1893. 07.09.)

dr. Gombos Lajos orvos (1854-1945) feleségével
Sík Annával Lajos és Géza fiúkkal 1888-ban

„ELJEGYZÉS – Dr. Aranyi Lajos, városunk rendőkapitánya, a folyó hó 11-én eljegyezte Gombos Károly kedves és bájos leányát
Jolánka kisasszonyt. Fogadják őszinte üdvözletünket!” (Czegléd és Vidéke, 1893. 12. 17.)
„HALÁLOZÁS - Váratlanul súlyos csapás érte a Gombos családot, annak egyik tagja: Gombos Vilmos tekintélyes kereskedő hirtelen bekövetkezett halálával. Az elhunyt tegnap d.e. 11 kor fejfájásra panaszkodva az üzletből felment emeleti lakására és ott
kabátját levetve, fejét egy törülközőre téve – a divánra dőlt – a hol délben az őt ebédre hívó szakácsnő mozdulatlanul, hidegen
találta. A rögtön odahívott Dr. Kovács Antal már csak az agyszélhüdésből származott halált konstatálhatta. Ez alkalomból a fájdalomtól mélyen sujtott közbecsülésben álló család a következő gyász jelentést adta ki: Özv. Gombos Pálné és alulirottak a legmélyebb fájdalommal tudatják a forrón szeretett fiunak, önzetlen testvérnek, nagybátyának és sógornak Gombos Vilmosnak f.
évi julius 20-án d. e. 11 órakor, 43 éves korában, agyszélhüdés következtében váratlanul bekövetkezett gyászos elhunytát.- A
boldogult hült tetemei f. hó 22.én délelőtt fél 10 órakor fognak az áv. ev. egyház szertartásai szerint a családi sírboltban örök
nyugalomra elhelyeztetni. Czegléd, 1895. julius 20-án. Gombos Károly, Gombos Pál, dr. Gombos Lajos, Gombos Ida Alexy Lajosné, Gombos Linka testvérek. Gombos Károlyné, Tóth Ottilia, Gombos Pálné Brengl Mariska, Dr. Gombos Lajosné Sik Anna sógornék. Alexy Lajos, Dr. Aranyi Lajos sógorok, Dr. Aranyi Lajosné Gombos Jolán, Jenő, Gyula, Ida, Béla, Ernő, Lajos, Géza, Dénes,
Alexy Lajos és Géza, Aranyi Loránd unoka öccsei. Áldás és béke lengjen porai felett!” (Czegléd és Vidéke, 1895. 07.21.)
„A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE czéljából a városi hivatalnokok egy része májusra dupla fizetésért folyamodott. De mert kérvényük kedvezőtlen fogadtatásban részesült, visszavonták. Amit a város nem tett meg hivatalnokaival, megtette azt Gombos Károly, a Gombos Pál és fiai czég tulajdonosa, alkalmazottjaival, akiknek a mult hétre kettős fizetést adott és pünkösd első napján
saját költségén felvitette őket Budapestre hogy nézzék meg az ezredévest kiállítást.” (Czegléd és Vidéke. 1896. 05.31.)
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„ADOMÁNY – Még boldogult Gombos Vilmos a ceglédi gimnázium felállításának elősegítésére 500 frt adományt tett, ezen öszszeget dr. Gombos Lajos napokban a városi pénztárhoz befizette.” (Ceglédi Újság, 1899. 11. 19.)
„MEGYEI VIRILISEK, kik adójuk után lesznek a megye által kijelölve,
városunkból a következők lettek felvéve: Hartyáni Imre fbirtokos, Horváth József rkath. NT. Török József ág. ev. lelkészek, Gombos Pál mérnök, Gombos Károly kereskedő, Alexy Lajos tanító, Matolcsy Károly kir.
kjegyző.” (Czegléd, 1901. 11. 03.)
„ISKOLASZÉKI ÜLÉS – A rkath. iskolaszék márc. 31-én alakult meg,
mely alkalommal iskolaszéki világi elnökké Zalai Ede, a hitk. vil, elnöke;
gondnokká A. Magyar Mihály, a hitk. gondnoka; tiszteletbeli főgondnokká: G. Bíró István, egyh. tanácsos, iskolaszéki tag egyhangúlag megválasztattak.” (Cegléd, 1902. 04. 13.)
„A VASÚTI MINISZTER Gombos Pál m. kir. áll. vas. főmérnököt, legközelebb államvasuti felügyelővé nevezte ki. Gratulálunk.” (Cegléd, 1902. 06. 22.)
„BETÖRÉS – Gombos Pál és fiai Árpád téri üzletét a Népkör-utczai részén, ma egy hete virradóra feltörték. Az ablakon mászott
be a betörő; a vaspálczát elhajlította s úgy ment be a boltba. A pénztárfiókot baltával fölfeszítette s mintegy 80 korona készpénzt vitt el. A városi vigadóból hozott el a betörő egy széket, azon mászott be; dolga végeztével azonban ott hagyta az utczán.
Minek czipelte volna tovább? A rendőrség erélyes nyomozást indított a tettes kézrekerítésére.” (Cegléd, 1903. 06. 28.)
„JÁSZAI MARI CZEGLÉDEN – Érdekes vendége volt Czeglédnek pénteken d. e. 10 órakor, Jászai Mari, a kiváló művésznő Szegedről jövet automobiljával Czegléden csaknem egy órát töltött a Gombos Károly féle ház előtt, hol az automobilt körülvevő néppel
kedélyesen elbeszélgetett. Pénteken este Pesten föl kellett lépnie a színházban s hogy kötelezettségének megfelelhessen automobilon utazott fel Pestre.” (Cegléd, 1904. 04.24.)
„ELJEGYZÉS – Gombos Jenő, Gombos Károly városi tanácsos és nagykereskedő fia, eljegyezte Belováry Ilonka kisasszonyt Püspökladányból. Gratulálunk az eljegyzéshez.” (Ceglédi Újság, 1905. 08. 20.)
„A POLGÁRMESTERI VÁLASZTÁSHOZ – A városi párt polgármesterjelöltje,
dr. Aranyi Lajos, a lefolyt hét folyamán a jelöltségtől visszalépett. … A végrehajtó bizottság ezután a f. hó 7-én megtartott ülésén egyhangulag ifj. dr.
Gombos Lajost jelölte a polgármesteri állásra. Mi ifj. dr. Gombos Lajos jelöltségét szerencsés gondolatnak tartjuk s azt teljesen aláírjuk a mit a csütörtöki ülésen, nt. Takács József úr mondott, hogy az adott viszonyok között, keresve sem találnánk alkalmasabb jelöltet a polgármesteri állásra,
mint ifj. dr. Gombos Lajost. Okos, gondolkodó fő, nyugodt, higgadt temperamentum, erélyes és igazságos természet, sympathikus modor, imponáló
külső és jó szónoki tehetség: ezek azok a tulajdonságok, melyek a városi
párt jelöltjét jellemzik s a melyek alkalmassá teszik arra, hogy a nehéz polgármesteri állásban helyét becsülettel megállja. … Hogy ifj dr. Gombos
Lajos azt a néh. Gubody Ferencz által megkezdett programot, melynek
célja városunk fejlődése és haladása, erős kézzel és tehetséggel fogja munkálni és szolgálni, bizton hisszük és reméljük és éppen ezért a jelöltségét
igaz lelkesedéssel üdvözöljük.” (Czegléd, 1907. 08. 11.)

dr. Gombos Lajos polgármester és első felesége Hunyadi
Mariska, fiuk Gombos Lajos

Gombos Pál vas és fűszerkereskedésének cégére
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„A GYŐZELEM NAPJA – Immár lezajlott a polgármester választás. Nem akarunk most dicshimnuszokat zengeni újonnan megválasztott polgármesterünknek e cikk keretében; elmondják azt majd mások és dicséretet saját jövendő tettei fognak majd
neki zengeni. Mi itt csupán az egyszerű krónikást szólaltatjuk meg, ki hűen, tárgyilagosan – amint a történelmet írni kell –
mondja el, mi történt, hogyan folyt le a polgármester választás 5-én. …
A választás de ½ 11 órára volt kitűzve, de már jóval előbb megtelt a közgyűlési díszterem városi képviselőkkel. A karzatokat az
érdeklődök erdeje töltötte be, de tele voltak a városháza folyosói, egyes termei is és rendkívül népes volt a városház tájéka is.
Az elnökölő alispán pont ½ 11 órakor megnyitván a közgyűlést, szép szavakkal emlékezett meg nemrég elhunyt polgármesterünkről, Gubody Ferencről. … Ezután kezdődött a szavazás. A Gombos-pártiak vidáman, a közelgő győzelem reményében járultak az urna elé, míg a Bába-pártiak, mert már a jelölő-bizottság választásánál is vereséget szenvedtek, komoran és a vereség
előérzetének nyomasztó hatása alatt szavaztak. Miután minden jelenlevő városi képviselő leszavazott, a szavazatokat az elnök
és a jegyző összeszámlálták. Most is, mint előbb 205 városi képviselő szavazott le. Ebből 124 ifj. dr. Gombos Lajosra, B. Molnár
Sámuelre 81.
Az alispán megnyitván a néhány percre felfüggesztett ülést, Dobos Mihály elnök felolvasta a szavazás eredményét. Midőn
kitünt, hogy ifj. dr. Gombos Lajos 124 szavazatot kapott és igy óriás többséggel győzött, szünni nem akaró és folyton megujuló
éljenzés zugott végig az egész termen. …Az alispán szép és éljenzésektől, meg helyeslésektől meg-megszakított beszéde után
ifj. dr. Gombos Lajos válaszolt az alispáni üdvözlésre:
Tisztelt Alispán úr! Tisztelt közgyűlés! E pillanat ünnepélyessége és komolysága sokkal inkább meghat, sokkal elfogultabbá
tesz, sem hogy ezért a nagy kitüntetésért, a mely engem ért, kellően és méltóan köszönetet tudjak mondani. Köszönöm Önöknek uraim lelkem mélyéből azt a kitartást, melyet tanusitottak a különféle támadásokkal szemben. A körülmények, melyek
között megválaszttattam nem alkalmasak arra, hogy a mai napon a követendő irányokat teljesen kifejtsem, épen ezért meg
fogom várni a nyugodtabb időt, napot. De azért már ma kijelenthetem, hogy minden körülmények között meg fogom tudni
találni azt az utat, mely a köz, a város életének vezetésére üdvös lesz és saját egyéni becsületemmel is összhangban lesz. Tudom, hogy nehéz szerepre vállalkoztam, különösen oly előd után, mint Gubody Ferenc volt.” (Czegléd, 1907.09.08.)
„ESKÜVŐ – Ifj. dr. Gombos Lajos városunk polgármestere március 31-én, hétfőn tartotta esküvőjét Hunyadi Mariska urleánynyal. Az ifjú párnak őszinte üdvözletünket tolmácsojuk.” (Czegléd, 1908.04.05.)
„HALÁLOZÁS – Súlyos csapár érte tegnap reggelre Dr. Aranyi
Lajos rendőrfőkapitányt és nejét született Gombos Jolánt. Loránt Lajos fiacskájuk, másod éves gimnazista 14 éves korában
hosszas betegség után elhunyt. Hiába volt minden áldozatkészség, hiába a gondos ápolás, a betegen nem lehetett segíteni.” (Ceglédi Újság, 1908.08.02.)

Dr. Gombos Lajos és családja

„ELJEGYZÉS – Dr. Dobos Sándor ügyvéd eljegyezte Zalai Grétit,
Zalai Ede gyógyszerész és neje Ferenczy Margit leányát. Üdvözöljük az ifju jegyespárt.” (Czegléd, 1909.07.25.)

„ÜNNEPLÉS – Alexy Lajos ev. tanító tiszteletére – nyugalombavonulása alkalmából – volt tanítványai, jóbarátai és ismerősei máj. 28-án
este a Nemzeti Szállodában bankettet rendeztek, amelyen körülbelül
130-an vettek részt. Számos felköszöntőben méltatták az ünnepelt
érdemeit, aki szivvel, lélekkel tanító volt s akinek a tanítás, a gyermeknevelés soha nem volt teher, hanem gyönyörűség és élvezet.” (Ceglédi Hírlap, 1910.07.12.)
„HÁZASSÁG - Dr. Dobos Sándor ügyvéd 25-én kötött házasságot
Zalai Margittal, Zalai Ede gyógyszerész leányával. Az új pár néhány
heti nászútra ment.” (Ceglédi Hírlap, 1910.05.29.)
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„HALÁLOZÁS – Súlyos csapás érte Zalai Ede közbecsülésben álló gyógyszerészt. Felesége, született Ferenczy Margit hosszas
szenvedés után február 28-án jobblétre szenderült. A nemeslelkü urasszony halála általános, őszinte részvétet keltett s
temetésén, mely f. hó 2-án volt, igen sokan jelentek meg, hogy a család iránt érzett igaz részvétüknek s a megboldogult
irányában őszinte kegyeletüknek ez által is kifejezést adjanak.” (Ceglédi Újság, 1911.03.05.)
„A LEGRÉGIBB VASKERESKEDŐ CZÉGEK MAGYARORSZÁGBAN – Lapunk mult számában fenti czím alatt hozott közleményünk a következő
kiigazitásokra szorul: a Gombos Pál és fiai czég üzlete Czegléden 1810ben alapittatott, tehát 102 éve áll fenn. Ez utóbbi üzlet 1841 óta van a
Gombos-család birtokában.” (Magyar Vaskereskedő, 1912. 12.22.)
„KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK, 1913. január 31. 279.sz., Gombos Pál és
fiai, Főtelep: Czegléd, Ezen a közkereseti társaság 1913. évi január hó 3
-án keletkezett; egyforma képviseleti joggal felruházott tagjai: Gombos
Károly és Gombos Jenő czeglédi vas- és fűszerkereskedők.” (Központi
Értesítő, 1913. 02.23.)
„SZABADSÁGON – Dr. Alexy Lajos a monarchiának pitsburgi (Amerika) attasé- Zalai Patika a „Reményhez „ és a Gombos-ház
ja pár hónapi szabadságra Czeglédre érkezett.” (Ceglédi Újság, 1914.03.29.)
„TISZTUJITÁS – Hétfőn tartotta Czegléd város képviselőtestülete általános tisztujitó közgyülését, Fazekas Ágoston alispán
elnöklete alatt. A jelölőbizottság egyhangulag dr. Gombos Lajost jelölte polgármesternek, akit nagy éljenzés közepette jelentette ki alispán egyhangulag megválasztott polgármesternek, aki – ugymond – a lefolyt 6 év alatt nem csak polgártársai
szeretetét nyerte meg, hanem puritán, becsületes kötelességteljesítésével a felettes hatósága szeretetét is kiérdemelte.
Figyelemmel kisértem – folytatta az alispán - polgármesterük működését s nyugodt lehet a képviselőtestület, mert a vezetést jó kezekbe tette le, olyan férfiút ismertem meg benne, aki nem közönséges, megfizetett beamter, hanem olyan lélek,
aki a város fejlődést előreviszi, aki sosem a maga, , hanem a város érdekeit nézte. Adja Isten, hogy minden terveit megvalósíthassa.
Dr. Gombos Lajos polgármester a sok lelkes helyesléssel és éljenzéssel kisért alábbi beszédet mondotta: „… Hálás köszönettel adózom az alispán urnak hozzám intézett és érdemen felül méltató szavaiért s lelkem mélyéből fakadó köszönettel
az igen tisztelt képviselőtestületnek azért a kitüntető bizalomért, amellyel immár harmadízben megajándékozott. Közel hét
éve annak, hogy először állottam itt önök előtt, mint első ízben megválasztott polgármester s bár lelkem tele volt tettvágygyal ambitióval, mégis nem tagadom, bizonyos aggodalommal tekintettem a jövő elé. Vajjon a választás hevében felkorbácsolt szenvedélyek nem fognak-e állandóan kisérteni egész működésem alatt s nem gördítenek-e akadályt a legnemesebb
szándékkal megkezdett munkám elé? Örömmel állapítom meg, hogy ennek az ellenkezője történt. Mondhatni hivatalnokoskodásom első hónapjaiban már elsimultak az ellentétek, amelynek, azt hiszem, hivalkodás nélkül mondhatjuk, volt is
eredménye.” (Czeglédi Újság, 1914. 07.21.)
„A MEGVAKULT KATONÁK felsegélyezésére Gombos Károly üzletében perselyt
állított fel és gyűjtő ívet tett ki, hogy a háború legszerencsétlenebb sebesültjei részére gyüjtsön. A legcsekélyebb adományt is szívesen fogad. Kérjük városunk közönségét, hogy a nemes cél érdekében minél számosabban adakozzunk. Ajánlatos
lenne, ha Gombos Károly szép példáját többi kereskedőink is követnék.” (Czeglédi
Újság, 1915.02.21.)
„UJABB HÍREK A PRZEMYSLBEN FOGSÁGBA ESETT CZEGLÉDIEKRŐL – Mikor a fővárosi lapokban már megjelentek az első hírek a przemysli hadifoglyokról – idehaza a
várakozás annál nehezebb lett. A mult héten végre megérkeztek az első hírek hozzánk is. Természetesen a rengeteg távolság akadályozza a levelek gyors érkezését,
bármennyire is könnyítik s láthatólag nem akadályozzák az orosz hatoságok a foglyok levélküldését. Dr Gombos Dénes orvos, aki szintén Przemyslben teljesített
szolgálatot, az „Est” utján – több tiszttársával együtt – sürgönyileg tudatta
Alatirjból (Kelet-Oroszország), hogy egészséges és jól érzi magát.” (Czegléd,
1915.05.02.)
dr. Zalai Károly

„GOMBOS PÁL, nyugalmazott államvasúti felügyelő, földbirtokos, Pestmegye
törvényhatósági bizottsági tagja november 9-én meghalt.” (Budapesti Hírlap,
1916.11.11.)
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„HADIÁRVAHÁZ CZEGLÉDEN – Surányi József félmilliós alapítványa Czegléden. … Az alapító levél és a Ligával kötött szerződés
pontjai pedig világosan mutatják, milyen sokat köszönhetünk városunk minden dicséretre méltó, fáradhatatlan, derék polgármesterének, dr. Gombos Lajosnak, aki a háborús viszonyok ezerféle munkája közben is eléggé megbecsülhetetlen és megköszönhetetlen érzékkel és éleslátással tudta keresztülvinni azt,
hogy ezt a nemescélu alapítványt az Országos Gyermekvédő
Liga, a csődbejutott AMKE, czeglédi internátusának megvásárlásával a városunkban állítsa fel.” (Czegléd, 1917.02.11.)
„HAZA OROSZ FOGSÁGBÓL – Nap-nap után érkeznek haza a
hadifogságból a régi ismerősök. Igy szerdán Dr. Gombos Dénes
orvos, Dr. Gombos Lajos orvosunk fia érkezett haza Czeglédre.” (Czegléd, 1918.05.08.)

„NYILATKOZAT – Amint városunk közönsége tudja, a kormány
először már szeptember hó végére óhajtotta a képviselői választásokat kiírni. A választási mozgalmak nálunk is megindultak, bár még szerény keretek között. A köztudatban azonban
mind erősebben dr. Gombos Lajos polgármesterünk neve lépett
Dr. Gombos Dénes szülész – nőgyógyász és neje Baló Irén (Cini)
előtérbe s miután a két jelöltül emlegetett pártvezér az ő személyére és érdemeire való tekintettel visszalépett, ő maradt
egyedüli jelöltje a városnak. A társadalom minden rétegeiből megalakult bizottság az én vezetésem alatt ajánlotta fel neki a
mandátumot. Dr. Gombos Lajos látván azt, hogy az ő személye különböző pártokat egyesíti s a netaláni viszályoknak elejét
veszi, nem térhetett ki a megtiszteltetés elől, elfogadta a jelöltséget azzal a feltétellel, hogy a városban a választás lezajlásáig
semminemű ellenséges mozgalom meg nem indul, ami alkalmas volna az egyetértés és a békesség megzavarására. Miután
azonban meggyőződött, hogy közben – általa nem helyeselhető – éles politikai harcok indultak meg, feloldva érezte magát
feltételes igérete alól s a mult pénteken f. hó 14-én kijelentette előttem, hogy a jelöltségtől visszalép. Általam köszöni a város
közönségének megtisztelő figyelmét és ragaszkodását. … Sajnálattal tudatom a várossal jeles fiának ezen végső elhatározását
… Talán ez a nyilatkozat végre arra fog késztetni bennünket – hogy magunkba térjünk! Törteli Lajos ev. lelkész.” (Ceglédi
Hiradó, 1919.11.23.)
„ESKÜVŐ – Január hó 28-án vezette oltárhoz Zalai Károly gyógyszerész, népszerű orvosunk dr. Gombos Lajos és neje kedves
leányát Dalmát. Gratulálunk!” (Ceglédi Kisgazda, 1920.02.01.)
„GOMBOS KÁROLY, a Gombos Pál és Fiai cég főnöke f. hó 1.én üzletét
fiának, Gombos Jenőnek és annak társának, Kliebert Józsefnek átadván, a
magánéletbe visszavonult. Nevezett ötven évig vezette üzletét, mely Czeglédnek nemcsak legrégebbi üzlete (alakult 1810-ben), hanem reális alapokon nyugvó szolidsága miatt a megyében és az országban általánosan jó
hírnek örvend. A visszavonuló cégfőnök a magyar kereskedelemnek is kiváló alakja volt, iparkamarai tag, a Baross-szövetség elnöke stb., mely tisztességeknek fogja már ezután szentelni életét. Az uj cégfőnököket, kik nemcsak keresztény szellemben óhajtják az üzletet továbbvezetni, hanem a
háború miatt felhagyott üzletágakat (fűszer, festék, konyhaberendezés
stb.) is ujból felujították és már nagy összegeket fektettek be, az üzletátvétel alkalmából számosan üdvözölték.” (Ceglédi Hiradó, 1920.07.29.)
„KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK – 1920. július 26., Gombos Pál és fiai, Főtelep: Czegléd, A társaságba belépett Kliebert József czégbirtokosi minősége és azon körülmény, hogy a czégbirtokosok a czéget együttesen jogosítottak jegyezni, bejegyeztetett.” (Központi értesítő, 1920.08.22.)

Zalai Patika a „Reményhez” - dr. Zalai Károly

„ESKÜVŐ – Alexy Margit, Alexy Lajos és neje Gombos Ida leánya, f. hó 8án esküdött örök hűséget az evang. templomban Zalai György okl. gépészmérnöknek. Násznagyok dr. Gombos Lajos orvos és dr. Dobos Sándor
ügyvédek voltak.” (Ceglédi Hiradó, 1921. 03.10.)

VI. évf. 3. sz.
„DR GOMBOS LAJOS-UTCA – A városi tanács a közgyülés határozata alapján javaslatot tett, hogy a Vásár- és Magtár-utcákat
nevezzük el dr. Gombos Lajos polgármester nevéről. Ez a két
utca közvetlen folytatása egymásnak s mivel a fejlődés utján
vannak, így egybeszakítva szép utca lesz belőlük, nem is szólva
arról, hogy idővel az Árpád-térre fog kivezetni. Ezzel a város
közönsége elismerésnek első látható jelét szolgáltatja dr.
Gombos Lajos polgármesterrel szemben.” (Ceglédi Híradó,
1921.05.08.)
„GOMBOS DÉNES dr. szülész és nőorvos a budapesti I. számú
női klinika volt tanársegéde, szülőnők és nőbetegek számára
szakorvosi rendelését I. ker., Rákóczi út 5. szám alatt megkezdte.” (Ceglédi Kisgazda, 1925.02.14.)

7 o.
„GOMBOS KÁROLY – Mintha a régi Cegléd egy darabja tört
volna ki és hullt volna le a porba, amely mindnyájunknak a
szívéhez nőtt. … Ki előbb, ki utóbb jut célba, de mindenki azon
az uton jár, amely a nagy ismeretlenség felé vezet. És az egyének, a sorból kidőlt emberek magukkal viszik a multnak, az
elmult időknek egy-egy emlékét, egy-egy darabját. A város,
annak egyes intézményei itt maradnak, élnek és – ha életképesek – fejlődnek, azonközben az intézményeket életrehívó, a
fejlődést szolgáló egyének elhullanak, kidőlnek a sorból, ugy
hogy a kezdetet a végzettel egybevetjük, a két végletben egymásra ismerni alig lehet. A 88 életévet megélt néhai Gombos
Károly nagy, hosszú és nemes életének tanulságai ezek, akivel
bizonyos, hogy ismét a régi, kedves, szép emlékkel gazdag
multnak egy értékes darabját tesszük le a sírba a városban.
Még magunk előtt látjuk azt az oroszlános boltot, amely a régi
gazda akaraterejét, szinte közmondásossá vált becsületességét
és egyenességét példázta.” (Ceglédi Kisgazda, 1934.03.17)

„A B. MOLNÁR ERZSÉBET SZÜLÉSZETI ÉS NŐI KÓRHÁZ f. év.
május 1-ével dr. Gombos Dénes orvos, volt klinikai tanársegéd
vezetése mellett megnyilt. Szülőnők felvétele a női kórházban
(Bocskay-utca 9.) a napnak bármely szakában eszközölte„HÁZASSÁG – Dr. Gombos Lajos városunk volt polgármesterétik.” (Ceglédi Kisgazda, 1925.05.02.)
nek lányát, Mártát szeptember 26-án vezette oltárhoz dr. Boda
„KITÜNTETÉS – Fényes és jól megérdemelt kitüntetés hirét Novy Béla miniszteri fogalmazó Budapesten, a Regnum Mariahozta az elmult héten a hivatalos lap. A kormányzó úr őfőmél- num kápolnájában.” (Ceglédi Hírlap, 1936.10.04.)
tósága dr. Gombos Lajos orvost egészségügyi főtanácsossá
„ARANYDIPLOMA ÁTADÁS – A városháza közgyűlési terme
nevezte ki. E kitüntetés olyan férfit ért, aki egész életével valószombaton este egy igen jelentőségteljes és kedves ünnepélyban rászolgált a legmagasabb elismerése.” (Ceglédi Kisgazda,
nek volt színhelye, este 6 órakor, amikor nemcsak az orvostár1925. 08.01.)
sadalom nagyjai, az embersegítés nemes bajnokai gyűltek egy„50 ÉVES ORVOSI JUBILEUMI ünnepséget fog rendezni Cegléd be, de Cegléd vezetőségével jelen volt a barátok serege, megváros társadalma a közeljövőben dr. Gombos Lajos orvos, töltötte zsufolásig a termet Cegléd polgársága, hogy szemtanúegészségügyi főtanácsos tiszteletére.” (Ceglédi Kisgazda, ja legyen, amikor a városunkban közszeretetben álló, Dr. Gom1927. 10. 29.)
bos Lajos orvos, egészségügyi főtanácsosnak átnyujtják az
„ALEXY LAJOS – Az evang. egyháznak és városunknak is gyásza aranydiplomát, amit 60 éves orvosi munkában eltöltött ragyovan. Alexy Lajos évtizedekig működött az evangélikus iskolá- gó pályafutása alatt ért el.” (Ceglédi Függetlenség,
ban. Kiváló pedagógus volt. Nagy gyakorlati és elméleti tudásá- 1938.01.30.)
ért, eredeti módszeréért s a nagyszerű eredményekért, amelyeket mindenkor elért tanítványaival, mind többen keresték
fel iskoláját felekezeti különbségek nélkül. Városunk intelligenciájának egy tekintélyes része Ő benne tisztelte kedves tanítómesterét.” (Ceglédi Közlöny, 1929.01.06.)

„UJ KORMÁNYFŐTANÁCSOS – Zalai Györgynek, Zalai Károly
gyógyszerész testvérének, aki a Péti Nitrogén gyár igazgatója,
a kormányzó a kormányfőtanácsosi címet adományozta a
gyáripar fejlesztése terén kifejtett érdemes munkássága elismeréséül.” (Ceglédi Hírlap, 1938.04.17.)

„HALÁLOZÁS – Nagy gyász érte dr. Gombos Lajos gazdasági
főtanácsost, városunk egykori nagy polgármesterét. Felesége,
Hunyadi Mária az elmult héten sulyos operáción esett át. Műtét után a nagybeteg állapota válságosra fordult s június 16-án
vasárnap délután fél 1 kor meghalt.” (Cegléd és Környéke,
1929. 06.23.)

„HÁZASSÁG –Dr. Gombos Dénes nőorvos, a helybeli kórházak
igazgató-főorvosa és Balló Irén július 8-án, Budapesten házasságot kötöttek. Gratulálunk!” (Ceglédi Hírlap, 1940.07.13.)

„HALÁLOZÁS – Dr. Gombos Lajos egészségügyi főtanácsos neje
szül. Sik Anna 83 éves korában elhalálozott. Temetése folyó hó
11-én volt. Az idős matróna koporsója mellett ott állt a város
„KINEVEZÉS – A belügyminiszter hozzájárult ahhoz, hogy a egyetemének, a tisztviselőknek és ismerősöknek óriási serege,
város 3 kórháza egyesíttessék s közös igazgatás és vezetés alá akik osztoztak a gyászban.” (Ceglédi Hírlap, 1942. 01.17.)
helyeztessék „Cegléd város Horthy Miklós közkórháza” néven.
„AMERIKÁBÓL hazatért magyar diplomaták között van Alexy
Az egyesített kórház igazgató főorvosává az alispán dr Gombos
Lajos clevelandi főkonzul, városunk szülöttje is.” (Ceglédi FügDénest, a kórház B. Molnár Erzsébet szülészeti és nőibeteg
getlenség, 1942.)
osztálya főorvosát nevezte ki.” (Ceglédi Közlöny, 1932. 04.17.)
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„HYMEN – Dr. Zalai Károly gyógyszerész, a Magyarországi
Gyógyszerész Egyesület Pest vármegye déli kerülete elnöke
és felesége Gombos Dalma leányát Dalmát, eljegyezte dr.
Vitéz Mártonfy Fülöp m. kir. orvosvezérőrnagy és felesége
Millesi Eleonóra fia Márton m. kir. híradófőhadnagy.” (Gyógyszerészeti Szemle, 1943.05.01.)

„DOKTORRÁAVATÁS – Zalai Károly gyógyszerész a Budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetemen kémiai doktorátust
szerzett. Summa cum laude avatták doktorrá.” (Cegléd,
1948.01.04.)
„HALOTTAK – Alexy Lajosné Gombos Ida 88 év.” (Észak Megyei Népujság, 1949.05.08.)

„DR GOMBOS DÉNES főorvos kéri azokat akik Teleki utca 12
„ÖZV. dr. GOMBOS DÉNESNÉ és a gyászoló család fájdalomszámú házából vagy apósának Teleki utca 12a alatti lakásából
mal tudatja mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy dr.
bármit megőrzés végett elvittek, legyenek szivesek arról lakáGombos Dénes szülész-nőgyógyász főorvos hosszú szenvedés
sán vagy a szülészeten értesíteni.” (Cegléd, 1945.01.06.)
után folyó hó 28-án Cegléden elhunyt.” (Magyar Nemzet,
„TEMETÉS – Istenben megboldogult férjem dr. Zalai Károlyt, 1961.12.31.)
ki Buda ostromakor elszenvedett sérülése következtében
„A SPANYOL KIRÁLYI TUDOMÁNYOS AKADÉMIA levelező
elhalálozott, május 28-án helyeztük örök nyugalomra, a Káltaggá választotta dr. Zalai Károly egyetemi tanárt, a Semvária temetőben lévő családi sírboltban. Az engesztelő szentmelweis Orvostudományi Egyetem gyógyszertudományi karámise június 19-én 8 órakor lesz a ceglédi r. kat. templomban.
nak dékánját.” (Amerikai Kanadai Magyar Élet, 1986.)
Özv. dr. Zalai Károlyné.” (Cegléd, 1945.06.03.)
GOMBOS (KNOPF) PÁL (1815-1893) – Kereskedő. Bazinban született, az 1830-as években költözött Ceglédre. 1841-ben alapította vaskereskedését. Gyermekei: Károly, Gyula, Vilmos, Pál, Lajos, Ida, Karolin
GOMBOS VILMOS (1851-1895) – Kereskedő a Gombos és fiai cégnél
GOMBOS PÁL (1853-1916) vasútmérnök – Gyermekei: Gyula, Ernő Ilona, Béla, Ida
GOMBOS LAJOS (1854-1945) Orvos – Gyermekei: Dénes, Lajos, Dalma, Géza
GOMBOS IDA (1860-1949) Férje : Alexy Lajos tanító, - Gyermekei: Alexy Géza, Alexy Lajos, Alexy Margit
GOMBOS KAROLIN (1866-1945)
GOMBOS DÉNES (1890-1961) (Gombos (Knopf ) Pál) unokája) Szülész-nőgyógyász
GOMBOS LAJOS (1881-1949) (Gombos (Knopf)Pál) unokája) Polgármester 1907-1918. között. Felesége: 1. Hunyadi Mária, 2.
Roeszler Ida – Gyermekei: Gombos Lajos, Gombos György, Gombos Márta
GOMBOS DALMA (1897-1990) (Gombos (Knopf )Pál unokája) Férj: Zalai Károly – Gyermekek: Zalai Károly, Zalai Dalma, Zalai
Anna
GOMBOS GÉZA (1883-1935) (Gombos (Knopf Pál) unokája) Feleség: Sik Márta – Gyermekek: Gombos Géza, Gombos Miklós
ALEXY GÉZA (1890-1947) (Gombos (Knopf )Pál unokája)
ALEXY LAJOS (1889-1971) (Gombos (Knopf ) Pál unokája)

ALEXY MARGIT (1896-1969) (Gombos (Knopf) Pál unokája) Férj: Zalai György – Gyermekek: Zalai György, Zalai András, Zalai
Margit
ZALAI KÁROLY (1891-1945) Gyógyszerész – Gyermekek: Zalai Károly, Zalai Dalma, Zalai Anna
ifj. ZALAI KÁROLY (1921-2008) Gyógyszerész – Gyermekek: Zalai Károly, Zalai Gábor

Sok kultúrában a fa a halhatatlanság szimbóluma, teteje az égbe
nyúlik, a csillagokig, a gyökerei pedig a mélységekbe. A régi öregek azt mondták, hogy a fának, amelynek mélyek a gyökerei, a
legerősebb szél sem tudja kidönteni.
1888-ban, mikor Zalai Ede a városba érkezett, elültetett egy
gesztenyefát az udvarban, melyet 1965-ben vágtak ki. De az
elpusztult fa gyökeréből új élet sarjadt. Ez a fa egy jelkép, a
Gombos-Zalai család jelképe, melynek tagjai szétszóródtak
ugyan a világban, de a gyökerük itt van Cegléden…a Gombos
udvarban.
„Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa
s a vérző csonkból virradó tavaszra
új erdő sarjad győzedelmesen.”
Wass Albert: Üzenet haza

