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Dr. Warga László, a magyar  
városépítészet megteremtője 

Tisztelt Olvasó!

Minden közös-
ség életében 
vannak leg-
kisebb közös 
többszörösök, 
olyan ügyek 
és témák, ame-
lyeket annak a 
közösségnek 
minden tagja 
fontosnak érez. 

Az ugyanazon településen élőknek a he-
lyi egyesületek azért nélkülözhetetlenek, 
mert az emberek közös dolgairól, a múlt-
ról, a környezetről, a mindenki által is-
mert eseményekről szólnak, tudósítanak.  
A Jászberényi Városvédő és Szépítő 
Egyesület alapításának 30. évfordulóján 
először is köszönöm a jászberényiek ne-
vében, hogy az egyesület működik, tag-
jai dolgoznak. Higgyék el, egyáltalán 
nem magától értetődő, hogy egy telepü-
lés csinosítására, szépülésére lelkes lo-
kálpatrióták szövetkeznek. Szerencsére, 
mint oly sok minden más, Jászberény-
ben ez is másképp van: ahogyan a jász 
ember fontosnak tartja, hogy portáján, 
háza körül rend legyen, ugyanúgy a 
városban is szereti a rendet, tisztasá-
got, érdekli az épületek, szobrok sorsa.  
A magam részéről mindig örömmel for-
gatom az egyesület lapját, a Berényi 
Kármentőt. És ahogyan tapasztalom, a 
jászberényiek többsége is. Rendre olyan 
ismeretterjesztő írások jelennek meg, 
amelyeket a város minden lakója érde-
kesnek, hasznosnak találhat. Nemcsak az 
elmúlt évszázadok elevenednek meg a la-
pokon, de a Jászság félmúltja is: egyik-má-
sik eseményt mi magunk is átéltük, egyik-
másik személyt mi magunk is ismertük. 
Kívánom a három évtizedes egyesületnek, 
hogy továbbra is búvárkodjon a múltban, 
segítse a jelent és mutasson irányt a jö-
vendő városvédő és szépítő feladataiban. 
Biztos vagyok abban, hogy ebben a mun-
kában Jászberény minden polgárára szá-
míthatnak, ahogyan természetesen önkor-
mányzatunk is fontos feladatának tartja 
városunk értékeinek megőrzését, átmen-
tését a következő nemzedékek számára. 

Dr. Szabó Tamás polgármester
(Fotó: Baráth Károly)

2018-ban lesz 140 éve, hogy ez a kiváló 
építész Jászberényben 1878. november 
21-én megszületett. Országszerte, sőt a 
nagyvilágban is kiemelkedő városépí-
tészeti munkákat tervezett. Munkáinak 
nagyrésze megvalósult és Jászberény 
ennyi év eltelte után büszke kiemelkedő 
tevékenységére.

Warga László felmenői a Partiumban 
található Tamáshida településről szár-
maznak. Később Kolozsvárra költözött 
a család. Édesapja 1842-ben szüle-
tett. A Warga család úgy került a Jász-
ságba, hogy édesapját 1875 áprilisá-
ban, mint igazságügyi fogalmazót az 
igazságügyminiszter Jászberénybe kine-
vezte magyar. kir. közjegyzővé. Tizenkét 
évet dolgozott Jászberényben, mint köz-
jegyző. Az élet fájdalmasan rövid életet 
adott neki, amikor 1887-ben fiatalon, 45 
éves korában hosszas szenvedés után 
hunyt el. Az édesanyja Staffenberger 
Ilka volt. Warga Lászlónak két nővére 
Ilka és Irén és egy öccse volt, Zoltán. 
Édesapjának testvére Warga Lajos neves 
teológiai tanár volt Sárospatakon.
Középiskolai tanulmányait Kolozsváron 
kezdte el, majd az 1895/96 tanévben a 
Jászberényi Katolikus Főgimnázium-
ban folytatta ‒ VI. osztályosként ‒  és 
1898-ban fejezte be és tette le az érett-
ségi vizsgát.A gimnázium után egyetemi 
tanulmányait a budapesti „Királyi József 

Műegyetemen” folytatta és 1902-ben 
szerzett építészmérnöki oklevelet.
Az egyetem elvégzése után Budapest 
főváros szolgálatába lépett. Két évvel 
diplomája megszerzése után mérnöktár-
sával Lechner Jenővel együtt közösen 
szerkesztették meg az Építési Zsebköny-
vet, mely nemcsak felváltotta az addig 
a szakma által használt idegen nyelvű 
hasonló kiadványokat, hanem a hazai 
viszonyokra alkalmazták a közhasznú 
építési ismereteket.
Lechner Jenővel – aki unokaöccse volt 
a világhírű Lechner Ödön építésznek és 
aki a magyar stílusú szecesszió úttörő-
jének számított– még épületeket is ter-
veztek együtt, míg mérnöki útjaik külön 
nem váltak. Közös tervük szerint épült 
1909 és 1910 között a XI. ker. Mészöly 
u. 4. sz. alatti bérház (lásd. 4. kép), mely 
ma Budapest védett épületei közé tarto-
zik. Warga László egyébként élete végé-
ig családjával ebben a házban lakott.
Városrendezési munkái 
Warga László első jelentős városrende-
zési tárgyú munkája a budapesti Kálvin 
tér szabályozására készített terve volt 
1907-ben. „Ez a terv abban az időben 
azért vált aktuálissá, mert a református 
egyház a Kálvin-téri templomhoz csatla-
kozóan egy új egyházi intézményeket és 

Warga László

Építők Zsekönyvének címlapja
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iskolákat magában foglaló „Calvineum” 
építését vette tervbe.” A Kálvin tér ren-
dezésére már korábban is születtek ter-
vek (1900-ban), de azok fő problémája 
az volt, hogy a tér egységes építészeti 
kialakításával nem foglalkoztak. Ekkor 
még 1907-ben segédmérnök volt, 1910-
ben lett mérnök majd 1915-ben nevezték 

ki városi főmérnökké. 
Következő nagy feladata a budai körút 
tervezésevolt. Már korábban – 1900-as 
években –  hasonló nagyszabású tervek 
készültek, de szűkös pénzügyi lehetősé-
gek miatt egyik sem felelt meg a meg-
rendelő elvárásainak. 1907-ben viszont 
már rendelkezésre állt az anyagi fedezet 
is. Az új útvonal tervezésével Devecis 
del Vecchio, aki a főváros műszaki osz-
tályának volt a vezetője, személyesen ő 
bízta meg a fiatal Warga Lászlót. A kö-
vetkező feladata már a Tabán városrész 

szabályozása volt. A Tabán név alatt 
ma a budai Várhegy, a Gellért-hegy és 
a Naphegy közé ékelődő völgyet szokás 
érteni. Ez a városrendezési terv végleges 
megvalósulása egy hosszabb több évti-
zedes feladat volt. 1912-ben készítette 
első tervét Warga László, majd egy év 
múlva egy újabb változatot mutatott be. 
Az ő tervei alapján vált nyilvánvalóvá, 
hogy egy végleges rendezéshez szüksé-
ges az egész tabáni terület kisajátítása. 

Országos figyelmet keltő jelentős felada-
ta volt Gyöngyös 1917-es tűzvész utáni 
újjáépítésének megtervezése.1917. má-
jus 21-22-én tomboló tűzvész pusztította 
el Gyöngyös város területének jelentős 
részét, városközpontját és lakóházainak 
közel egynegyedét.Itt az újjáépítés mű-
veletei olyan nagymérvűek voltak, hogy 
az akkori kormányzat Harrer Ferenc 
személyében külön kormánybiztost is 
kinevezett. Ő kérte fel Warga Lászlót 
a város részletes rendezési terveinek 
megtervezésére. Warga László végleges 
tervét a városépítészeti szakma mindig 
is a korszak kiemelkedő alkotásai közé 
sorolta.A gyöngyösi képviselő-testület 
1918 elején határozatban mondott kö-
szönetet Warga Lászlónak, egyhangú 
szavazással elfogadták rendezési tervét 
és külön kiemelték annak praktikus vol-
tát. Gyöngyösön található, ahol a város-
védő egyesület 1997-ben emléket állított 
és ezzel tisztelgett a nagy várostervező 
munkája előtt. 
Warga Lászlót 1920-ban a főváros város-
rendezési szakértőjének szerződtették, 
azzal a nemes szándékkal, hogy a hivata-
li bürokratikus munkától is tehermente-
sítsék és nagy szakértelmét csak a lénye-
gi tervezési feladatokrafordítsa. Számos 

kiemelt ötletének gyakorlati megvalósí-
tását nehezítették a két világháború és a 
Nagy Háborút követő gazdasági válság 
és magas infláció miatti anyagi fedezet 
hiánya.

Jászberényi tevékenysége
Évtizedek óta megoldásra váró probléma 
volt, Jászberény legfontosabb útvonalá-
nak aRákóczi útnak a végleges szabályo-
zása. Az 1920-as években a városvezetés 
üléseinek egyik legnagyobb és legtöbbet 
vitatott témája, hogyan valósítsák meg a 
Rákóczi út kinyitását a vasútállomástól 
a város szívéig. A fő probléma az volt, 
hogy az állomástól a nyílegyenesen és 
szélesen futó út két másodrendű utcába 
zsúfolódott össze. Városrendezési szem-
pontból ez így tarthatatlan volt. A város 
polgármestere Friedvalszky Ferenc első-
nek felismerte, hogy ennek a megoldása 
kiemelten fontos a város jövője szem-
pontjából. Javaslatára a városvezetés fel-
kérte Warga Lászlót, hogy dolgozzon ki 
a városvezetés számára is egy elfogad-
ható tervet. 
Az út kinyitásának terve éveken keresz-
tül a városi közgyűlés életében nagyon 
sok éles vitának volt a forrása. Végül 
is a közérdek győzött. A városvezetés 
végül elfogadta a tervet. Ha nehezen is 
de tudomásul vette, hogy egy széles su-
gárút kialakításának az az ára, hogy 17 
lakóházat kell kisajátítani és lerombolni. 
1928-ban a vármegye törvényhatósága is 
jóváhagyta a Rákóczi út rendezésének a 
tervét. 1928 tavaszán lebontották azt az 
utolsó házat is, amely a Rákóczi út ki-
nyitási vonalába esett.

A Warga László tiszteletére emelt 
gyöngyösi emlékmű

Mészöly u. 4. számú épület  
(műemlékvédelem alatt áll)

Warga László első, 1909-es, illetve második, 1933-as tabáni beépítési javaslata 
 Fotó: Vasárnapi Újság, Művészet



Külföldi munkái
Számos külföldi városrendezési tervpá-
lyázaton is részt vett. Jelentős díjakat 
nyert a rangos nemzetközi pályázatokon. 
Első alkalommal 1910-ben pályáztak 
Lechner Jenővel és Forbáth Imrével. Pá-
lyázatuk témája Antwerpen egyik város-
részének rendezése volt. Városrendezői 
tervei díjat nyertek Birmingham és Can-
berra pályázatain, és sikert arattak tervei 
a berlini (1910), londoni (1924) és a 
tokiói (1925) városépítési kiállításokon.
Ez utóbbin közvetlen felkérést is kapott 
Tokió újjáépítésének tervezési feladatai-
ban. 1934-ben nyugdíjba vonult, mint a 
szakma nemzetközileg elismert tekinté-
lye, de ezután is változatlanul folytatta 
tervezői, szakértői, szakirodalmi mun-
kásságát és közéleti tevékenységét.

Egyetemi tevékenysége
Klebelsberg Kuno kultuszminiszter 
felkérésére ‒ aki őt a lágymányosi Fe-
neketlen-tó és környezetének kialakí-
tásában végzett eredményes munkái 
kapcsán ismerte meg ‒ elvállalta a bu-
dapesti Műegyetemen városépítési tan-
szék megszervezését és annak 1929-ben 
első nyilvános kinevezett rendes tanára 
lett. Egyetemi tanárként a városépítészet 
gyakorlati tudományát tudta az elméleti 
ismeretekkel ötvözve az építészmérnök 
hallgatók számára közvetíteni. 1937-ben 
véglegesen lemondott a városépítészeti 
tanszék vezetéséről. 
1941-ben a városépítészet terén kifejtett 
úttörő munkásságának elismeréseként a 
budapesti Műegyetem tiszteletbeli dok-
torává avatták. E kiemelkedő kitüntetés 
elnyerése után szülővárosának újságja – 
a Jász Hírlap –  hosszú cikkben méltatta 
kiemelkedő tehetségét és elért eredmé-

nyeit. „Úgy érezzük a Jászföld televé-
nye adta meg neki az életerőt, a jásznép 
szorgalma, erős akarata, kitartása és 
önuralma adta meg neki az ernyedetlen 
szorgalmat, az acélakaratot, a csügge-
désnélküli kitartást és a teljes lemondá-
sig menő önuralmat.”

Az Országos Középítési Tanácsnak, az 
Országos Képzőművészeti Tanácsnak és 
a Műemlékek Országos Bizottságának is 
tagja volt. A II. o. polgári hadiérdemke-
reszt tulajdonosa és magyar királyi kor-
mányfőtanácsos cím birtokosa is volt.
Élete vége felé a Tudományos Minősí-
tő Bizottság határozata alapján – amely 
az 1951. évi 26. számú törvényerejű 
rendeletben jelent meg - Warga Lászlót 
a műszaki tudományok kandidátusává 
nevezték ki. Warga László hosszú köz-
szolgálati tevékenysége alatt követendő 
példát mutatott arra, hogyan kell tánto-
ríthatatlanul a közösség érdekeit szol-
gálni. „Önzetlensége, igazságszeretete, 
segítőkészsége és nemes gondolkodás-

módja miatt beosztottjai szerették, kar-
társai tisztelték.”
Warga László 1952. június 20-án halt 
meg. Sírja a Budapesten a Farkasréti te-
mető védett sírkertjében van.
E cikk is azért született, hogy minél töb-
ben ismerjék meg és emlékezzenek Jász-
berény egy kiváló tudósára.

Források:
Sárospataki Lapok, 1887. (6. évfolyam, 
1-52. szám) 1887-04-11 / 15. szám
Budapesti Közlöny, 1875-04-11 / 82. 
szám
Szinyei József: Magyar írók élete és 
munkái. Budapest 1981.
A Budapesti Calvin-tér szabályozása. 
Építőipar (1907), 24 -27.
Pesti Napló, 1907. július (58. évfolyam, 
156-181. szám) 1907-07-10 / 163. szám
Forráskutatás és Történeti Segédtudo-
mányok XVII. évfolyam 2010.4. szám. 
Tanulmányok Csáki Tamás: Katasztrófa 
és városrendezés. Gyöngyös újjáépítésé-

nek tervezése az 1917. évi tűzvész után.
Jász Hírlap 1941. augusztus 9. száma
Csonka Pál: Warga László élete és mun-
kássága. Építés-Építészettudomány, 
(bibliográfiával és tervjegyzékkel.) 
1978
Korompay György. Emlékezés Warga 
László városrendezési munkásságára. 
In: Városépítés, 20. (1984) 5. sz. 27-31.
Csepely-Knorr Luca: Korai modern 
szabadtérépítészet a közparktervezés-
elmélet fejlődése az 1930-as évek 
végéig. Budapesti Corvinus Egye-
tem Tájépítészeti Kar Kert- és 
szabadtértervezési tanszék;doktori ér-
tekezés; Budapest, 2011

Metykó Béla
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Warga László terve az új Rákóczi út kialakítására 
Kép forrása: Jászság folyóirat 1929. aug.

Zártsorú építkezés terve Gyöngyösön Kép forrása: internet
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A Városvédők 
éves közgyűlése

Városvédő Egyesületünk május 25-én 
tartotta éves rendes közgyűlését műkö-
désének helyszínén, a Jász Múzeumban. 
A hagyományokhoz híven elsőként Hor-
tiné dr. Bathó Edit titkár számolt be az 
egyesület 2016-ban végzett közhasznú 
munkájáról. Ezután Molnár József, az 
Ellenőrző Bizottság elnöke felolvasta 
a 2016. évi közhasznúsági jelentést. A 
két beszámolót a tagság egyhangúlag 
elfogadta. Utána került sor a 2017. évi 
feladatok megbeszélésére, amelyhez az 
egyesület tagjai építő javaslatokkal já-
rultak hozzá. Bathó Edit

„Ismét eltelt egy esztendő, és egyesületünk 
működésének 30. évébe lépett. Alapító 
okiratunk értelmében minden év tavaszán 
közgyűlés keretében kell beszámolnunk 
az előző évben végzett városvédő mun-
kánkról. Ezt tesszük most mi a mai napon.

Egyesületünk 2016-ban szolid, mérték-
tartó munkát végzett. Tekintsük hát át az 
elvégzett feladatokat.
A szokásokhoz híven az elmúlt év első 
rendezvénye a március 15-i megemlé-
kezés volt. Egyesületünk tagsága részt 

vett a városi rendezvényen, majd ezt 
követően a Fehértói temetőben a 48-as 
honvédek síremlékénél és a Védett teme-
tőkertben emlékeztünk a szabadságharc 
eseményeire, hőseire. Az emlékműsort a 
Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai 
adták.
Április 3-án, a Város Napján most is 
részt vettünk a városi ünnepségen és ko-
szorút helyeztünk el a Jászkun Kerületek 
egykori székházának falán lévő 48-as 
emléktáblánál.
Május 6-án Jászberény Város Önkor-
mányzatával és a Jászkerület Nonprofit 
Kft-vel együtt szerveztük meg a Jászkun 
Redemptio 271 éves évfordulóját. A 
Főtemplomban tartott ünnepi szentmise 
után a Déryné Rendezvényházban került 
sor az ünnepségre, ahol most is átadásra 
került a jászkun kapitányok által alapított 
Jászkunság Hagyományőrzéséért Díj.
Május 24-én a Jászsági Apponyi Albert 
Általános Iskolával közösen emlékez-
tünk meg Vásárhelyi István termé-
szetkutatóról. Az ünnepség most is az 
iskola tanulóinak hangulatos műsorá-
val kezdődött, majd átadásra került az 
egyesületünk által alapított Vásárhelyi 
emlékplakett, amelyet ebben az évben 
Fatér Imre (Jászladány) és Horgosi 
Zsolt, a jászberényi VVZRT vezetője 
vehetett át. Pontosan egy évvel ezelőtt, 
2016. május 25-én tartottuk évi rendes, 
de egyben tisztújító közgyűlésünket. 
A 2015-ös évben végzett munka beszá-
molója után az egyesület tagsága meg-
hallgatta és elfogadta a közhasznúsági 

Dr. Bathó Edit titkár, Bolla János elnök, Molnár József, az ellenőrző Bizottság 
elnöke a közgyűlésen  Fotó: Bugyi Gábor

A közgyűlésen résztvevő tagság egy része  Fotó: Bugyi Gábor

Beszámoló a jászberényi Városvédő  
és Szépítő Egyesület 2016-ban végzett 

közhasznú munkájáról
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jelentést, majd a tagság megköszönte a 
vezetőség munkáját, amelynek mandá-
tuma lejárt. Ezt követően – a jelölő és 
a szavazatszedő bizottságok közremű-
ködésével – került sor az új vezetőség 
megválasztására. 

Az együttes új vezetőségének tagjai 
lettek: Baráth Miklós Besenyi Vendel, 
Bolla János, Botkáné Sárközi Ildi-
kó, Háfra Gergelyné, Hortiné dr. Bat-
hó Edit, Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna, 
Keszthelyi Zsolt, Klinkóné Hódi Má-
ria, Metykó Béla, Nagy Gábor, Sas Ist-
ván, Suba Ágnes Beatrix, Suhaj Csilla, 
Szántai Katalin.
Elnöknek ismételten Bolla Jánost, tit-
kárnak pedig Hortiné dr. Bathó Editet 
választották.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai sorába vá-
lasztották Molnár Józsefet, Váradi Atti-
lát és Lantos Tibornét.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke Molnár 
József lett.
Egyesületünk 2016. június 27-től július 
1-ig rendezte meg az Ifjú Városvédők ti-
zenegyedik táborát a Jász Múzeumban. 
A tábor vezetője Bugyi Gábor tagtársunk 
volt, aki gazdag programot állított össze 
a lelkes csapatnak. A megvalósításhoz 
szükséges anyagi támogatást a Városi 
Önkormányzat által  a civil szervezetek 
részére kiírt, és elnyert pályázat biztosí-
totta. A tábor programjában az elméleti 
előadások mellett hangsúlyos szerepet 
kaptak a kreatív foglalkozások, a városi 
séták és a kirándulások is.
A tábor programjának lebonyolításában 
segítettek: Faragó László, Hortiné dr. 
Bathó Edit, Hortiné Kelemen Orsolya, 
Nagyné Koncz Éva.

A Város- és Faluvédők 35. Országos 
Találkozója és Szakmai konferenciáját 
augusztus 4-5-6-án Várpalotán rendez-
ték meg, amelyen egyesületünket Háfra 
Gergelyné, Sas István és Szántai Katalin 
képviselte.

Szeptember 29-én került sor a Jász Mú-
zeumban a Déryné Emlékünnepségre, 
amelyet a Jász Múzeummal és a Jászke-
rület Nonprofit Kft-vel közösen rendez-
tünk. Az emlékező előadást Gádl-Dobos 
Bea, a Jászkerület Nonprofit Kft. inten-
dánsa tartotta, majd átadtuk a Déryné 
emlékplaketteket. Ebben az évben Du-
dásné Mosóczi Lívia néptáncpedagógus 
és Csillik György, a Déryné Vegyeskar 
elnöke érdemelte ki a jeles művészeti 
elismerést. Az emlékünnepség Déryné 
emléktáblájánál koszorúzással zárult.
Október 6-án most is megemlékeztünk 
az aradi vértanúkról az emlékükre ülte-
tett fasornál. Az emlékező beszédet Cseh 
Dániel történész mondta, közreműködött 
a Jászberényi Kossuth Népdalkör.
Október 19-én a Jász Múzeummal kö-
zösen egy szép ünnepség keretében 
emlékeztünk meg dr. Fekete Lajos 
turkológus születésének 125 éves év-
fordulójáról. A jeles tudós munkásságát 
dr. Hegyi Klára, Fekete Lajos utolsó ta-
nítványa méltatta, majd megemlékezés 
az Új temetőben folytatódott, ahol a 
résztvevők elhelyezték a tisztelet koszo-

rúit dr. Fekete Lajos sírjánál. Ezután a 
Ferencesek terére vonultunk, ahol Bolla 
János, a Városvédő Egyesületünk elnö-
ke ünnepélyesen átadta a város önkor-
mányzatát képviselő Szatmári Antalné 
alpolgármester asszonynak a 2015 őszén 
a XXVI. Jász bál bevételéből, valamint 

magánszemélyek adományaiból, az 
egyesület által felújított Török-magyar 
emlékművet.
Az éves rendezvényeink sorát november 
1-jén gyertyagyújtással zártuk a Fehértó 
temető Védett temetőkertjében.
Az egyesületünk által 23 évvel ezelőtt 
alapított Berényi Kármentőt – techni-
kai okok miatt – 2016-ban nem tudtuk 
megjelentetni, csak 2017 januárjában.
A Kármentő kiadásához ugyancsak egy 
kisebb összeget kaptunk az Önkormány-
zat Civil keretéből.
A szerkesztési munkát most is Faragó 
László tagtársunk végezte, segítséget 
nyújtott hozzá Hortiné dr. Bathó Edit és 
Bugyi Gábor.
Az egyesület jogi ügyeit Muhariné dr. 
Bolla Ilona, a könyvelési feladatokat pe-
dig Tiborcz Zoltánné tagtársunk végezte.
A Védett temetőkert gondozását 2016-
ban Nagy Gábor tagtársunk és munka-
társai végezték. 
Az egyesület programjainak dokumentá-
lásáról pedig Baráth Károly, Bugyi Gá-
bor, Faragó László és Suba Ágnes Beat-
rix tagtársaink gondoskodtak.

Az Egyesület tagjai közül 2016-ban ki-
tüntetést kaptak:
Besenyi Vendel – Földművelésügyi Mi-
nisztérium Elismerő Oklevele 
Goda Zoltán – Pro Civitate Nagy Imre 
Emlékplakett

Megköszönjük minden tagtársunk 2016-
ban végzett munkáját, és bízunk benne, 
hogy közreműködésükre a továbbiakban 
is számíthatunk!”

Hortiné dr. Bathó Edit  
egyesületi titkár

Fák metszése az Időjósló Szentek 
szobránál  Fotó: Szántai Katalin

A Vásárhelyi emlékkert rendezése Fotó: I. Sz.
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Vásárhelyi Istvánra emlékeztünk

Vásárhelyi István (Jászberény, 1889 – 
Lillafüred, 1968) természettudós, zoo-
lógus munkásságának széles körű meg-
ismertetését és emlékének megőrzését 
szülővárosa Jászberény igyekszik méltó 
módon elősegíteni.
A Bükk fáit, állatvilágát, robogó patakja-
it alighanem mindenkinél jobban ismerő 
és szerető kutató egykori szülőházának 
helyén emléktábla, emlék-oszlop áll, a 
városban utcát neveztek el róla, s nevét 
viseli a Bán-völgyben lévő nagyvisnyói 
üdülőtábor, s egy bükki túraútvonal is. 
1989-ben születésének 100. évforduló-
ja alkalmából a Városvédő és Szépítő 
Egyesület a Jászsági Építőipari Szövet-
kezet segítségével emlékkertet alakított 
ki egykori szülőházának helyén a mai 
Jászsági Apponyi Albert Általános Isko-
la és AMI udvarán. Ezen a helyen 1990 
óta születésnapján (május 29-én vagy 
ahhoz közeli napon) ünnepséget rendez 
az egyesület és az oktatási intézmény. 
1992 óta ekkor adják át a Vásárhelyi Ist-
ván díjakat is.
Az idei ünnepségre készülve az egye-
sület tagjai megújították az emlékkertet. 
Örökzöld növényeket, egynyári illetve 
évelő virágokat ültettek, átfestették az 
emlékoszlopot és a rajta lévő táblát.
Május 25-én délelőtt a város általános 
iskoláinak meghirdetett Vásárhelyi ve-
télkedővel kezdődött az idei megemléke-
zés, amely az emlékkertnél folytatódott 
az apponyis diákok természetet köszöntő 
énekes-, zenés-, táncos műsorával. 

Hagyomány már, hogy ekkor kerül sor 
a Vásárhelyi Emlékplakettek átadásá-
ra. A méltatások elhangzása után Bolla 
János, a Városvédő és Szépítő Egyesü-
let elnöke Benkéné Zsótér Erikának és 
Patakiné Kocza Anitának nyújtotta át a 
díszoklevelet és a bronz emlékérmet.
Benkéné Zsótér Erika a Fürkész tag-
óvoda óvónőjeként, majd vezetőjeként is, 
több évtizede  kiemelt figyelmet fordít a 
gyermekek környezettudatos nevelésé-
re és fejlesztésére. Tagóvodája nevelési 
gyakorlatát, Erdei Óvodai módszerét 
igyekszik népszerűsíteni, mások számá-
ra is követendő példaként állítani.
A másik Vásárhelyi Emlékplakettel dí-
jazott személy Patakiné Kocza Anita 
programszervező, Faragó László (az 
egyesület alapító tagja) tanár úr, túra-
vezető-, természetfotós révén már gyer-
mekkorában közel került a természethez, 
rendszeresen járta és járja ma is az erdő-
ket. „Aktívan részt vett a Zagyvamenti- 
és Hajta Természetvédelmi területeken, 
a tőtevényi és újerdei tájakon átvezető 
túraútvonalak kialakításában, évekig 
szervezte a Hajta gyalogos és kerékpá-
ros teljesítménytúrákat. A Jászkerület 
Nonprofit Kft. munkatársaként olyan 
programokat von be rendezvényeikbe, 
amelyekben a mozgás, a természet is-
merete, a fenntartható fejlődés és öko-
logikus gondolkodás is helyet kap”.
A díjátadás után a természettudós fia,  
Vásárhelyi István szavait – betegsége mi-
att –, távollétében Sas István tolmácsolta, 
miszerint a Vásárhelyi hagyatéknak gon-
dos gazdát keres, többek között Jászbe-

rényben, édesapja szülővárosában is. Itt 
bizonyára nemcsak méltó helyet találhat-
nak az értékes gyűjteménynek, de ahogy 
fogalmazott, „gondos gazdát” is.
Az ünnepi megemlékezés zárásaként 
Jászberény Önkormányzata, a Városvédő 
és Szépítő Egyesület, az Apponyi iskola 

valamint a család képviselője helyezték el 
koszorúikat a 49 éve elhunyt „bükki po-
lihisztor” emlékoszlopára, aki a szó igazi 
értelmében harcosa volt a magyar termé-
szetvédelemnek és elévülhetetlen érde-
meket szerzett annak népszerűsítésében; 
kutatásaival, és munkásságával nagyban 
elősegítette a Bükki Nemzeti Park létre-
jöttét és felbecsülhetetlen értékű tudomá-
nyos gyűjteményt hozott létre.

Sas István

Kárpáti Zoltánné iskolatitkár és az iskola tanulói Fotó: Bugyi Gábor

A 2017. évi Vásárhelyi díjazottak, 
Patakiné Kocza Anita és Benkéné 
Zsótér Erika  Fotó: Bugyi Gábor

Vásárhelyi István természetkutató
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Ismét táboroztak az ifjú városvédők
2017. július 10-től – július 14-ig ren-
dezte meg a jászberényi Városvédő és 
Szépítő Egyesület nyári ifjúsági táborát. 
A megvalósításhoz szükséges anyagi 
támogatást a Jászberényi Polgármesteri 
Hivatal által civil szervezetek részére 
kiírt, és sikeresen elnyert pályázata tette 
lehetővé. Az elmúl évi táborban már jól 
bevált módon, idén is az elméleti isme-

retek elsajátítása, Jászberény városvédő 
szemmel történő megismerése kapott 
nagyobb hangsúlyt. A táborba érkező 
gyerekek közül voltak, akik már több év 
óta rendszeres résztvevők, de új érdek-
lődőket is sikerült bevonnunk. A hétfő 
délelőtti tábornyitó után Gulyás András, 
a Jász Múzeum régésze tartott előadást 
Bronzkori tárgyak a Jászságból címmel, 
melyből a gyerekek nagyon sok új in-
formációt kaptak erről a területről. Dél-
után pedig a rajzolásé és fotózásé volt 
a főszerep. Sétát tettünk a Zagyva par-
ton és Jászberény főterén, ahol minden 
fontosabb műemlék épületről és szobor-
ról kaptak információt a táborozók.   A 
keddi nap egy rendhagyó programmal 
kezdődött, a Jászberényi Mentőkutyás 
Szolgálat vezetője, Szabó Gábor tartott 
érdekes előadást munkájukról, ezt kö-

vetően pedig a gyerekek nagy örömére 
a kutyakiképző központban figyelhettük 
meg gyakorlatban az előadásban elhang-
zottakat. A délutánt a Városi Könyvtár-
ban töltöttük, ahol megismerkedtünk a 
jászberényi könyvtár történetével, és 
olyan helyekre is bepillantást nyertünk, 
ahová csak ritkán juthat be egy átlagos 

olvasó. Szerdán Nagyné Koncz Éva mű-
vésztanár segítségével műemlék épülete-
ken fellelhető motívumokat lehetett egy 
különleges technika segítségével meg-
rajzolni, lemezdomborítást készíteni.
Ebéd után pedig a Hamza Múzeum volt 
az úti cél. Farkas Edit igazgatónő veze-
tésével nemcsak a múzeum csodálatos 

Néhányan a tábor tagjai közül  
a Jász-emlékműnél

Látogatás a Mentőkutyás Szolgálatnál

Rajzolás Nagyné Koncz éva vezetésével
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képzőművészeti gyűjteményét tekintet-
tük meg, hanem egy érdekes múzeumpe-
dagógiai órán is részt vehettünk, ahol a 
gyerekek rajztudásukat is kipróbálhatták. 
A tábor negyedik napján a kirándulásé 
volt a főszerep. Jászárokszállásra utaz-
tunk autóbusszal, ahol a gyönyörűen 
berendezett Jász Házba nyerhettünk be-
pillantást, és tudhattunk meg sok érdekes 
információt Kókai Magdolna etnográfus 
vezetéséből, azokról a használati tár-
gyakról, amelyek régen az itt élő em-
berek mindennapjaihoz hozzá tartoztak. 
Jászárokszállási túránk következő állo-
mása a Tarisznyás Műhely foglalkoztató 
háza volt. Itt Kovács Zoltán kosárfonó  
népi parművész segítségével egy egy-

szerű fonási és vesszőhajlítási technikát 
is megtanulhattak és kipróbálhattak a tá-
borozók. Ebédre pedig megkóstolhattuk 
a kemencében sült „árokszállási pizzát”. 
A finomság elfogyasztása után, ha vala-
kinek kedve támadt egy kis mozgáshoz, 
azt a foglalkoztató ház udvarán elhelye-
zett fa népi játékok kipróbálásával tehet-
te meg. Így egy élményekben gazdag, 
tartalmas napot töltöttünk ezen a jászsá-
gi településen.
Pénteken gyalogtúrára indultunk Jászbe-
rényben. Felfedeztük a városközponttól 
távolabb eső műemlékeket, emléktáblá-
kat. Sétánk legtávolabbi állomása a Jász-
berényi Állat-és Növénykert volt, ahol a 
sok látnivaló mellett a medvék és a ping-
vinek etetésének is szemtanúi lehettünk. 
A városi túra után a múzeumba visszatér-
ve a gyerekek elmesélték legkedvesebb 

élményeiket, amelyek az idei táborhoz 
kapcsolódtak. A tartalmas programokon 
résztvevő fiatalok véleménye abban erő-
sítette meg a tábor szervezőit, hogy az if-
júság körében is vannak olyanok, akiket 
érdekel Jászberény és a Jászság történel-
me, múltja és értékei.
A XII. Városvédő Ifjúsági Táborban 
részvevő gyerekek névsora: Bolla Móni-
ka, Bugyi Bence, Bugyi Huba Benedek, 
Faragó Milán, Gunics Viktor, Libor At-
tila, Nagy Petra, Oszvald Violetta, Sós 
Szabolcs, Szűts János, Torma Nimród. 
Felnőtt segítők: Keszthelyi Zsolt és 
Nagyné Koncz Éva. A tábor vezetői: 
Hortiné dr. Bathó Edit és Bugyi Gábor.

Fotók és szöveg: 
Bugyi Gábor

Kézműves foglalkozás a Hamza Múzeumban

Kókai Magdolna néprajzos az árokszállási tájház konyhájának tárgyairól mesél

Ismerkedés a fonás rejtelmeivel Jászárokszálláson Kovács Zoltán kosárfonó  
népi iparművésznél
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Új emléktáblák Jászberényben 2016-ban és 2017-ben

2016. október 23-án az 1956-os forra-
dalom 60. évfordulóján rendezett városi 
megemlékezésen avatták fel Sisa József 
iparművész allegorikus tűzzománc al-
kotását a Városháza falán. A mondani-
valójában és kifejezésmódjában is egye-
di emléktábla méltó „főhajtás” az 56-os 
hősök emléke előtt. 

Ebben az évben 5 új emléktábla létesült 
a városban, egy pedig kicserélésre került.
2017. április 11-én a Lehel Vezér Gim-
názium kiváló tanárára, Dr. Varga Imre 
magyar-francia és orosz szakos tanárra 

emlékezünk. A család és a városi ön-
kormányzat emléktáblával adózott em-
lékének. Az emléktáblát Tóásó Tibor 
készítette, a táblaavató beszédet Besenyi 
Vendel helytörténeti kutató tartotta.
Dr. Varga Imre 1912-ben Jánoshidán 
született földművelő család hatodik 
gyermekeként, középiskolai tanulmá-
nyait a jászberényi gimnáziumban, egye-
temi tanulmányait pedig Budapesten és 
Párizsban végezte. Már középiskolás 
korában kitűnt tehetségével, eminens ta-
nuló volt, a humán- és a reáltantárgyak 
egyaránt érdekelték. 

Jeles eredménnyel érettségizett. Magyar 
francia szakos tanárnak készült a buda-
pesti Pázmány Péter Egyetemen. Mint 
jelesen érettségizett diákot felvették az 
Eötvös kollégiumba, ahol az egyetemi 
oktatással párhuzamosan tudományos 
képzés is folyt. Az 1936/37–es tanévben 
állami ösztöndíjjal a párizsi Sorbonne 
egyetemen tanult, a francia népköltésze-
tet tanulmányozta.
1938 és 1958 között egykori iskolájában 
a jászberényi gimnáziumban tanított. Ki-

váló tanáregyéniségről tett tanúbizony-
ságot, a szó szoros értelmében igazi tanár 
volt. Munkáját példaadó szellemi igé-
nyességgel és szikrázó szellemiséggel 
végezte. A fiatalabb tanároknak példaké-
pévé vált, boldogok voltak, hogy elles-
hették ennek a nagy tanáregyéniségnek 
szellemileg igényes és erkölcsileg kö-
vetendő példáját. Kiváló nyelvérzékkel 
rendelkezett, az orosz nyelv tanításának 
bevezetésekor az orosz nyelv ismeretét 
is elsajátította.
1958-ban a Magyar Tudományos Akadé-
mia Irodalomtörténeti Intézetének mun-

katársa lett. Széles körű irodalomtör-
téneti kutató munkát végzett, szívéhez 
azonban a kuruckor irodalmának kutatá-
sa állt legközelebb.
Dr. Varga Imre az irodalomtudományok 
doktora volt, kiváló tanár és elismert 
kutató. Jászberény városa tudományos 
munkája elismeréseként 1995-ben Jász-
berény Város Díszpolgára címet adomá-
nyozott részére.
Dr. Varga Imrét hosszú élettel áldotta meg 
a sors, 2007-ben 95 éves korában szólítot-

1956-os emléktábla a Városháza falán 
 Fotó: Bugyi Gábor

Dr. Varga Imre emléktáblája   
a Lehel Vezér Gimnázium falán  

Fotó: Szántai Katalin

Szele Gábor egri segédpüspök emléktáblája Fotó: Baráth Károly
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ta el a halál. A jászberényi Fehértói teme-
tőben helyezték örök nyugalomra.
2017. április 25-én Szele Gábor jász-
berényi születésű egri segédpüspök 
pappá szentelésének 170. évfordulója 

alkalmából a Hentes utca 15. szám alatti 
szülőházán emléktáblával adóztunk em-
lékének. Az emléktáblát ifj. Papp József 
készítette és Szántó József c. apát plé-
bános áldotta meg. A táblaavató beszé-
det Besenyi Vendel helytörténeti kutató 
mondotta. 
Szele Gábor 1824. január 3-án született 
Jászberényben. Szülőháza Jászberény 
egyik legrégebb épülete, középső része 
a 16. században már állt. A hagyomány 
szerint a török megszállás alatt ezen a 
helyen állt a kádi (bíró) lakóháza. 1847 
április 25-én szentelték pappá Kassán. 
1851-től 1908-ban bekövetkezett halálá-
ig az egri érsekségen szolgált különbö-
ző beosztásokban. 1888-ban szentelték 
püspökké, s mint érsek helyettes egri se-
gédpüspökként folytatta munkáját. Ha-
talmas munkabírással rendelkezett. Sze-
rényen dolgozott, hűséges munkatársa 
volt főpásztorának, munkáját kiváló 
szakértelem, lelkiismeretesség, pontos-
ság, és rendkívüli szorgalom jellemezte.
Szele Gábor szerette szülővárosát, ah-
hoz hű volt haláláig. Erkölcsileg és 
anyagilag buzgó és önzetlen támogatója 
volt a jászberényi ifjúságnak, főleg pe-
dig az iparos ifjúságnak. Gyakran haza-
látogatott városába, népes családjában 

családi összejövetel, családi esemény, 
keresztelő, esküvő, temetés nem múlt 
el nélküle. Igazán jász lokálpatrióta volt.
Május 23-án a Szentkúti téren is elhelye-
zésre került egy emléktábla.

1997-ben a Hősök Napján egykori má-
sodik világháborús hadastyánok, akik 
megjárták a poklok poklát, emlékfát 
ültettek a szentkúti templomkertben a 
második világégés viharában elesett 
honvéd bajtársaik emlékére. Ez az 
emléktábla az emlékfa ültetésére hívja 
fel a figyelmünket. A táblát készítette: id. 
Papp József. A tábla felállításakor avató 
ünnepséget nem rendeztek.

Szeptember 15-én ünnepelte a Lehel 
Vezér Gimnázium alapításának 250. év-
fordulóját. Ezen a napon két emléktáb-

la felavatására került sor az intézetben, 
mindkettő ifj. Papp József alkotása.
A városi önkormányzat és a Lehel Vezér 
Gimnázium az alapítás 250. évforduló-
jára emlékezve, emléktáblát állíttatott a 
főbejárat és a földszinti folyosó közötti 
összekötő részen. A táblát Nagy Jánosné 
az iskola nyugdíjas tanára avatta fel.
Az első emeleti folyosón a lépcsőházzal 
szemben egy újabb emléktábla avatására 
került sor. Egy intézménynek a patináját 
az adja meg, ha vezetőinek nevét az in-
tézmény alapításától kezdve kőbe vésik 
és megörökítik. Ilyen tábla a jászberényi 
Lehel Vezér Gimnáziumban eddig nem 
volt. Most a 250. évforduló alkalmából 
az iskola két öregdiákja dr. Papp Géza és 
Besenyi Vendel  ̶  57 évvel ezelőtt 1960-
ban végeztek  ̶  elhatározták, hogy e jeles 
évfordulóra elkészíttetik azt az emlék-
táblát, melyen 1767 óta napjainkig a 
gimnázium szolgálatban álló igazga-
tók nevei olvashatóak. Az avató beszé-

det Besenyi Vendel és dr. Papp Géza tar-
totta, majd jelképesen átadták az eddigi 
igazgatók névsorát tartalmazó táblát a 
Lehel Vezér Gimnázium igazgatójának 
örök megőrzésre.

A szentkúti plébániai templom épülete, 
műemlék. Erre a főhomlokzaton egy 
Műemlék feliratú tábla hívja fel a fi-
gyelmet. Ezt a táblát le kellett cserélni, 
elhasználódott és a rajta levő tájékoztató 
szöveg is pontatlan volt. Az új műemlék 
tábla  ̶  id. Papp József alkotása  ̶  október 
11-én lett elhelyezve, a régi tábla helyére.

Besenyi Vendel

A II. világháborús emlékfa táblája a Szentkúti téren Fotó: Szántai Katalin

A Lehel Vezér Gimnázium igazgatói az 
alapítástól napjainkig

Fotó: Szántai Katalin

A jubileumi emléktábla a Lehel Vezér 
Gimnázium előcsarnokában 

Fotó: Bugyi Gábor
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„Dicsőséggé vált ajkain a magyar szó, magyar dal”
Déryné Széppataki Rózára emlékeztünk

A korai magyar nyelvű színjátszás le-
gendás alakjára, a jászberényi születésű  
Déryné Széppataki Rózára emlékez-
tünk szeptember 29-én, halálának száz-
negyvenötödik évfordulóján a Jász Mú-
zeumban. 
1989 óta minden év szeptemberében a 
Városvédő és Szépítő Egyesület a Jász 
Múzeummal kezdetben a Déryné Műve-
lődési Központtal, majd később a Jász-
kerület Nonprofit Kft-vel közösen ünne-
pélyes keretek között tiszteleg a hazai 
vándorszínészet jelképévé vált művész-
nő emléke előtt.
A megjelenteket Hortiné dr. Bathó Edit 
múzeumigazgató köszöntötte, majd fel-
elevenítette az 1872. szeptember 29-én 
elhunyt Déryné életének legfontosabb 
eseményeit. 
Az első magyar operaénekesnő 1793 
karácsonyán, Szenteste Scheckenbach 
Rozália néven látta meg a napvilágot. 
Nem volt egyszerű és szokványos gyer-
mekkora, el kellett viselnie érthetetlen 
dolgokat, korán kellett önálló döntéseket 
hoznia, s ezek mind meghatározói voltak 
későbbi életének, művészi pályájának. 
Közismert az a rideg valóság, hogy apja 
nem volt hajlandó tudomást venni a kis 
sápadt, vereshajú Róza leány mivoltáról, 
s mindent elkövetett azért, hogy fiúként 
nevelje. Ez a tragikomédia vagy inkább 
dráma az apa korai halálával véget ért, 

s Róza ez után – Budapestre kerülve  ̶  
bontakoztathatta ki vágyát és tehetségét 
a színpad világa iránt.  „Vasszorgalom-
mal minden nehézségeket, mik utamba 
kerültek legyőztem” – írja naplójában. 
Első szerepét 17 évesen a Hamlet-ben 
kapta, s ettől fogva állandóan színpa-
don volt. Statisztált, a kórusban énekelt, 
karakterszerepekben játszott. A német 

családi gyökerekkel rendelkező színész-
nő már pályája kezdetekor magyarosít-
tatta nevét Széppataki Rózára. Művelt-

ségével, tehetségével és rokonszenves 
egyéniségével áttörte azt a társadalmi 
falat, amely a gyanakvó megvetéssel 
kísért „komédiások” és a nemesek, illet-
ve módosabb polgárok között húzódtak. 
Széppataki Róza előtt elsőnek nyíltak 
meg a nemesi kúriák, polgári otthonok 
kapui, mindenhol tárt karokkal fogadták. 
Ez a kor a magyar színészet hőskora, a 
magyar nyelvű színjátszás vándorútra 
indulásának dicső időszaka. A magyar 
szó terjesztése a nemzeti öntudat és 
honszeretet erősítésének fontos eszköze 
volt, s ennek vált első számú követévé az 
országot Szombathelytől  ̶  Kolozsvárig 
echós szekérrel bejáró Déryné. „Magyar 
színházban magyar színészek, magyar 
nyelven játszhassanak”, ̶  ez vezérelte 
cselekedeteit.
Minden idejét a színháznak szentelte, 
így magánéletére kevés idő jutott. Egyik 
színésztársával, Déry Istvánnal 1813-
ban házasságot kötött, ami nagyon rövid 
ideig tartott.  
1837-ben megvalósult egy álom, felépült 
a Pesti Magyar Színház. Déryné ugyan 
kap szerződést, de az új generáció már 

nem engedi érvényesülni abban a szín-
házban, amelynek megszületéséért oly 
sokat tett társaival. A húr ekkor elpattan, 

Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató Déryné életútjáról mesél

Molnár László és Kertész Marcella, a  szolnoki Szigligeti Színház művészei
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rövid kassai és kolozsvári kitérő után 
visszavonul, s férjéhez költözik Diós-
győrbe. Déry halála után szó szerint nyo-
morognia kell, volt színésztársai segítik. 
Lassú elmúlásáig toll volt a kezében, s 
így emlékirataival fontos színháztörté-
neti forrásmunkát hagyott az utókorra. 
Hetvenkilenc éves korában csendben, 
örökre elaludt. Miskolcon a szegények 
temetőjében helyezték örök nyugalomba.

Az ünnepség hangulatát emelte Kertész 
Marcella és Molnár László, a szolnoki 
Szigligeti Színház művészeinek énekes-
prózai előadása.

A megemlékezés koronája minden évben 
az 1990-ben alapított Déryné-emlékpla-
kettek átadása. A Déryné díjat azok a 

személyek kaphatják, akik az ének-zene, 
színjátszás és a táncművészet területén 
kiemelkedő előadói és menedzselési te-
vékenységet végeznek a Jászság területén.
Az idén a díjat Sebőkné Németh  
Katalin, a Palotásy János Vegyeskar tit-
kára és Kecskés Istvánné Antal Anna, a 
Jászberényi Kossuth Népdalkör művé-
szeti vezetője vehették át Bolla János-
tól, a Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnökétől, valamint Gál-Dobos Beátától, 

a Jászkerület Nonprofit Kft. közművelő-
dési szakmai vezetőjétől.
A méltatásokból megtudhattuk, hogy Se-
bőkné Németh Katalin kilencéves korában 

kezdett énekelni az iskolai énekkarban, 
majd 1966-ban csatlakozott a Palotásy 
Kórushoz és azóta is aktív tagja a közös-

ségnek. Nemcsak meghatározó énekese a 
szoprán szólamnak, hanem kezdeménye-
zője és szervezője a különböző fellépések-
nek, programoknak. A kórus titkáraként  
lelkiismeretesen és szakmai hozzáértéssel 
végzi el az egyesületként működő kórus 
adminisztrációs feladatait is.

Kecskés Istvánné Antal Anna a zenei 
tanulmányait a debreceni Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakközépiskolában ütő 

szakon, majd az egri Tanárképző Főiskola 
ének-zene tanári szakán végezte. A tansza-
ki feladatai mellett a 90-es évek kezdetétől 
zeneterápiás foglalkozásokat is tartott sé-
rült gyerekeknek. 2005-től énekel a Szé-
kely Mihály Kórusban. 2012-től vezetője 
lett a Jászberényi Kossuth Népdalkörnek, 
2013- tól pedig a jászboldogházi Csillag-
virág kórusnak. 5. éve a jászárokszállási 
Görbe János Színkör zenei vezetőjeként is 
részese a kör nagysikerű előadásainak.

Az ünnepség Széppataki Róza emléktáb-
lájánál, a Déryné utcában koszorúzással 
zárult, ahol halálának 145. évére emlé-
keztünk. 

Dérynét a Szent Anna temetőbe nem 
kisérték el utolsó útjára, nem hangzottak 
el méltató szavak, sírjára nem kerültek 
virágok.  Ezért is fontos, hogy igyekez-
zünk az akkori igazságtalan mulasztást 
enyhíteni azzal is, hogy évről évre tisz-
telettel megidézzük alakját szülőváros-
ában Jászberényben. 

Suhaj Csilla kulturális szervező
Fotók: Bugyi Gábor

Kecskésné Antal Anna és Sebőkné 
Németh Katalin ez évi Déryné Díjasok

Koszorúzás az emléktáblánál

Az emlékezet virágai
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A Városvédők Országos konferenciáján jártunk

A Város- és Faluvédők Szövetsége – 
Hungaria Nostra – XXXVI. Országos 
Találkozóját és Szakmai Konferenciáját 
ez évben július 13-15 között „A hamvai-
ból többször ujjá épült város” jelmondat 
jegyében, Gyöngyösön rendezték meg. 
A konferencia méltó módon emlékezett 
a tűzvészben elpusztult, de újjáépült vá-
rosra. Egy-egy ilyen találkozón a részt-
vevők ajándékcsomagot szoktak kapni. 
A Gyöngyösön kapott csomagban két 
ajándék is emlékeztetett bennünket a 
100 évvel ezelőtti hatalmas pusztító tűz-

vészre: a 2017 évi Gyöngyösi kalendári-
um egyik írása: A mosókonyha gyújtotta 
fel a várost, valamint jelképesen a tűz-
gyújtás jelképe ‒1 skatulya gyufa.
Ezen a tanácskozáson szervezetünket 
Hortiné dr. Bathó Edit, Bolla János és fe-
lesége, Suba Beatrix, Sas István, Lantos 
Tiborné és jómagam képviseltük. Elszál-
lásolásunk a Károly Róbert diákhotelben 
volt, a konferencia pedig az Eszterházy 
Károly Egyetem Gyöngyösi Campusá-
ban került lebonyolításra.
Az első nap délutánján tartották meg a 
Szövetség közgyűlését. A közgyűlésen 
nem érintett személyek részére ven-
dégváróink városnéző sétát szerveztek. 
Sétát tettünk a Belváros épületei között 
és megismerkedtünk a város nevezetes-
ségeivel: Orczy Kastély, a gimnázium, 
(növendéke volt egykor dr. Berze Nagy 

János népmesekutató, dr. Donáth Ferenc 
agrárközgazdász, de itt végzett a mai po-
litikusok közül Fodor Gábor és Vona Gá-
bor is), Szent Erzsébet templom, Szent 
Bertalan templom, Ferences templom, 
zeneiskola, 56-os emlékmű, a Szent Ber-
talan templom előtti tér, a zsinagóga (fel-
újítás alatt áll) és a gyönyörűen felújított 
volt méntelep kőépülete. Megismertük 
Gyöngyös patinás főterét is.
17 órakor volt a megnyitó, ahol a vá-
rosvédők helyi vezetője, Báryné dr. Gál 
Edit, Ráday Mihály országos elnök, 
Hiesz György polgármester és a helyi 
campus vezetője köszöntötte a megje-

lentetteket. Ezután Korzeki Krisztiántól 
részletes tájékoztatást kaptunk az 1917. 
május 21-i gyöngyösi tűzvészről és an-
nak kárairól, majd Jámbor Attila ügyvéd, 

egyetemi oktató ismertette az építési jog 
változásait. Ez az előadás nehezen volt 
követhető.
Másnap Németh László a tűzvész utáni 
újjáépítésről tartott részletes ismertetést. 
Ezen előadásnak jászberényi vonatko-
zása is volt, az újjáépítésben dr. Warga 
László jászberényi születésű építész pro-
fesszornak nagy szerepe jutott, ő készí-
tette el a terveket. Az újjáépítés során a 
Szent Bertalan templom toronysisakját 
nem állította helyre. A toronysisakok új-
jáépítésének rekonstrukciós tervei azóta 
elkészültek, s vélhetően ebben az év-
ben újra látható lesz a két ‒ mintegy 18 

m-es ‒ toronysisak. Erről Eperjes László 
tolmácsolásában hallottak részletes tájé-
koztatást. 
Füleky Zsolt építésügyi helyettes állam-

A két tornyú Szent Bertalan templom 
Gyöngyös Főterén 

A Vidróczki Néptáncegyüttes műsora a Mátra Múzeum udvarán

Ráday Mihály és Báryné dr. Gál Edit a Podmaniczky Díjak átadásán 
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titkár a település védelemről és a telepü-
lés képi Arculati Kézikönyv fontosságá-
ról tartott előadást. Dr. Nyizsalovszky 
Réka a Mátra turisztikai jelenéről és jö-

vőjéről, Horváth Imre (FM Hungarikum 
Főosztály) a hungarikumok nemzeti ér-
tékeiről beszélt.
Dr. Kelemen Éva az értékmentő közös-
ségek fontosságáról szólt, Borbándi Erik 
a gyöngyösi zsidó temető újjászületésé-
ről, a temetői emlékpark létesítéséről és 
a temetőben található értékes síremlék-
ről tartott előadást. 2013-ban kezdték el 
a temetői felújítását. Feltette a kérdést: 
miért fontos a temető kutatása? Művelő-
déstörténeti, társadalomtörténeti, család-
történeti, vallástörténeti és irodalomtör-
téneti szempontból (pl. sírversek).
A második nap délutánján szekcióülése-
ken folytatta munkáját a konferencia. Jó 
magam a képző és iparművészeti szekci-
óban vettem részt.
Kerékgyártó József  harangkutató (ci-
vilben vasutas) 2010 óta foglalkozik e 
téma kutatásával, kutatásának fő terüle-
te a temetői harangok. Heves megye 5 
településének harangjairól tartott rész-
letes előadást, szólt a harangokon való 
jelképekről a harangozási szokásokról, 
halálesetenként a település templomá-
ban mikor, melyiket, hogyan és hányszor 
szólaltatták meg.
Surányi J. András, a budapesti Városvé-
dő Egyesület elnökségi tagja a neológ 
zsidó temetők szimbolikájáról tartott 
részletes előadást. Előadását nagy szak-
mai hozzáértés jellemezte. Az előadó 
több nyelven beszél, ismeri a zsidó szo-
kásokat és hagyományokat, a kutató-
munkáját nagyban elősegíti (zsidó egy-

ház nincs, hitközségek vannak, melyek 
nagy szellemi önállóságot élveznek.) A 
temető a halott tulajdona, a hitközség 
tulajdona. Nincs 25 év utáni elévülés, 

a zsidóknál hamvasztás nincs, a zsidó 
pap nem léphet be a temetőbe, ő az élő-
kért van.
A szekcióüléseken az ajánlások elfoga-
dása következett.
Este az Orczy kastély belső udvarán a 
város polgármestere fogadást adott a 
konferencia résztvevői részére. A helyi 
városvédők elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Ráday Mihály országos 

elnök átadta a kiemelkedő városvédő 
munkát végző személyek részére  mun-
kájuk elismeréseként a szervezet kitün-
tetését, a Podmaniczky díjat. 16 személy 
vehette át ezt a kitüntető címet.
A fogadáson jelen volt a kulturális tár-
ca államtitkár helyettese, aki a Podma-

niczky díjak átadása után köszöntötte a 
díjazottakat és a konferencia résztvevőit, 
majd a hagyományos vándorbot átadása 
következett. A következő év országos 
városvédő konferenciáját Szombathely 
városa rendezi. A gyöngyösiek átadták a 
botot Szombathely város képviselőinek. 
Ezután Gyöngyös város polgármestere 
pezsgős koccintással köszöntötte a Pod-
maniczky díjasokat és az ez évi konfe-
rencia minden résztvevőjét.
A konferencia harmadik napja a kiala-
kult szokások szerint a kirándulásé volt. 
Minden konferencián 3 kirándulási út-
vonal közül lehet választani. A gyön-
gyösiek is három útvonalat szerveztek: 
1 útvonal: Markaz, 2 útvonal: Gyön-
gyös zsidótemető, 3 útvonal: Gyöngyös 
városa.
Mi, jászberényiek Gyöngyös neveze-
tességének megismerését választottuk, 
városvédő sétán vettünk részt. Megte-
kintettük a főtéren a tűzvész 100. évfor-
dulójára rendezett szabadtéri kiállítást, 
az 56-os emlékművet, az ősi Szent Ber-
talan templomot, megnéztük a karzaton 
lévő kiállítást, a plébánia épületében el-
helyezett egyházi kincstárat, megismer-
tük a temető keletkezésének történetét, 
jártunk a városi könyvtárban, s megnéz-
tük az ott elhelyezett éremgyűjteményt, 
sajnos a Ferences könyvtár megtekinté-
sére nem volt lehetőségünk.

Sétánkat a Mátra Múzeumban fejeztük 
be, ahol a múzeumigazgató tárlatveze-
tésével részletes tájékoztatást kaptunk a 
város történetéről és a múzeum értéke-
iről.

Besenyi Vendel
Fotók: Suba Bea

Látogatás az Egyházi Kincstárban

Csoportkép a Mátra Múzeum udvarán
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Gondolatok egy gyászünnepség kapcsán

Gyászünnepséggel és koszorúzással em-
lékezett Jászberény városa az 1849.ok-
tóber 6-án kivégzett, 13 aradi vértanúra 
és a Pesten halálra ítélt gróf Batthyány 
Lajosra, az első felelős magyar kormány 
miniszterelnökére. A nemzeti gyásznapon 
a jászberényi Mártírok úti gyaloghídnál, 
az Emlékfasor melletti Emlékkőnél volt a 
megemlékezés.
Hazánk, a történelmi Magyarország terü-
letén, sőt még a volt ezeréves határainkon 
túl is van számtalan feljegyzett hely – csa-
ták, ütközetek helyszíne, ahol magyar hő-
sök vére áztatta a földet. A hősök napján 
rájuk emlékezünk. Igaz, leginkább csak 
névtelenül – hacsak közvetlen családi 

érintettségünk nincs   ̶ így is inkább csak 
a II. Világháború poklában odaveszet-
tekre tudunk gondolni. Talán a Magyar 
Himnusz sorai énekelése közben, vagy a 
további versszakok olvasása, hallgatása 
idézi fel leginkább azt a sok életáldozatot, 
amit elődeink közül a magyar hősök több 
mint  tizenegy évszázad alatt a hazáért 
adtak.

„Szép meghalni a hazáért…” énekeljük 
ma, de vajon a ma emberei adott hely-
zetben képesek   lennének erre? Az aradi 
vértanúk kapcsán különösen el kell ezen 
gondolkodni. Ők, a fiatal magyar hon-
védsereg parancsnokai, katonai vezetői 
voltak, különböző nemzetiségű, hivatásos 
katonák. A Szabadságharc bukását követő 
császári önkény áldozatai lettek. Különös 
kegyetlenséggel elkövetett kivégzésükkel, 

a bosszúra szomjas császári vezetőknek 
sikerült félelmet, rettegést ébreszteni a 
magyar lakosság körében, mivel szinte 
minden családból ott voltak a katonakor-
ban lévő férfiak a honvédek soraiban. Az 
ő halálukra, hős példájukra emlékeztünk 
október 6-án, a 168. évfordulón. A Kos-
suth Népdalkör műsora, de különösen 
Dr. Ócsai Antal orvos igazgató   ̶  aki a 
kor, a magyar történelem nagy ismerője  
 ̶   emlék beszéde segített az események 
felidézésében. Lekötötte, egy irányba te-
relte figyelmünket, gondolatainkat. A hős 
mártírok megidézése, jellemzése hozta 
emberközelbe ennyi év elteltével is őket, 
akik egyszerűségükben is még  inkább 
hőssé magasztosultak előttünk. Ha nem is 

Dr. Ócsai Antal orvos-igazgató, Dr. Káli-Nagy Róbert kórházigazgató és  a 
Jász Lovas Bandérium huszárjai az Aradi vértanúk emléktáblájánál 

Fotó: Suba Bea

A jászberényi Kossuth Népdalkör műsora Fotó: Suba Bea

Bertalan János jászkapitány és felesége tiszteletadása az emlékkőnél
Fotó: Suba Bea
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In memoriam Srágli Lajos
 (1951-2017)

zarándokolhatunk el mindannyian a Tria-
non következtében elcsatolt aradi vesztő-
helyüknél emelt emlékoszlophoz, vagy  az 
Aradon  újra felállított hősi emlékműhöz, 
áldozatukra emlékeztet Jászberényben  a 
már négy éve kialakított emlékhely, egy 
emlékfasor a Mártírok úti gyaloghídnál. 
Fekete gránit emléktáblába vésett nevek 

és gondolatok, és kivégzésük sorrendjé-
ben egy-egy oszlopos tölgyfa az emlé-
kükre, a Városvédő- és Szépítő Egyesület 
tagjainak és támogatóinknak adományá-
ból. Elhaladni mellette is gondolatébresz-
tő, városvédőkhöz illő, ebben a különös 
történelmi környezetben. Őrizzük meg és 
törekedjünk arra, hogy fiataljaink is meg-
ismerjék, magukénak érezzék. 

Bolla János egyesületi elnök

Az Aradi vértanúk emlékműve
Fotó: Bugyi Gábor

Bolla János elnök megköszöni  
a részvételt Fotó: Bugyi Gábor

Srágli Lajos, a zalaegerszegi Olaj-
ipari Múzeum nyugalmazott történész 
muzeológusa, a Város- és Faluvédők 
Országos Szövetsége egykori alelnöke 
hosszú szenvedés után 2017. október 
5-én elhunyt. Október 13-án (pénteken) 
az egervári temetőben helyezték örök 
nyugalomra. Ravatalánál Kerner Gá-
bor építész, városvédő társa az alábbi 
gondolatokkal búcsúzott el a baráttól, 
az elkötelezett városvédőtől.

„Kedves Lajos!
Nem olyan régen gondoltam Rád és elha-
tároztam, hogy megkereslek rövidesen. 
Érdekelt volna a hogyléted, meg arra is 
gondoltam, hogy átbeszélhetnénk kö-
zös dolgainkat, mint ahogy azt sokszor 
tettük az elmúlt évtizedekben. Mióta is 
tart az ismeretségünk és a barátságunk? 
Valamikor a kilencvenes évek legelejére 
nyúlik vissza, amikor a családoddal és 
egy városvédő ifjú sereggel megjelen-
tél a Káli medencében, ahol közösen 
jártuk végig a műemlékeket, természeti 
ritkaságokat. Utána a Falu és Városvé-
dő Szövetségben már állandósult a kap-
csolatunk és együtt szerveztük a további 
táborokat, országos találkozókat és sok-
szor megbeszéltük, hogy miről is szóljon 
az általad szerkesztett Értékmentő újság 
következő száma. Itt meg kell álljak egy 
pillanatra, mert kevés az újság cím, az 
értékmentés az életedet jelentette a szó 
legszorosabb értelmében. Hiszen egész 
életedben értéket mentettél és értéket 
teremtettél. Emlékszem, hogy mennyire 
megviselt az újság kényszer alatt történt 
megszűnése, de hidd el, nem tudtunk se-
gíteni és sajnos azóta sem született más 
és jobb.
Gondolj inkább arra, hogy mennyi min-
dent teremtettél. Amihez hozzákezd-
tél, abból a kutatást követően született 
egy könyv, vagy tudományos értekezés. 
Ezek mind a Te felkészültségedet dicsé-
rik és örökítik meg.
Nekem rengeteget segítettél a munkám-
ban. Emlékszel, együtt jártuk be a pákai 
bunkereket, öltöztettük fel az Öveges 
házat és tanakodtunk, hogy lehetne res-
taurálni a templom faragott oltárait, vagy 

helyreállítani egy útszéli szentségházat. 
Együtt szerveztük Pákán a környék civil 
szervezeteinek találkozóját, ahol a vég-
telen beszélgetések is mind az értékek 
védelméről szóltak.
Figyelemmel kísérted az egervári vár-
kastély felújításának sorsát, hiszen első-
sorban Egervárhoz kötődtél és az alapo-
kat ott raktad le. Amikor megismertelek 
még Egervárról érkeztél és emlékszem 
mennyit meséltél a színházi napokról, 
meg úgy általában a község dolgairól. 
Ezeket a beszélgetéseket szerettem vol-
na folytatni, de már mindhiába. Már csak 
a temetőben tudtam Veled találkozni, 
ahol a szónak nincs helye. Sok barátod 
nevében is búcsúztam Tőled és velük 
együtt kívánok örök pihenést.
Isten veled Lajos barátom!”

A jászberényi Városvédő és Szépítő 
Egyesület tagjai is szomorú szívvel bú-
csúznak Srágli Lajos kedves városvédő 
társunktól. Emlékét örökké megőriz-
zük!  Nyugodjék békében!

Kerner Gábor

Srágli Lajos ravatala
Fotó: Kerner Gábor



Berényi Kármentő18

Megszépült a jászberényi Szent Vendel szobor

Tovább szépül a Főtér

A Jászberényi I. kerületi Szent Vendel 
Társulat 1866-ban állította fel az állat-
tartó gazdák, pásztorok védőszentjének, 
Szent Vendelnek szobrát a Gyöngyösi 
úti egykori Akasztófa híd mellett. A szo-
bor a második világháborúban a híddal 
együtt elpusztult, de a Szent Vendel Tár-
sulat tagjai 1946-ban  ̶  a régi mintájára  
̶ újból megfaragtatták Csák József hely-

beli kőfaragóval. Az 1960-as évek elején 
a Szent Vendel Társulat megszűnt, és ez-
zel a Vendel-hagyományok is feledésbe 
merültek. 1993-ban a Jászberényi Gaz-
dák és Polgárok köre újból felelevenítve 
a régi hagyományt, Szent Vendel szobrát 
helyreállíttatta, és ettől kezdve minden 
év október 20-án, a patrónus neve napján 
szentmisét tartanak a Ferences templom 
Szent Vendel oltáránál, majd kimennek 
a Gyöngyösi út végén álló szoborhoz, 
ahol imádkozva és énekelve kérik Szent 
Vendelt, hogy védje meg jószágaikat 

mindenféle betegségtől. A szobrot né-
hány évvel ezelőtt ismét felújították, de 
öltözete nem kapta vissza a régi hagyo-
mányos színét. Ezt a mulasztást pótolta 
most a Jász Múzeumért Alapítvány, és 
Baranyi László önkormányzati képvi-
selő adományából újból „felöltöztette” 
Szent Vendel szobrát. A hagyományos 
jászsági pásztor öltözet színvilágát Egri 
Hunor kőrestaurátor varázsolta vissza 
Szent Vendelre, aki immáron méltó ru-
házatban fogadja a városba érkezőket.

Bathó Edit egyesületi titkár
A felújított Szent Vendel szobor

Fotó: Suba Bea

A Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre ünnepsége Szent Vendel szobránál
Fotó: Gergely Csilla

Új köntöst kapott a Bathó palota 
homlokzata Fotó: Suba Bea

Az egykori Anyák boltja helyén ma az Ügyészség új épülete áll.
Fotó: Suba Bea
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A felújított Juhász-kereszt a Főtéren
Fotó: Bugyi Gábor

Jász-emlékmű a Főtéren
Fotó: Suba Bea

A nem régiben megújított Zagyva 
sétány Fotó: Suba Bea

Részlet a néhány évvel ezelőtt felújított Promenádról Fotó: Suba Bea

Visszakerült a Justitia szobor a Városháza timpanonjára Fotó: Suba Bea

Felújították az egykori Jászkun Kerületi Székház (ma Városi Bíróság) 
homlokzatát Fotó: Suba Bea
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A felújított 
Cserőhalmi  

Kálvária

A Zagyva sokszínű arca

A Cserőhalmi Kálvária a felújítás után
Fotó: Bugyi Gábor

A Zagyva a Kőhídnál Fotó: Suba Bea

A 2011-ben felújított Kőhíd a Zagyván Fotó: Suba Bea

A Belső Zagyva új hídja, a Tulipános híd Fotó: Gócsa Gergő
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