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 „A magyar történet írás egyik leg-

buzgóbb és legszorgalmasabb munká-

sa Gyárfás István ma reggel virradóra 

meghalt” - írta a Budapesti Hírlap 
1883 júliusában. Dr. Gyárfás István 
jogász, történész 1822. július 21-én, 
vagyis 200 éve született. Kiemelke-
dőek kutatásai és publikációi a jász-
kunok, az őskeresztény műemlékek, 
régészet, de a gyümölcsészet, kerté-
szet területén is. Az MTA levelező 
tagja volt. Viszonylag korán, 61 éves 
korában hunyt el. Számtalan tudo-
mányos tervét nem tudta befejezni.
 

Nemes léczfalvi Dr. Gyárfás István 
Dömsödön, 1822. július 21-én, Gyár-
fás Pál „prédikátor” és Páli Zsuzsan-
na gyermekeként látta meg a napvi-
lágot. (Sajnálatosan a Kiskunhalas 
Almanachban (2002), Halasi Múze-
um Évkönyvben és néhány országos 
szakirodalmi kiadványban tévesen 
találhatóak az életrajzi adatai. Nem 
Dömösön, és nem 1822. július 17-én 
született.) Erdélyi székely nemes csa-
lád leszármazottja volt. Nagyapja, id. 
Gyárfás István még a mádéfalvi ve-
szedelem (1764) miatt menekült Sá-
rospatakra, ahol Györkei álnéven élt 
és tanult. Az ő fia volt Gyárfás Pál, 
aki Halasra került lelkésznek. Ezért 
Gyárfás István itt tanult, a helyi gim-
náziumban az 1830-as években.
 A jogi tanulmányait Debrecenben 
végezte el. A jogi gyakorlatait Eper-

200 éve született

Gyárfás István 

jesen, Pozsonyban és Pesten foly-
tatta. Utóbbi helyen önszorgalom-
ból bejárt a „bölcseleti karra”, ahol 
Horváth István történész, nyelvész, 

tanár óráit hallgatta. Miután édes-
apja elhunyt, hazatért Halasra. Az 
1848/49-es forradalom és szabadság-
harc idején részt vett a hadiesemé-
nyekben, ezért egy ideig bujdosnia 
kellett. Arad és Debrecen környékén, 
valamint Bodoglár pusztán igyeke-
zett elrejtőzni. Kenéz Mihály jász-
kun kerületi kormánybiztos jóindu-
latából került hivatalba.
 Ám 1851-től Kiskunfélegyházán 
jászkun kerületi járási alkapitány volt. 
Talán nem véletlen, de ekkor elveszi 
Kenéz leányát, Borbálát, akitől később 
három gyermeke is született. 1854-
ben Gödöllőn szolgabíróként dolgo-
zott. 1862-től Kiskunhalason kerüle-
ti táblabíró volt. 1871-től Szabadkán 
dolgozott, mint ügyész, majd 1873-tól 
budapesti ítélőtáblai bíró. Munkássá-
gát elsősorban a jászkunok történeté-
nek feldolgozására szentelte, művei-
ben sok adatot, gazdag oklevélanyagot 
gyűjtött össze, de a régebbi századokat 
illetően romantikus elképzelések kí-
séretében.
 Nagyon sok írása jelent meg különfé-
le szakmai lapokban gyümölcsészeti, 
történelmi, régészeti és jogi kérdések-
ről. Legjelentősebb műve: a Jászkunok 
története I‒IV. kötete (1870‒1885).

 „Munkámban összefüggő egészet akar-

ván nyújtani, a mennyiben az őstörté-

nelem egyes kiszakított részeit előbbi 

írók által alaposan feldolgozva találtam: 

ezeket kellő pótlások vagy kihagyások-

kal átvettem; s valamint a külföldi írók 

részint nemzetünkkel ösmeretlenség, 

részint elfogúltságból származó téve-

déseit helyreigazítani igyekeztem; úgy 

kívántam lehetőleg kerülni a történelmi 

hűség rovására a nemzeti hiú dicsekvés, 

s hazaszeretetben túláradozásból szár-

mazó elferdítését a tényeknek, s erősza-

kolását az adatoknak. A 2-dik kötet a 

jászkunoknak hazánkban letelepedése, s 

itt lefolyt viszontagságos életének törté-

nelmét fogja – több százra menő eredeti 

s eddig legnagyobb részben kiadatlan 

oklevelek kíséretében – tárgyazni; s ha 

jászkun testvéreim nemzeti buzgalma s 

kegyeletes hazaszeretete úgy fogja akar-

ni, a 3-dik kötetet a német vitézi rend 

szolgasága alóli visszaváltás részletes 

leírása, – szinte okmánytári függelék-

kel s egyes községek és puszták érdekes 

monographiájával – fogja képezni. Vég-

re, mit legelőször kell vala említenem, 

hálás köszönetemet nyilvánítom a tek. 

Jászkun-kerületek mélyen tisztelt kö-

zönségének azon ősök iránti tisztelet s 

hazafiúi kegyeletből származott nemes 

eljárásáért, mely szerint egész munkám 

megjelenését 200 példányra előfizetés 

által kegyesen biztosítani méltóztatott. 

Írtam Kiskún-Halason, a Kiskúnság haj-

dani egyik székhelyén, Mart. 1-én 1870.” 

(Gyárfás István: Jászkunok története 
I. Kecskemét, 1870)
 1867-től a Magyar Történelmi Tár-
sulat választmányi, 1878-től a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levele-
ző tagja volt.
 1870‒1886 között Szilády Áron re-
formátus lelkész hosszas országgyű-
lési képviselősége és távolléte idején, 
mint a kiskunhalasi református egy-
házközség főgondnoka tevékenyke-
dett. Eredményes szolgálata jutalmá-
ul olajfestmény készült róla, amit a 
gimnázium könyvtárában helyeztek 
el.
 Czölöpmaradványok című munkája 
megváltoztatta addigi képünket Kis-
kunhalas város kora újkori története 
kapcsán. A várost nyugatról körül-
vevő mocsár és víz fontossága fel-
értékelődött. Az újkorban állandóan 
a hadak útjában álló város lakossá-
gának megmeneküléséhez nagyban 
hozzájárulhatott ez a cölöprendszer 
is. A település nagy része egyes idők-
ben alig volt a vízfelszín felett. Ez 
alapvetően megváltoztatta az addig 
elképzeléseinket az újkori Halas kap-
csán: „Ily száraz állapotban van 1863 

Gyárfás István és felesége,

Kenéz Borbála

Gyárfás István, 

a Jászkunság történetírója

óta jelenleg is, ezt felhasználni kívánja 

régészeti kutatásra, mivel már a nád is 

le volt vágva, Szilády Áron, Gál Lajos és 

Pap Antal barátaim társaságában f. 1869. 

évi jan. 6-án megszemlélni indultunk 

azon czölöpöket, melyeknek e tájon a 

nád között létezéséről már többször hal-

lottunk beszélni. Vilonya József takács 

és Péter Balázs házai közti utcza végén 

a tó partjától befelé 7-8 ölnyire elérvén 

a nagy lápot, id. Thorma Imre birtokos 

nádasában, a parthoz 40-50 ölnyi távol-

ban, a láp szélében, az ide 60-70 ölnyire 

eső nagy sziget felé való irányban, a föld 

szinén felül egy lábnyi magas korhadt 

oszlopfejek láthatók, az oszlopok vagy 

czölöpök némelyike szegletes, másika 

gömbölyű, némely helyen sűrűbben, 100 

más helyen ritkábban állanak, másfél 

négyszegölnyi téren 7-8 darabot is meg-

számlálhatni ; felfelé vagyis északnyu-

gat felé, s a parttal egyenközti irányban 

több mint 100 ölnyi hoszszaságban több 

ily czölöp látható ; azonban e czölöpök-

nek akár egyik, akár másik parttal való 

összeköttetése felfedezhető nem volt.” 
(Czölöpmaradványok Halason In: 
Archeológiai Értesítő, 1870. II. köt. 
189‒195. p.)
 Gyárfás István halálakor egészen 
hosszú nekrológot írt a sepsiszent-
györgyi Székely Nemzet:
 „A magyar történet írást érzékeny vesz-

teség érte. Legbuzgóbb és legszorgalma-

sabb munkásainak egyike, Gyárfás Ist-

ván, néhány napi szenvedés, után hétfőn 

reggel virradóra meghalt. Élete delén, 

munkássága és tevékenysége közepette 

ragadta ki őt a halál körünkből. A jogi 

és történeti irodalomban egyaránt sokat 

dolgozott és nemcsak szorgalmas búvár, 

de lelkiismeretes feldolgozó is volt. Leg-

nagyobb munkája monographiája, a 

jász kunok, melyből két kötet megjelent, 

a harmadik sajtó alatt van, a negyedik 

pedig sajtókész. Be lesz-e ezzel fejezve a 

munka, nem tudjuk, de annyi bizonyos, 

hogy az a redemptióig eljutott. Gyárfás 

egyébiránt önálló kötetet tett közzé a re-

demptióról, legközelebb megjelent műve: 

„A jászkunok személyes- és birtokjoga-

inak történelmi és jogi fejtegetése sok 

fontos új adattal vilá gítja meg az ügyet. 

Gyárfás apróbb művei igen tekintélyes-

gyűjteményt képeznek. A tudós történet-

író leg közelebb két értekezést olvasott fel 

az akadé miában a jászkunok eredetéről 

és nemzetiségé ről, polemisálva a Petrar-

ca-codex ügyében írt czikkekkel és köny-

vekkel. Utolsó műve az Érdy felett tartott 

emlék beszéd volt. Gyárfás királyi táblai 

bíró volt; buzgó, te vékeny hivatalnok és 

ritka becsületességű bíró, kit társai mind 

szerettek és becsültek és aki pályáján 

bizonyára magasabbra emelkedett vol-

na, ha a halál el nem ragadja. A magá-

néletben Gyárfás a legjobb és leg tisztább 

kedélyű emberek közé tartozott; neme-

semberbarát volt; szeretett vitatkozni, 

de modora mindig finom, gyöngéd ma-

radt és sohasem igye kezett valakinek 

kellemetlenséget okozni. Temetésén az 

akadémia és az igazságügy-miniszté-

rium képviseltetni fogják magukat. Az 

elhunyt családja a következő’ gyászje-

lentést adta ki: Özvegy Gyárfás Istvánné 

szül. Kenéz Borbála úgy a saját, mint 

gyermekei: Ilona, Etelka és Géza, vala-

mint a nagyszámú rokonság nevében 

fájó szívvel jelenti a szeretett jó férj és 

édesatya, Gyárfás István királyi táblai 

bírónak és a magyar tudományos aka-

démia levelező tagjának, folyó 1883-ik 

évi július bó16-án reggel 4 órakor, élete 

61-ik és boldogházassága 33-ik évében, 

rövid szenvedés után történt elhunytat. 

A boldogult bűlt tetemei július hó 17-én 

délután 5 órakor, az elhunyt budapesti 

lakásán: VIII., Múzeum körút 18. szám 

tartandó ima után fognak a magyar kir. 

államvasút pályaudvarába szállíttat-

ni és Halason, július hó 18-án délután 

5 órakor, a helvét hitvallású szertartás 

szerint örök nyugalomra tétetni. Buda-

pest, 1883. július hó 16-án. Béke lengjen 

porai felett! A m. t. akadémia ez érdemes 

tagjának elhunyta alkalmából, a követ-

kező felhívást bocsátotta ki: Léczfalvi 

Gyárfás István, volt budapesti kir. táb-

lai bíró, a m. t. akadémia lev. tagja folyó 

hó 16-án reggel négy órakor jobblétre 

szenderülvén, felkérem a m. t. akadémi-

ának a fővárosban időző tagjait, hogy a 

temetés idejére folyó hó 17-én délután 5 

órára, a halottas háznál (Kálvin-tér első 

hazai, takarékpénztár háza) megjelenni 

szíveskedjenek. Budapest, 1883. jul.16-án. 

Deák Farkas, helyettes főtitkár.” (Székely 

Nemzet, 1883. július 19. 1.)

 Pályatársa, Szilágy Sándor nyelvész, 

történész így emlékezett róla: „Valóban 

tragikus halál volt az övé. Erős, izmos, 

egészséges ember, olyan szervezettel, 

mely még az évek hosszú sorát helyezte 

kilátásba, tele életkedvvel, jó humorral, 

boldogan egy kedves családi körben, sze-

retve, tisztelve ismerősi nagy számától...  

[...] Munkaszeretetét csak hazaszeretete 

múlta felül, s nem hosszúra nyúlt, de 

becsülettel megfutott pályájával állandó 

emléket hagyott maga után. Kitartással, 

lelkesedéssel dolgozott, mert híven akar-

ta szolgálni hazáját, s egy fáradságos, de 

szép és hasznos élet után ott pihen Hala-

son, kedvencz fái árnyékában. „

Emlékezete:

 Egyes életrajzi leírások (Vö.: Kis-
kunhalas Almanachban (2002) elle-
nére valójában Budapesten hunyt el, 
a Múzeum körúti lakásában. 1883-
ban Budapestre és Kiskunhalasra is 
anyakönyvezték a halálát. Utóbbinál 
megjegyezték, hogy a fővárosban 
hunyta le a szemét.
 Kiskunhalason nevét márvány-
tábla, diákotthon, mellszobor, (női) 
kopjafa és utca is őrzi. Sírja a kiskun-
halasi régi református temetőben ta-
lálható.

Művei

Tárnokvölgyi ütközet, és a hunscyt-
hák temetkezési módja. Századok, 
1867
A jászkunok története I‒IV. kötet 
Kecskemét, 1870‒85.
Czölöpmaradványok Halason In: 

Gyárfás István mellszobra Kiskunhalason

Fotó: Végső István
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Archeológiai Értesítő, 1870. II. köt. 
189‒195. 
A fekete sereg. Századok, 1877
Dobó István Egerben. Székfoglaló 
értekezés. Budapest, 1879. (Érteke-
zések a tört. tud. köréből. VIII. 5.)
A paraszt vármegye. Budapest, 1882.
A jászkúnok nyelve és nemzetisége. 
Budapest, 1882. 
A Petrarka-codex kún nyelven. Bu-
dapest, 1882. 
A jászkunok személyes és birtokvi-
szonyainak történelmi és jogi fejte-
getése. Budapest, 1883.
Jerney János emlékezete. Budapest, 
1884. (Emlékbeszédek I. 9.)
Őskeresztény műemléki tanulmá-
nyok. Budapest, 1887.
Pannónia őskeresztény emlékei. Bu-
dapest, 1889. 
Magyar Tudományos Akadémiai Al-
manach. Budapest, 1881., 1883.
Magyar Könyvészet Budapest, 1879. 
1881-1885.
Gyümölcsészeti írásai, 1857‒1861:
 Magnemes gyümölcsfákról. Gyü-
mölcsértékesítés Magyarhonban ez-
előtt másfél századdal. Siegel György 
életrajza, Gyümölcskiállítás a vidé-
ken, Schmid főerdész életrajza, Nor-

végiában tenyésző gyümölcsfajok s 
Felső-Magyarország gyümölcsésze-
te.Kiskún-Halas város határa tagosí-
tásáról, A gyümölcsészet fontossága. 
Gyümölcsészeti teendőink, Tagosí-
tás Halason.

Végső István történész

Egy zseniális apa, nagyapa árnyé-

kában

 Id. Feketeházy János (1842‒1927) 
nemzetközileg is híres hídépítő mér-
nök volt, kinek személyével és élete 
munkájával könyvek és az internet is 
kiadósan foglalkozik. Így most nem ő 

lesz a téma központja, hanem a mér-
nöki nyomdokaiba lépett, kevésbe 
ismert fia és családja, akik egy ideig 
Jászberényben éltek. Akit érdekelne a 
híres apa élettörténete, megnézheti a 
neten. Itt csak két fotót közlök és rö-
viden összefoglalom fontosabb mun-
káit, ami mérhetetlen szorgalomról és 
szaktudásról tanúskodik. Az ő tervei 
alapján készültek az alábbi építmé-
nyek:
• Az összes 1912 előtt, a Magyar Ki-
rályi Államvasutak által épített vasúti 
híd
• A Fővámház (ma a Budapesti Cor-
vinus Egyetem főépülete) tetőszerke-
zete (1870‒74)
• Az első összekötő vasúti híd a Du-
nán, Budapesten (1873–76)
• A fiumei forgóhíd
• A szegedi közúti Tisza-híd (1883)
• A Keleti vágánycsarnok pályaudva-
rának acél tetőszerkezete (1884)
• Az operaház tetőszerkezete (1884)
• Az Északi Főműhely 22 000 m²-es, 
öthajós, bazilikás elrendezésű gőz-
mozdony-szerelő csarnoka és fűtőhá-
za (téves nevén: Eiffel-csarnok) (1886)
• A szolnoki vasúti Tisza-híd (1888)

• A Komárom és Révkomárom közöt-
ti Erzsébet híd (1891–1892)
• Az Esztergom és Párkány közötti 
Mária Valéria híd (1893–1895)
• A budapesti Ferenc József híd (mai 
neve Szabadság híd)                                                                      
 Ennek a neves mérnöknek egy ideig 
‒ családjával együtt ‒ Jászberényben 

élt a legkisebb, János nevű fia, akinek 
életútját, jászberényi éveit szeretném 
bemutatni. Igaz, ő is tehetséges volt, 
ám nem lett olyan híresség, mint apja. 
Származása miatt, mint felvidéki 
magyar, a második világháború után 
üldözötté vált, és mondható, hogy ez 
kettétörte életpályáját.

 Ifj. Feketeházy János okleveles épí-
tészmérnök (1891‒1953)
 1891-ben Budapesten született. Apja 
‒ a fent említett id. Feketeházy János 
(1842‒1927) ‒ a híres hídtervező mér-
nök, anyja pedig bánkaházai Szecsey 
Fekete Júlia volt.
 Hárman voltak testvérek. Bátyja, 
Tibor (1885‒1911) jogász lett és mi-
nisztériumi fogalmazóként dolgozott. 
Sajnos, nagyon fiatalon, 1911 szep-
temberében meghalt. A másik testvér, 
Gyula 1888-ban született és a katona-
tiszti pályát választotta. Vitézi és fő-
hadnagyi rangot  ért el. Gyula és Ti-
bor a fiatal éveikben nagy sportolók 
voltak és a magyar foci válogatottban 
is jelentős sikereket értek el.
 János a gimnáziumi éveit a budapes-
ti, IV. kerületi községi Főreal Gim-

A felvidéki Feketeházyak 

jászberényi kapcsolata

Gyárfás István emléktáblája

Kiskunhalason

Fotó: Bathó Edit

náziumban végezte, ahol 1909-ben 
érettségizett. 1909-től 1914-ig a Jó-
zsef Műegyetem építészmérnöki ka-
rán tanult. 
 1918-ban egy évre önkéntes tűzmes-
ternek volt bejegyezve.
 1923‒24-ben feleségül vette Szerda-
helyi Máriát (1902‒1993) és két gyer-
mekük született, Piroska (1925) és Já-
nos (1929)
 Ifj. Feketeházy János mérnök és 
családja a Felvidék Csehszlovákiá-
hoz csatolása után Vágsellyén lakott. 
Híd- és acélszerkezet tervezőként dol-
gozott. „Annak idején saját építési vál-

lalkozása illetve tervező irodája volt és 

Vágsellye környékén számos vízlevezető 

csatorna, híd és építkezés (pl. a Vágóhíd) 

fűződik a nevéhez. Vágsellye első járdáit 

is kivitelezte. Ő tervezte a Deáki és Alsó-

szeli közötti vasbeton közúti hidat és a 

peredi templom díszes karzatát is”.

 A Felvidék visszacsatolása után, 
1941 októberében Nemzetvédelmi 
Kereszt kitüntetést kapott, amit Hor-
thy fõkormányzó ítélt oda a választot-
taknak.
 1941-ben Érsekujváron okleveles 
mérnöknek jegyezték be. Magyaror-
szágra 1947-ben a lakosságcsere al-
kalmával kerültek. „A II. világháborút 

követően a csehszlovák hatóságok a Feke-

teházy család több tagját meghurcolták, 

elvették állampolgárságukat, majd több-

ségüket elüldözték lakóhelyükről és erő-

szakkal kitelepítették Magyarországra”.

 Ifj. Feketeházy János mérnök sorsát 
jobban megértjük, ha ismerjük az épí-
tészet helyzetét ezekben az időkben 
a szocialista Magyarországon. 1948-
ban a magántervezés lehetősége meg-
szűnt, így ő is csak egy beosztott lett, 
mert megkezdődött a tervezőtevé-
kenység államosítása, állami nyomás-
ra és megbízásra egymás után alakul-
tak a tervezővállalatok. János bácsi 
a jászberényi székhelyű Mélyépítő 
Vállalat irodájában kapott munkát. 
Mivel ő is az idősebb generációhoz 
tartozott, szerencséje volt, hogy itt 
vidéken, egyáltalán feladathoz jutott.                                   
 Jászberényben, a mi szomszédsá-
gunkban, egy ideig a Koller kúriában 
laktak. Szüleimmel igen jó barát-
ságban voltak. János bácsi csendes, 
végtelen szerény embernek mutatko-
zott, mint ahogy híres apját is ilyen-
nek tartották. Szabadidejében átjött 
édesapámhoz sakkozni, miközben 
dúdolgatták a La Marseillaise és más, 
ismert dallamokat. Nagyon elmélyed-
tek a játék izgalmában. A béke órái 
voltak ezek számukra is, mert mint 
gyerekek mindig körülöttük mozog-
tunk. Felesége, Mária néni ilyenkor 

édesanyámmal beszélgetett, de sok-
szor spontán is beugrott hozzánk. 
Kedves, közvetlen, humoros lényé-
vel felvidította édesanyámat, akinek 
ekkor nagy gondjai voltak. Hasonló 
sorsúak voltunk, bár házunkban ma-
radhattunk, mint az akkori rendszer 
“nemkívánatos” elemei. Így jól jött az 
őszinte emberi kapcsolat. 
 Gyermekeik már felnőttek voltak 
és többnyire saját útjukat járták, bár 
szüleikkel laktak. Leányuk, Piroska, 
miután elvégezte a gyógyszerészetet, 
feleségül ment Mosó Dezső vegyész-

mérnökhöz (1915‒1995) az egykori, 
jászberényi alpolgármester fiához, 
és Budapesten telepedtek le. Mária 
néni az esküvő előtt monogramokat 
hímzett leánya kelengyéjebe. Úri csa-
ládoknál volt ez a régi időkben még 
szokás és ő így adta tovább a tradíciót. 
 János fiuk (immár a harmadik Já-
nos a családban) pedig az itteni Hű-
tőgépgyárban dolgozott, mint gé-
pésztechnikus és többnyire  biciklivel 
közlekedett. Egyszer a Feketeházy 
házaspár a karácsony estét is nálunk 
töltötte. Mária nénivel Ne hagyd ma-
gad kidobni társasjátékot játszottunk, 
János bácsi pedig apánkkal sakkozott. 
Nagyon szerették a kishúgomat. Ked-
vesen Pipikének nevezték, és ha tud-
ták, valamivel mindig kényeztették 
őt, mintha unokájuk lett volna. Mária 
néni egy vágsellyei út után egy finom 
gyerekcipőt hozott neki, amit a hatá-
ron el kellett rejtenie, mert tiltva volt. 
Jancsika sokszor felvette a biciklijére, 
a vázon maga elé ültetvén, ha az utcán 
találkoztak. Nem volt akkor itt sok 
embernek biciklije. A húgomnak ez 
olyan élmény volt, mintha rolls-roy-

ceban utaztatták volna.  Öcsémet 
pedig megkérték, hogy nyúzza meg 
a nyulat, amiből vadast, vagy pecse-
nyét sütöttek, ha lányuk családostól 
Pestről haza látogatott. Ezért aztán 
kapott egy kis zsebpénzt, ami jól jött 
egy iskolás fiúnak. Akkor még nem 
volt Lidl vagy Tesco, ahol előkészít-
ve minden féle hús megvehető. Volt 
nekik egy pulikutyájuk, Maszat, akit 
betegsége alatt két fotelben, párnák 
közt ápoltak. Ezt mi egy kicsit fur-
csállottuk, mert nálunk a kutya csak 
az udvaron tartózkodhatott és ház- 

őrzés volt a feladata. Hogy legyen elég 
jövedelmük, mert a lányuk is tanult 
még, egy ideig gépi kötést is vállaltak.
 Egyszer, talán hosszabb ideig náluk 
volt a híres „hídépítő” Jánosnak, ak-
kor még élő felesége, Júlia, egy vé-
kony, törékeny asszonyka. ( Mária 
néni anyósa)  Egy finom, úrinő, em-
lékeim szerint mély feketében. Még 
most is úgy látom, ahogy ott állt  a 
Koller-ház nagyszobájának közepén, 
mikor egyszer átlátogattam. Ahogy 
ott állt, már megjelenésével vádolta 
azokat, akik kiűzték őket vágsellyei 
otthonukból, birtokukról. Mikor pe-
dig elhagyta a szobát, csak botlado-
zott szegény a csúszós parkettán, mint 
egy szárnyatörött madár. Akkor csak 
látogatóban volt itt. Végül is rendező-
dött állampolgársága, amit elvettek 
tőle és kívánságára már hazamehetett 
Vágsellyére. Utolsó hónapjait viszont 
Jászberényben töltötte és itt hunyt el 
1952-ben.
 Ebben a házban járt egyszer Ady 
Endre is, aki ugyan, csak két napot 
töltött itt, de annak itt tartózkodásá-
ról egy legenda született. Feketehá-
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zyék éveket töltöttek ebben a házban 
és senki sem tudta róluk, hogy a híres 
Feketeházy nevet viselik, amit egykor 
olyan nagy nevek mellett említett az 
építész társadalom, mint Baross Gá-
bor, Gustave Eiffel stb. Az utcabeliek, 
akik még ismerték őket, már mind el-
hunytak. 
 János bácsit 1953-ban agyvérzés 
érte, ami nagyon gyorsan végzett 
vele. Először  Budapesten temették el, 
de földi maradványait valamikor az 
1970- es évek közepén, elhunyt édes-
anyjával együtt Vágsellyére szállítot-
ták, ahol a családi kápolnájuk kriptá-
jába helyezték örök nyugalomra. 
 Mária néni, mikor már nagyma-
ma lett, lánya gyakran lehozta hozzá 

a 2‒3 éves Tamás fiát, hogy inkább 
vidéki levegőt szívjon és érezhesse 
gyökereit. A nagymama aztán mikor 
más elfoglaltsága volt, engem kért fel, 
hogy pesztronkáljam Tamáskát, sé-
táljak vele babakocsistól a városban. 
Ebben az időben kaptam tőle emlékül 
egy fotót, ami nászútján, Velencében 
készült. Ekkor már egy kisebb ház-
ban, a Kereszt utcában laktak. 
 1956 után özv. Feketeházy Jánosné 
és fia ‒ a legifjabb János ‒ Nagymaros-
ra költöztek. A Dunaparton, a Duna 
utcában vettek egy házat. Édesanyám 
akkor egyszer még meglátogatta őket. 
Egy viszont látogatás alkalmával pe-
dig emlékkönyvébe  a következő so-
rokat írta neki Mária néni:
„Higyj, ha megszűntél remélni,

Remélj, ha fáj a múlt,

Sejtelmem azt súgja, csak az tud élni,

Ki szenvedni és szeretni megtanult.”

                    ————
„Az emlékezet az egyedüli paradicsom, 

amiből kiűzni az embert lehetetlen.” 

(1974)

 Sokatmondó sorok ezek és nagy 
életigazságok. És nem régen, mit ad 
Isten; ca. 50 évvel később Margitkánk 
(alias Pipike) férje mesélte nekünk, 
hogy ők is ismerték Feketeházyakat, 
mert egyszer az apjukkal Nagyma-
roson, a Dunaparton, náluk töltöttek 
néhány napot. Ugyanis Mária néni 
kénytelen volt a nyári szezonban egy 
szobát vendégszobaként kiadni. Mi-
csoda véletlen!
 Fia, az ifj. Feketeházy János 1975-
ben megnősült és feleségéhez Paposra 
költözött. Rita nevű kislányuk szü-
letett, aki ezen a vonalon az utolsó 

Feketeházy, mert édesapja azóta már 
a csillagoknál van. 2003-ban hunyt 
el. Az ő életét is kettétörte a II. világ-
háborúban ért sebesülése és kitelepí-
tésük szomorú története. Ritából pe-
dagógus lett, akinek munkájára nagy 
szüksége van társadalmunknak. Gén-
jeiben biztosan benne van az elődök 
szorgalma. Nagyanyja ‒ Mária néni 
‒ 1993-ban náluk hunyt el, akinek ur-
náját is Vágsellyére, a családi kriptába 
vitték.
 Ritának 3 gyermeke van; 2 fiú és 
egy kislány; Zsolt, Máté és Tímea, 
akik már nem viszik tovább nagyap-
juk, dédapjuk, ükapjuk híres nevét, 
de adja Isten, hogy méltók legyenek 
hozzá. 
 Az építész ifj. Feketeházy János 
lánya ‒ Mosó Dezsőné ‒ Piroska 
(1925‒2002) családjával Budapes-
ten élt, ahol gyógyszerészkedett. 
Tamás nevű gyermeke született.  
Dr. Mosó Tamás (1953‒2020), mint 

elektromérnök nagyon szép szakmai 
pályát futott be a Prolán irányítás-
technika Zrt. főmérnökeként, ahol 
a mikroprocesszorok területén foly-
tatott jelentős kutatómunkát. Már 
szinte várta a nyugdíjas kort, de saj-
nos nem sokat tudta élvezni. Ugyan, 
nem tett olyan hírnévre, mint déda-
pja, de tehetségével, szorgalmával 
méltó lett a Feketeházy névhez. Neki 
pedig egy Krisztina nevű kislánya 
van, aki a gyermekorvosi pályát vá-
lasztotta és időközben már  prakti-
zál.
 A leszármazottak tudatában van-
nak, voltak dédapjuk zsenialitásá-
nak és aktívan ápolják a Feketeházy 
örökséget, mert ez a név kötelez.
 Jászberény pedig mint befogadó 
városuk, ahol csaknem tíz évet töl-
töttek, ezzel a visszaemlékezéssel és 
kortörténettel adózzon nekik.
 Nyugodjanak békében és emlékü-
ket megőrizzük.

 Kegyeleti történések határon innen 
és túl a rendszerváltozás után ezzel a 
nagynevű családdal kapcsolatban:
• Az 1989‒90-es rendszerváltást kö-
vetően Vágsellyén a hídépítő id. Fe-
keteházy János volt házát közösségi 
házzá avatták, amin emléktábláját is 
elhelyezték.
• Budapesten, a Szabadság híd alatt 
található egy emléktábla, amit idő-
közben tisztelői gyakran megkoszo-
rúznak.(Ennek a hídnak az elődjét 
még Ferencz József avatta fel és ka-
lapálta bele az utólsó ezüst szegecset. 
Egykor Ferencz József hídnak nevez-
ték)
• A komáromi Erzsébet-híd terve-
zőjét  a „magyar mérnöki zsenialitás 
megtestesítőjének“ titulálták.
•Budapesten utcát is neveztek el id. 
Feketeházy Jánosról.
• Szegeden is emléktáblával tisztel-
ték meg, és hídembernek  nevezték, 
mert az ő terve volt, amit 
  Eiffel megvett tőle, és ami alapján 
megépítette azt. 
• Időközben még sok- sok emléktáb-
la, dombormű és szobor őrzi ország-
szerte és határon túl is 
  id. Feketeházy János emlékét. 

Források:
IV. kerületi (belvárosi) Községi Fő-
reáliskola, Budapest, 1932. Arcanum 
Digitális Tudománytár
Budapesti Közlöny, 1918. március 
(52. évf. 50‒76. sz.), Arcanum Digi-
tális Tudománytár
Magyarország tiszti cím- és névtá-
ra, 48. évf. 1941. Arcanum Digitális 
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Tudománytár
Budapesti Közlöny, 1918. március 
(52. évf. 50‒76. sz.) Arcanum Digitá-
lis Tudománytár
Budapesti Közlöny, 1941. október 
(75. évf., 222‒247. sz.) Arcanum Di-
gitális Tudománytár
Az Ujság, 1908. április 2. (6. évf. 
93‒105. sz.) | Arcanum Digitális Tu-
dománytár
Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltá-
ri évkönyv 17. (Nyíregyháza, 2006)  
Könyvtár Hungaricana
Tóthné Feketeházy Rita közlései, 
családi fotói

Uferné Sárközi Ágnes helytörténeti 

kutató

 A 18. század végétől újfajta te-
hetségfejlesztő csoportok alakul-
tak meg a gimnáziumokban. Ezek 
voltak az önképzőkörök, melyek 
a kezdetektől a tevékenységükkel 
közvetlenül vagy közvetve hoz-
zájárultak az irodalom, az olvasás 
megszerettetéséhez. Ilyen tevé-
kenység volt a közös olvasás, köny-
vek, folyóiratok vásárlása, könyv-
tárak létesítése, irodalmi alkotások 
létrehozása, azok bírálata, pályáza-
tok kiírása, találkozások írókkal, 
költőkkel, valamint színházi előa-
dások szervezése. Az önképzőkö-
rök tevékenysége a későbbiekben 
kiegészült a természettudományos 
irodalom és témák feldolgozásával.
 A fiatalok önképzőköri munká-
jának, alkotásának nyilvános elis-
merése igen nagy jelentőségű volt. 
Ha a pályamunkák színvonala nem 
is volt mindig kiemelkedő, a felkel-
tett érdeklődés, a felkeltett igény, 
a nyilvánosság, az elismerés örö-
me olyan motivációs forrást adott, 
mely sokak számára az irodalom-
mal, az olvasással egy életre szóló 
találkozást jelentette. Ugyanakkor 
az önképzőkörök a szó szoros értel-
mében „társaságok”, olyan közössé-
gek voltak, ahol a versengés, a szo-
kások, hagyományok, együttlétek, 
„ülések” hozzájárultak egy szellemi 
közösség kialakulásához, melyek 
tanári segítség és felügyelet mellett 

működtek.
 A jászberényi főgimnáziumban 
1869-ben tanulói kezdeményezésre 
alakult meg az önképzőkör. 1869 
januárjában az iskola tanulóinak 
képviselői Visontay János igazgató 
és a tanári kar engedélyét és tá-
mogatását kérték egy irodalmi kör 
szervezéséhez. A tanári kar nagy 
örömmel vette tudomásul a tanu-
lók kérését, s felkarolta a kezdemé-
nyezést. Sőt a kör alapszabályának 
kidolgozásával, a vezető tanárok 
megbízásával segítette a megala-
kulást. A megalakítandó kör veze-
tésével a tanári kar Györök György 
és Czettler Lajos tanárokat bízta 
meg, azaz ők lettek az első tanárel-
nökök.
 A jászberényi gimnáziumi önkép-
zőkör hasznát, értelmét bizonyítja, 
hogy 1869-től 1948-ig ‒ az iskolai 
értesítők, évkönyvek tanúsága sze-
rint ‒ biztosan működött.
 Az elkövetkezőkben azokra a ta-
nárokra emlékezem, akik a 80 év 
alatt rövidebb-hosszabb ideig részt 
vettek a kör sokrétű, végtelenül 

tartalmas működésében. A korábbi 
írásaimban már több olyan tanár-
ról írtam, aki önképzőköri tanárel-
nök is volt, de a most induló írása-
imban róluk is szólok.

 Györök György (alsó-eöri) 

(1815‒1888) eseményekben gazdag 
életének bemutatásához többek kö-
zött Füzes F. Miklós Adatok Györök 

György és Györök Leó életéhez című 
tanulmányát vettem segítségül. A 
szerző utal arra, hogy az unokától, 
Györök L. Tivadartól kapott hasz-
nos információkat, de vannak hiá-
nyok az élettörténetben.

 Györök György Pápán született 
1815-ben. A köznemesi eredetű 
család valószínűleg a 18. században 
költözött Pápára. Ügyvéd, majd 
Pápa város királyi ügyésze lett. 
Az 1848-49-es szabadságharc alatt 
a pápai zászlóalj hadbírája volt, 
emiatt 1849 után sokáig bujdosnia 
kellett. Az ezernyolcszázötvenes 
évek második felében a devecseri 
szolgabírói járás kerületi jegyzője 
volt. 1859-ben megjelentette a „A 

devecseri 1857/58. évi Színműkedvelők 

Emlénykönyve”-t.
 Szerkesztette és saját nyomdá-
jában nyomtatta Balatonfüreden 
a Balaton-Füredi Naplót, majd a 
Balaton című lapot s írta ezekbe a 
cikkeit, például Úti képek Zala-So-

mogyból, Nagykanizsa város története 
címmel. Sopronban Magyar Föld 
című képes hetilap kiadását tervez-
te. 1866-ban a fejlődő Keszthelyre 
költözött, ahol szintén lapszerkesz-
téssel kezdett foglalkozni. Későbbi 
években több helyen tanárosko-
dott. 
 A jászberényi főgimnáziumba 
1868‒69-es tanévben került, ma-
gyar irodalmat tanított. Az első 
gyorsírászati tanfolyamot is elin-
dította ebben a tanévben. Az ön-
képzőkör egyik tanárelnökeként a 
kör 1869. február 7-én tartott nyitó 
közgyűlésén beszédet mondott. Er-
ről a következő olvasható a tanév 
értesítőjében: „Györök György tanár, 

ki az ifjúság eme vállalkozásának a 

leglelkesebb támogatója volt, ez alka-

lommal buzdító beszédet intézett a kör 

tagjaihoz, melynek kapcsán kimerítő 

programját adta az önképzés czéljának 

és eszközeinek, azután előterjesztette 

és ismertette a tanárkar által megál-

lapított alapszabálytervezetet, melyet a 

kör elfogadott és kevéssel utóbb a fel-

sőbb tanhatóság is jóváhagyott.”

 Jászberényben csak ezt az egy tan-
évet dolgozta végig. Az 1869/70-es 
tanév évkönyvében azt jegyezték 
le, hogy „A magyar irodalom tanára 

pedig, Györök György részint kora, ré-

szint a sürgetett tanári vizsgálat miatt 

ez állomásától” visszalépett.
 Mégis, ezt követően Ó-Budán, majd 
1872-től Somorján volt tanár, „a val-

lás- és közoktatásügyi magy. kir. mi-

niszter a somorjai polgári fiúiskolához 

Győrök György ó-budai volt polgári is-

kolai igazgató-tanítót, igazgató-tanítóvá 

nevezte ki”.

 Györök György irodalmi munkás-
sága ‒ mint a korábbiakban is látható 
‒ sokrétű volt. Több munkája jelent 
meg a törvénykezéssel kapcsolatban, 

EMLÉKEZÉS RÉGI JÁSZ-

BERÉNYI TANÁROKRA 

XXXII.

A gimnázium 

önképzőkörének

tanárelnökei I.

 Györök György
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költeményeket, színműveket írt.
 Kassán 1875/76-ban megjelent 
„Margitsziget történelme az I. század-

tól a jelenkorig és a Margitszigeten la-

kott hét szerzetes rendnek eredete, ren-

deltetése, főbb szabályai, színes öltözete 

s rövid történelme” című munkája. E 
munka 50 ábrát tartalmaz, amely-
ről Györök L. Tivadar az unokája 
írja, hogy „a nyomtatott ábrák színe-

zését ő maga sajátkezűleg végezte, mi-

vel nyomdai színezésre nem volt pén-

ze”. A második rész címe: „IV. Béla 
a Margitszigeten, vagy a margitszi-
geti apáczák.” Ez utóbbi verses egy-
felvonásos történelmi színmű.
 A nyughatatlan, lázadó termé-
szetű Györök György Novákovics 
Juliannával kötött házasságot, ami 
jó hatással volt rá. Felesége a bujdo-
sásban is vele tartott. Három gyer-
mekük született. 1847-ben szüle-
tett fia, Leó György főiskolai tanár, 
festő lett, aki felnőtt kora kezdetén 
kipróbálta a tengerész életet is. 
1870-ben pedig a francia forrada-
lomban aktív szerepet vállalt, s sze-
rencséjére kétszer is megmenekült 
a halálbüntetéstől. 
 1851 tragikus éve volt a csa-

ládnak, ekkor Nagyatádon éltek. 
Ikergyermekeik születtek, Lajos és 
Anna Gizella. Májusban azonban 
meghalt a felesége és rövid időn be-
lül az ikrek is. A hármas tragédia 
rányomta bélyegét az életére. Va-
gyonát és értékeit is elvesztette.
 Nagyműveltségű, hányatott életű 
egyéniség volt, aki hazaszereteté-
ért feláldozta biztos anyagi létét, 
és családja jövőjét is hajlandó volt 
kockára tenni. Tehetsége, tudása 
mégsem érvényesülhetett a 19. szá-
zad második felének Magyarorszá-
gán.
 Életének utolsó éveiben Ti-
sza-Abádon (Abádszalók) élt, ahol 
leánynevelő intézetet alapított. 
Változatos, küzdelmes és többre 
hivatott élete 1888-ban Tisza-Abá-
don fejeződött be. 
 Veszprémben, Keszthelyen utcát 
neveztek el róla. Balatonfüreden 
emléktáblája van és „A magyar sajtó 

napját a hagyományoknak megfelelő-

en (…) a város első hetilapja szerkesztő-

jének és kiadójának emléktáblájánál” 
tartják. (Veszprémi Napló 2010. 
március 14.)
 A Balaton-Füredi Napló e-könyv 

formájában megtalálható az inter-
neten. A pápai Jókai Mór Városi 
Könyvtár honlapján fényképével 
együtt van róla megemlékezés.
 Tisztelettel emlékeznek rá, nem 
volt hiábavaló az élete. Nyugodjék 
békében.

 A másik tanárelnök Czettler La-

jos (1837–1874) földirati s történeti, 

világi tanár volt, aki valószínűleg 
több évben látta el ezt a feladatot 
Az évkönyvekből nem derült ki, 
szűkszavúak voltak.
 Czettler Lajos 1837-ben szüle-
tett Farmoson. Unokatestvére volt 
Czettler Jenő egyetemi tanár, or-
szággyűlési képviselő.
 Esztergomban a Szent Benedek 
rendi katolikus gimnáziumban vé-
gezte középiskolai tanulmányait, 1. 
rendű tanuló volt, s 1859-ben ott 
is érettségizett. Különleges dolgot 
tett melyről 1858-ban az Uj Ma-
gyar Múzeum című lapban (kiadja 
a Magyar Tudományos Akadémia) 
számolt be: Czettler Lajos eszter-
gomi gymn. tanulótól benyújtott a 
kézirattár számára 40 db régi ok-
levelet és okmányt. A gimnázium 
20. századi évkönyveiben a közélet 
kiválóságai között említették volt 
diákjukat.
 1866/67-es tanévben került a jász-
berényi katolikus gimnáziumba. 
Már az első évben a IV. osztály 
helyettes tanára volt. A szaktár-
gyai mellett bölcsészetet is tanított. 
1869-ben a Jász-Kunság című lap 
tudósított a helybeli gimnáziumban 
létrehozott ifjúsági könyvtárról, 
amelynek feltöltéséhez ajándékkö-
tetekkel is hozzájárultak. Czettler 
Lajos például húsz kötettel.
 Gazdasági cikkeket írt a Falusi 
Gazdába 1864‒65-ben Dinyészet 
Tápio Sághon  címen. A Népker-
tésze című újságban 1865. április 
5-én a következő szerkesztői üze-
net jelent meg: „Czettler Lajos úr Tá-

pió Ságh. Az óriás vörös takarmányré-

pa mag elfogyott, megrendeltem újból.” 
Talán gazdálkodott is?
 Az 1870-es jászberényi gimnáziu-
mi évkönyvben Szigetvár védelme 
1566-ban címmel jelent meg érte-
kezése. A vértanúhalált halt sziget-
vár védőiről így írt: „Megnyugvással 

fogadott jutalmuk a tiszta öntudat vala, 

hogy az, mit engesztelő áldozatul a haza 

oltárára hozának. csak honfiúi kötelme-

ik teljesítésének kifolyása volt, de legéde-

sebb jutalom az utókor hálás elismerése, 

mely örök időkön keresztül fogja emle-

getni a szigetvári hős tetteket s lelkesedni 

fog a nagy elődök magasztos példáján.”

 Közéleti tevékenysége is az okta-
táshoz kapcsolódott. Tagja volt a 
Magyar Földrajzi Társaságnak, a 
Magyar Történelmi Társulatnak, s 
a Királyi Magyar Természettudo-
mányi Társulatnak. A Néptanítók 
Lapja 1870. július 21-én beszámolt 

arról, hogy a Jászkerületi tanbi-
zottmány a gyűlés jegyzői állására 
választotta meg, mert elődje lekö-
szönt e feladat elvégzéséről.
 Felesége, péterfalvi Koór Etel Jo-
sepha Anna volt, egy fiuk szüle-
tett, Gyula, aki gyógyszerész lett. 
A Gyógyszerész lap 1912. július 
1-i számában olvasható: „Csetényi 

Czettler Gyula jászdósai gyógysze-

rész május hó 29-én 39 éves korában 

elhunyt. Nején, Csermann Lujza úrnőn 

kívül kiterjedt rokonsága gyászolja.”

 Czettler Lajos rövid életet élt, 
1874. július 30-án, 37 évesen tért 
örök pihenőre.  Bár az apa és a fiú 
földi karrierje is befejezetlen ma-
radt, legyen emlékük maradandó

 Györök György távozása után a 
Jászkerületi tanbizottmány Kiss 
Rezső tanárjelöltet alkalmazta az 
1869/70-es tanévben.
 Kiss Rezső (1838‒1915) 1838-
ban született Ürményben (Nyitra 
megye). Szülei, nemes Kiss János 
szabómester és Tóth Terézia. Ta-
nulmányait a nagyszombati érseki 
líceumban majd Budapesten végez-
te. Az egyetemen magyar és latin 

szakos diplomát szerzett 1873-ban. 
Az egyetemi évek alatt felelős szer-
kesztője volt az Esztergomi Újság-
nak, ami Budapesten jelent meg.
 Az egyetemi évek alatt az 1870/71-
es tanévben a jászberényi gimnázi-
umban tanított. November 13-án 
a Jász-Kunság című lap hírül adta, 

hogy az önképzőkör tanárelnöke 
Kiss Rezső lett, ez egyéves tevé-
kenységet jelentett. 
 1870-ben alapították Nagykálló-
ban a reáliskolát, ami főreáliskola 
majd az állami Szabolcs vezér gim-
názium lett. Itt hosszú tanárságát, 
mindkét tantárgyát, sőt a németet is 
tanította, 1893-ban pedig elvégezte 
a görögpótló tanfolyamot is. Kez-
dettől osztályfőnök, az önképzőkör 
vezetőtanára, az ifjúsági könyvtár 
őre volt, számtalan témában tartott 
felolvasást, előadást, például Arany 
Jánosról, Toldy Ferencről, Besenyei 
Györgyről.
 Irodalmi tevékenysége igen vál-
tozatos volt. Cikkei megjelentek 
különböző lapokban: például a Fi-
gyelőben Magyar írói álnevekről 
1883-ban, a Fővárosi Lapokban 
1884-ben Arany János kitünteté-
séről, 1887-ben Trefort íróságának 
félszázadáról. Több értekezést írt a 
nagykállói főreáliskola Értesítőibe: 
Pótlék nemzeti irodalmunk tör-
ténetéhez 1878, A méh 1881, Né-
hány germanizmusunk kútforrása 
Lessingnél 1883, Királydal – költe-
mény 1885. Virág Sándor című nép-

színművét 1897. szeptember 23-án 
Nagyváradon elő is adták.
 39 évig ernyedetlen buzgósággal 
szolgálta a tanügyet. Az 1906/07-es 
tanévre elfáradt, s szabadságot kért, 
majd nyugdíjba vonult, többet nem 
tudtam meg erről az időszakról. Az 
iskolához, a tanításhoz hű élete 1915 
júniusában véget ért. Legyen szép az 
örök álma.
 
 A gimnázium önképzőkörének 
első tanárelnökei nagy odafigye-
léssel, sok segítő munkával elérték, 
hogy ez a tevékenységi forma ked-
velt legyen a diákok körében, s a 
kezdő önképzőköri tagok munkája a 
későbbi évtizedekben is követendő 
legyen. A következő írásaim bizo-
nyítják, nem voltak hiábavalók ezek 
az évtizedek.
 

Források:
Szinnyei József: Magyar írók élete és 
munkái, Budapest, 1891‒1914
Füzes F. Miklós: Adatok Györök 
György és Györök Leó életéhez. In: 
Veszprémi Múzeumok Közleménye 3. 
Veszprém, 1965
Szent Benedek-rendi katolikus gim-
názium évkönyvei, Esztergom
Jászberényi főgimnázium évkönyvei 
1869-től 1872-ig, 1894
Állami Szabolcs vezér gimnázium év-
könyvei, Nagykálló, 1870-től 1907-ig
Az interneten (például Wikipedia) 
megtalálható információk.

Csörgő Terézia nyugdíjas biológia-

kémia szakos tanár

 Czettler Lajos felesége

Koór Etel Josepha Anna
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kat, amellyel napjaink életébe bele 
tudják illeszteni. Természetesen ma 
már nem hozható vissza használat-

ba a hímzett kunsági kisbunda vagy 
suba, úgy ahogyan egykoron visel-
ték a jó kun atyafiak. Az viszont 
nagy kár lenne, ha a viseleti dara-
bok gazdag mintakincse teljesen a 
feledés homályába veszne. A minta-
kincs újra hasznosításának lehetősé-
geivel már több éve foglalkoznak a 
nagykun hímző közösségek. Éppen 
ezért van óriási jelentősége az ilyen 
szakmai rendezvényeknek, ahol 
kölcsönösen megismerhetik egymás 
eredményeit, a különböző technikai 
alkalmazásokat, és a használat lehe-
tőségeit.
 A szakmai konferencia a négyna-
pos tábor első napján került meg-
rendezése, amelyet megtisztelt 
jelenlétével Balogh Marianna, Kun-
madaras polgármestere, Dr. habil Ko-

vács Tibor, Kisújszállás alpolgármes-
tere, egyetemi docens, Markót Imre, 
Törökszentmiklós alpolgármestere, 
Nagy András emeritus nagykunkapi-
tány és Molnár Jánosné, a JNSZ Me-
gyei Népművészeti Egyesület elnö-
ke.

 A népes közönséget Bán Andrea 

néprajzkutató, főszervező, Dr. Ko-
vács Tibor alpolgármester és Janó 

Lajos, a Művelődési Központ igaz-
gatója köszöntötte, majd Dr. Bartha 

Júlia néprajzkutató, orientalista vet-
te át a szót, aki ezt követően a kon-
ferencia levezető elnöki tisztét látta 
el.
 Az első előadó Brczán Éva, az Arany 
Kezek Kézműves Műhely vezetője 
volt, aki a deszki aranyhímzés ér-
tékmentéséről beszélt. Előadását 
nemcsak vetített képekkel illuszt-
rálta, de a konferenciára rendezett 
népművészeti kiállításon mindenki 
megtekinthette a míves munkával, 
aranyfonállal kihímzett főkötőket.

 A Kézműves Örökség Egyesület 
2022. június 20-án konferenciát 
szervezett Kisújszálláson a Mű-

velődési Házban a nagykunsági 
szűcshímzések 21. századi felhasz-
nálásáról. A szervező egyesület Bán 
Andrea néprajzkutató vezetésével 
már 2020-ban tervbe vette a kon-
ferencia és tábor megvalósítását, de 
szándékukat akkor a Covid járvány 
keresztülhúzta. Ebben az évben 
azonban már nem volt akadálya a 
program megrendezésének.
 A konferencia és tábor fő témája 
a nagykunsági szűcshímzés tovább 
éltetésének kérdése volt. A nagykun 
díszítőművészeti közösségek már jó 
néhány éve azon fáradoznak, hogy 
a rég elfeledett nagykun szűcshím-
zéseket megismerjék, és megtalálják 
azokat a lehetőségeket, megoldáso-

Népművészeti konferencia és alkotó tábor 

Kisújszálláson

Balról jobbra - Bán Andrea, Brczán Éva, Dr. Illés Károlyné és Dr. Bartha Júlia

Fotó: Bugyi Gábor

A konferencia előadói és közönsége                                                                       Fotó: Bugyi Gábor

Nagykun hímző asszonyok                                                                                        Fotó: Bugyi Gábor

 Dr. Illés Károlyné népi iparművész 
és Jenei Anikó hímző szakoktató a 
Békés megyei szűcshímzéseket mu-
tatta be és szólt mai alkalmazásuk-
ról.
 Dr. Szathmári Ibolya etnográfus, a 
Déri Múzeum nyugalmazott igazga-
tója a szűcsminták újra tervezésének 
törvényszerűségeiről, buktatóiról 
beszélt, de ismertette a beküldött 
textíliák zsűrizésének szempontjait, 
követelményeit is. 
 Őt Dr. Bathó Edit etnográfus, a Jász 
Múzeum igazgatója követte, aki ve-
títettképek segítségével mutatta be 
a jelenlévőknek a jászsági szűcshím-
zés újjászületésének több mint har-
minc éves történetét. Kitérve a kez-
deti sikertelenségekre, kudarcokra, 
de szólt a sikeres újra tervezésről, a 
megfelelő alapanyag, hímzőfonál és 
szín megválasztásáról. A jász hímző 
asszonyok kitartó munkája eredmé-
nyeként, ha némiképp átértelmezett 
módon is, de sikerült megmenteni a 
jászsági szűcshímzés gazdag minta-
kincsét, amelyet azóta már az egész 
ország megismerhetett.

 Monoki Annamária művelődésszer-
vező a kisújszállási szűcshímzés-
ről és készítőiről tartott előadást, 
Szentpéteri Flóra III. éves egyetemi 
hallgató a kunhegyesi szűcsök mun-
kásságát mutatta be, míg Laczkó Tóth 

Bertalanné helytörténeti kutató a 
kunmadarasi szűcsökről és míves 
alkotásaikról beszélt.
 Az előadások után a konferencia 
résztvevői megtekintették azt az 
alkalmi népművészeti kiállítást, 
amelyet a szervezők a jász, a békési, 
a nagykun szűcshímzésekről, vala-
mint a deszki aranyhímzésről állí-
tottak össze, majd kötetlen szakmai 
és baráti beszélgetéssel zárult a nap 
programja. 
 A konferencia ugyan befejeződött, 
de a népművészeti tábor folytató-
dott. A tábor szakmai vezetését Jenei 
Anikó népi iparművész, hímző sza-
koktató látta el, de munkáját segítet-
te Dr. Szathmári Ibolya etnográfus, 
Monoki Annamária művelődésszer-
vező és Bán Andrea etnográfus. 
A tábor szakmai programjának fő 
célkitűzése a kunsági női kisbunda 
ornamentikájának megismerése és 
gyakorlati alkalmazása volt. 
 Elmondhatjuk, hogy mind a konfe-
rencia, mind pedig a tábor igen jól 
sikerült és eredményes volt. A szer-
vezők 2023-ban a program folytatá-
sát tervezik.

Irisz

A deszki aranyhímzés

Fotó: Bugyi Gábor

 Jászsági szűcsmintákkal varrott textíliák

Fotó: Bugyi Gábor
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 Két év kényszerszünet után 2022. jú-
nius 24. és 26. között Jánoshida volt a 
házigazdája a Jászok Egyesületével kö-
zös rendezésű XXVI. Jász Világtalál-
kozónak, amely a „Jövőnket alakítjuk, ám 

a múltunk örök!” mottó jegyében zajlott. 
A 2500 fős Zagyva-parti kistelepülés 
napra pontosan 17 év után immár má-
sodik alkalommal adott otthont a szü-
lőföldjükről elszármazott és az itthon 
élő jászok legnagyobb ünnepének.
 A világtalálkozó ünnepélyes megnyi-
tója pénteken a premontrei rendház 
udvarán volt. Jánoshida Himnuszának 
elhangzása után a vendéglátó település 
polgármestere, Eszes Béla köszöntötte a 
megjelenteket. 
 Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés 
alelnöke beszédében kiemelte, hogy a 
járványok és a népvándorlás korában 
az egyre fogyó természeti erőforrások, 
valamint a háború is a mindennap-
jaink részévé vált. A kapcsolatok, az 
identitás, a szülőföld jelentheti a ka-
paszkodót ebben a felfordult világban 
‒ fogalmazott.
 A köszöntők után Hortiné Dr. Bathó 

Edit, a Jász Múzeum igazgatója átadta 
a Jászok Nagykönyvét a házigazda te-
lepülés polgármesterének, majd a vi-
lágtalálkozóra készített kiállításokat 
ajánlotta a közönség figyelmébe.
 A világtalálkozó első napján a Frics-
ka Táncegyüttes produkciója, a Lan-
kúda Fivérek és Péter Szabó Szilvia 
fergeteges jubileumi nagykoncertje 
szórakoztatta a közönséget. A napot 
Szent Iván éji tábortűz zárta a jász íjá-
szok közreműködésével. 
 

 

A szombat reggeli zenés ébresztőt kö-
vetően a főpapi szentmisét Dr. Ternyák 

Csaba egri érsek celebrálta a jánoshidai 

tezését és ez odavezet, hogy az ember 
tönkreteszi saját életét. Ezért olyan 
fontos, hogy megbecsüljük azt a meg-
váltást, amit Jézus Krisztus hozott el. 
A szabadságélmény, a Jézus Krisztus-
ban való szabadság élménye bátorítot-
ta fel a jászokat, hogy amikor az ősök 
elveszítették a földi szabadságot, akkor 
kiváltották magukat. Ha azt akarjuk, 
hogy legyen jász jövő, akkor szükség 
van arra, hogy átadjuk a bennünk élő 
hitet. Arra hívott fel, tegyünk tanúsá-
got, ahogy őseinknek fontos volt, ne-
künk is az, a Jézus Krisztushoz és az 
egyházához való tartozás. 
 Felgyorsult világunkban szükség 
van biztos kapaszkodókra. A mi éle-

tünkben, a mi keresztény katolikus 
életünkben ilyen biztos pontok, ame-
lyek segítenek, az egyház szentségei. 
Fontos, hogy a gyermekeket megke-
reszteljük, hogy keresztény legyen, és 
ne dőljünk be olyan blabláknak, hogy 
majd, ha nagy lesz, eldönti, akar-e 
keresztény lenni. Fontos, hogy meg-
tanítsuk imádkozni, keresztet vetni, 
ha bajban van, tudjon kihez fordulni. 
Legyen elsőáldozó, bérmálkozzon, há-
zasságát hűségben élje, ennek a hűség-
nek a pecsétje a keresztény házasság, a 
templomi esküvő, amikor Isten előtt 
kimondja az örök hűséget. A változó 
világban a biztonságot nem tudja más 
megadni, csak Isten, és Istent a legjob-
ban az egyházon keresztül lehet elérni 
‒ mondta és Isten áldását kérte az ün-
neplő közösségre.  
 A szombati díszünnepségnek a pre-
montrei rendház udvara adott hely-
színt, ahová a jászsági, a jász kirajzású 
és a testvértelepülések felvonulása ér-
kezett. A díszünnepséget a Himnusz 
közös eléneklése nyitotta meg, amit 
Sasvári Sándor és lánya, Sasvári Léna 
lélekemelő lovas műsora követett. 
 Daban Horz! Talán őseink most így 
köszöntenének bennünket, jászokat 

Keresztelő Szent János születése temp-
lomban. 
 Az érsek atya prédikációjában a Jász 
Világtalálkozót kiemelkedő ünnep-
nek nevezte a Jászság életében, ami-
kor együtt vagyunk Isten házában és 
közösen imádkozunk. A jászokra úgy 
tekintünk és a jászok is úgy tekinte-
nek saját magukra, mint egy olyan 
nép, amely otthonra talált a magyar-
ság körében, megőrizte identitását és 
évről-évre fontosnak tartja, hogy nagy 

közösségi rendezvényeken emlékezzék 
az ősökről, és mindarról, ami az ősök-
nek fontos volt. A jászok évszázadok 
óta keresztények, Krisztusban meg-
váltott emberek. A megváltás Jézus 
Krisztustól érkezett.
 Szólt arról, milyen fontos, hogy az 
ember meg tudjon szabadulni a bűne-
itől. Látjuk, milyen sok pszichés prob-

léma van, milyen sok öngyilkosság 
hátterében az elfojtott bűn áll. Voltak 
évtizedek, amikor tagadták a bűn lé-

XXVI. Jász Világtalálkozó Jánoshidán

Dr. Ternyák Csaba a misét celebrálja                                                               Fotó: Bognár Mária

saját nyelvükön – kezdte beszédét a 
házigazda, Jánoshida polgármestere, 
Eszes Béla. Felidézte, hogy a világta-
lálkozót 2020-ban kellett volna meg-
tartani, de a világjárvány miatt két-
szer is el kellett halasztani. A Zagyva 
parti kis település, amely 836 éves 
templommal és a múlt évben felújí-

tott és átadott premontrei rendházzal 
büszkélkedhet, az itt élő 2500 ember 
többségének tevékeny közreműködé-
sével, az intézményekkel és civil szer-
vezetekkel összefogva készült erre a 
történelmi napra. „A világtalálkozóhoz 

és szülőfalunk mindennapi életéhez is töb-

ben kellünk, mert csak együtt sikerülhet” 

– mondta a polgármester, és köszöne-
tét fejezte ki mindenkinek, aki bármi-
lyen formában segítette a rendezvény 
szervezését és lebonyolítását. Beszédét 

a jánoshidai Himnusz szavaival zárta, 
amit a település a XI. Jász Világtalál-
kozóra kapott Koltai Gergelytől és a 

Kormorán együttestől, és ami azóta 
is minden jeles napon és ünnepen fel-
csendül: „Itt élni jó, itt élni jó, a megfeszí-

tett dallamokban megérint a szó.”

 Vitályos Eszter miniszterhelyettes, 
parlamenti államtitkár a rendezvény 
egyik védnökeként köszöntötte az ün-

neplőket. Kiemelte: a jászok mindig is 
a legderekabb katonák közé tartoztak, 
egy olyan nép, amelynek a legfonto-
sabb értéke a saját szabadsága volt. Be-
szélt arról is, hogy most vihar tombol a 
nagyvilágban, gyakran azt sem tudjuk, 
honnan érkezik a következő szélro-
ham. Ebben a helyzetben csak az ma-
radhat meg, akit erős gyökerek kötnek 
a földhöz, akit erős kötelékek fűznek 
a családjához, a környezetéhez, a kö-
zösséghez. Úgy fogalmazott: a jászok 

világtalálkozója ezekről a kötelékekről 
szól, arról, mi az, ami összetart. Isten 
áldását kérte a Jász Himnusz szavaival: 

„Adjál szeretetet annak, kinek nem volt/

Csillagokat szórjon árvánknak a meny-

nybolt/Nyájőrző katonák, pásztoraid itt 

lenn/ Csak Te Benned bízunk, segíts meg 

jász-Isten!”

 Pócs János, a térség országgyűlési kép-
viselője, a rendezvény védnökeként ar-
ról beszélt, hogy immár 26. alkalom-
mal győződhetünk meg arról, hogy a 
világtalálkozó a jászok legszebb ünne-
pe. Az első perctől az utolsóig megta-
pasztalhatjuk, milyen jó jásznak lenni. 
Ma mi ünnepelni jöttünk, de akit iga-

zán ünnepelni kell minden alkalom-
mal, a házigazda település. Pócs János 
köszönetet mondott a helyieknek, a 
polgármesternek, a képviselőtestület 
tagjainak és minden embernek, aki 
készült erre a nagyon szép ünnepre. 
Mint mondta, egy évig a közbeszéd 
Jánoshidáról szól, a jánoshidaiak tisz-
teletéről, szeretetéről. Kifejezte köszö-

Eszes Béla polgármester 

Fotó: Bognár Mária

Dr. Vitályos Eszter minisszterhelyettes

Fotó: Bognár Mária

 Dr. Dobos László,

a Jászok Egyesülete elnöke

Fotó: Bognár Mária

Sasvári Sándor és lánya, Léna

Fotó: Baráth Károly

Pócs János

Fotó: Bognár Mária

Nemes József  leköszönő jászkapitány  és 

felesége

Fotó: Bognár Mária
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netét és tiszteletét a jász polgármeste-
reknek, hogy vállalták és a jövőben is 
vállalják a Jász Világtalálkozó meg-
szervezését. Méltatta a jászok egységét 
hirdető jászkapitányok szerepvállalá-
sát is, majd gondolatait a Jászmagyarok 
együttes egyik dalának sorával zárta: 
„Nem akarunk mást, csak élni, nyugovóra 

itt letérni. Mi atyánkért, fiak értünk, meg-

őrizni nemzetségünk.” 

 Dr. Dobos László, a Jászok Egyesüle-
tének elnöke örömét fejezte ki, hogy 
újra együtt ünnepel a Redemptio népe. 
„Azért jöttünk össze, hogy kifejezzük ösz-

szetartozásunkat, hogy kimondjuk – amit 

nem lehet elégszer – mi azoknak a jászok-

nak a leszármazottai vagyunk, akik saját 

szabadságukat a maguk erejéből váltották 

vissza. Köszönet Jánoshida népének, hogy 

ilyen szeretettel fogadott bennünket és 

ilyen profi módon készítette elő ezt a talál-

kozót”. 

 Visszautalt, hogy a világjárvány 
okozta kétévi kényszerszünet mi-
att a 2020. és 2021. évi Jászságért dí-
jat dr. Körei-Nagy József és felesége, dr. 

Körei-Nagy Katalin, és Dávid Sándor 

emeritus jászkapitány nem a Jász Vi-
lágtalálkozón, hanem a Hadtörténeti 
Intézetben, a Jászok Egyesülete tavalyi 
jubileumi ünnepségén vette át.  
 Kihirdette a 2022. évi Jászságért díj 
nyertesét, akit kilenc jelölt közül vá-
lasztott ki a Jászságért Alapítvány ku-
ratóriuma. Az 1 millió forinttal járó 

elismerést Süveges István főszékesegy-
házi kanonok, lajosmizsei plébános 
érdemelte ki a jászsági hagyományok 
Duna-Tisza közi megőrzéséért végzett 
sokoldalú, példaértékű tevékenysége 
elismeréseként. A díjazott egészségi 
állapota nem tette lehetővé, hogy sze-
mélyesen vegye át a díjat, ezért azt egy 
későbbi időpontban kapja meg. 
 Nemes József leköszönő jászkapitány 

beszámolójában elmondta, hogy mara-
toni, hároméves regnálása alatt száz-
nál is több eseményen, rendezvényen 
képviselte a jászokat. Ezek között volt 
örvendetes, és fájón szomorú is. 2019 
júniusában Kunszentmártonba vitte 
a Jászkürtöt, a jászapátiak betelepü-
lésének 300 éves évfordulójára, októ-
berben a Jász Múzeumot köszöntötte 
fennállása 145. évfordulóján. Ellátoga-
tott az újiregi falunapra is, ahol a jász 
hagyományok ápolásának szép példá-
jaként minden odalátogató újkori jász-
kapitány tiszteletére egy fát ültetnek, 
amit a jászkapitány nevével illetnek. 
2020 szeptemberében Kisújszálláson 
Horváth György emeritus nagykun 
kapitány temetésén képviselte a kapi-
tányok tanácsát. Novemberben Gubicz 
András emeritus jászkapitány teme-
tésén vett részt. 2021 júniusában az 
Aranyvonatot fogadta Jászberényben, 
majd augusztusban az első kun talál-
kozón, Szankon 18 jász település nevé-
ben kötött szalagot a kunok zászlójára. 
Idén márciusban Jászkiséren a Kos-
suth-szobor avatásán vett részt. 
 Tevékenysége elismeréseként kö-
szönő ajándékokat adott át Eszes Béla 
polgármester, a Kapitányok Tanácsa 
nevében Borbás Ferenc emeritus jász-
kun főkapitány és jászkapitány, a Jász 
Önkormányzatok Szövetsége nevében 
Farkas Ferenc elnök. Két nagykunkapi-
tány, Nagy András és Győrfi Lajos pedig 

kun buzogányt, a barátság jelképét 
nyújtotta át. 
 A díszünnepségen adták át a jánoshi-
dai kitüntető díjakat is: a díszpolgári 
címet Meződi József, az Apostol együttes 
frontembere kapta. Jánoshida közsé-
gért kitüntető díjban részesült Zámbori 

János jászkapitány, az „Év embere” elis-
merést pedig Csinger Ildikó lokálpatri-
óta segítő vehette át. Vasdiplomája át-

vétele alkalmából köszöntötték Gerhát 

Imréné nyugdíjas pedagógust.  
 Szöllősi Sándor, az új jászkapitány 
nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy 
egy jelentős történelmi tisztség újkori 
hagyományőrző pozícióját töltheti be. 
Célként a jász hagyományok közve-
títését jelölte meg, kiemelten a fiatal 
generáció számára. Eskütétele és ün-
nepélyes beiktatása után három ágyú-
lövés köszöntötte, majd lovára pattant 
és ellovagolt. A díszünnepséget a Szó-
zat közös eléneklése, és a polgármeste-
rek galambröptetése zárta. 
 A Jász Világtalálkozóhoz kapcsoló-

dóan 4 helyszínen 15 különleges kiál-
lítás adott válogatást a helyi, az elszár-
mazott, vagy a Jászsághoz valamilyen 
módon kötődő alkotók munkáiból.
 A Faluházban a Berényi Műhely Jász-
sági Alkotóközösség, a Jász Alkotók 
Köre, valamint jánoshidai és elszár-
mazott festők munkái voltak láthatók. 
Az előtérben a Jász Fotó Klub tagjai 
mutatták be bravúros felvételeiken ke-
resztül, hogy ők hogyan látják a vilá-
got.
 Az óvoda egyik termében Tamási 
Sándorné horgolt mesevilág csodáit 
lehetett megtekinteni, másik termé-
ben a VOKE Szolnoki Vasútmodellező 
Klub különleges kiállítása hívogatta a 
látogatókat. 
 A premontrei rendház tavaly megsz-
épült épületében több kiállítás is várta 
a vendégeket. Az egyik termet prépos-
ti szobának rendezték be, megidéz-
ve benne az épület sok évszázadon át 
fennálló funkcióját. A korabeli beren-
dezést felidéző bútorok mellett láthat-
tunk szerzetesi öltözetet, 18. századi 
ima- és misekönyvet. A préposti szoba 

Szöllősi Sándor, az új jászkapitány,

Fotó  Bognár Mária

melletti terem a jászsági Nádi család 
emlékét őrzi. Ugyancsak a rendházban 
voltak láthatók Sziráki Károlyné tű-
gobelin képei, amelyek a gobelin tech-
nika révén jelenítik meg olyan híres 
festők alkotásait, mint Szinnyei Merse 

Pál, Feszty Árpád vagy Boticelli.  
 Egy másik terem kiállítása különleges 
makettvilágba kalauzolt bennünket, 
ahol nevezetes épületek és emlékmű-
vek gyufaszálakból épített kicsinytett 
másai fogadták a belépőt. Közülük az 
egyik legszebb, a szegedi Fogadalmi 
Templom három évig készült. Tiricz-
Prokl Gábor a világtalálkozóra elké-
szítette a jánoshidai premontrei temp-
lom kicsinyített mását. 
 Gyönyörködhettünk a jánoshidai 
hímzőcsoport munkáiban is, amelyek 
az ország különböző hímzésmintáit, 
köztük a Jászság hímzésvilágát mutat-
ták be.
 Külön terem tárta elénk az Úttörő 
Vadásztársaság gyűjteményét, benne 
szépséges trófeáikat. 
 A Zrinyi Miklós u. 12 szám alatti 
Babamúzeumban mintegy 500 baba 
várta az érdeklődőket. Megtalálható 
itt a ritkaságnak számító apácababa, 
idős házaspárt mintázó, székelyföldi 
és burgenlandi babák. A gyűjtemény 
különlegessége a jánoshidai templom-
ba tartó lánybabák, de a jánoshidai 
asszonykórussal is lehetett találkozni, 
babaformában. 
 A világtalálkozó utolsó napján, va-
sárnap a sport- és ügyességi verse-
nyeké volt a főszerep. A kispályás fo-
citornát tizenegyespárbaj után a „Ha 
bemegy a gól” csapata nyerte. Második 
helyen Jászárokszállás végzett, a har-
madik pedig Jászboldogháza lett.
 Jánoshida, éppúgy, mint tizenhét év-
vel ezelőtt, most is jó házigazdája volt 

a jászok legszebb ünnepének. Színes 
programokkal, nagy vendégszeretettel 
várták és fogadták az ide látogatókat, 
akik a sok szép élmény mellett megis-
merhették a falu életét és értékeit is. 
 A világtalálkozó záróünnepségén 

Eszes Béla polgármester átadta a sta-
fétabotot Baranyi Sándornak, Jászdózsa 
polgármesterének. A soron következő 
XXVII. Jász Világtalálkozót 2023. jú-
nius 30. és július 2. között Jászdózsa 
rendezi meg.

Bognár Mária újságíró       

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóri-

uma a 2022. évi Jászságért Díjat, s a 
vele járó 1.000.000 forint elismerést 
2022-ben Süveges István főszékes-
egyházi kanonok, főesperes, kecske-
méti kerületi esperes, főszentszéki 
kötelékvédő, lajosmizsei plébános 
részére ítélte oda a jászsági hagyo-
mányok Duna-Tisza közi megőrzé-
séért végzett sokoldalú, példaértékű 
tevékenysége elismeréseként.
Süveges István római katolikus plé-
bános 1951-ben Szegeden született, 
kiskunfélegyházi jász család harma-
dik gyermekeként. Tanulmányait 
Kiskunfélegyházán, Kecskeméten, 
Szegeden és Budapesten folytatta. 
1974-ben szentelték pappá Vácon. 
Dömsöd és Felsőgöd után, 1994-ben
lett Lajosmizse plébánosa. A Ka-
locsa-Kecskeméti Főegyházmegye 
médiabizottságának  elnöke. Kiváló 
orgánumú előadó. Évtizedek óta a 

Jászok Egyesülete tagja.
A mai Duna-Tisza közi város, La-
josmizse határát egykor, 1745-ben, 
a Jászkun Redemptio (önmegvál-
tás) idején jászsági parasztpolgárok 
váltották meg. A terület Jászberény 
legelő pusztája lett, a település jász 
gyökerei innen erednek. Itt áll az 
egyházmegye legnagyobb, hétezer 
főt befogadó temploma, melyet a 
hitet megtartó, kitelepülő jász ősök 
emeltek. A templomot pompás vi-
rágoskert övezi. Ez az Isten háza ma 
újra eredeti szépségében ragyog. Ér-
tékét emeli, hogy Süveges atya jász 
gyökerei és jász hagyományok iránti 
elkötelezettsége, páratlan technikai 
felkészültsége a jász értékek tárházá-
vá tette. A Jászkürt ‒ Lehel kürtje és 
a redemptio okirata másolatának el-
helyezése, a Szent Vendel-díj, a saját 
szövegezésű Jászok éneke, a májusi 
redemptiós megemlékezések, a ter-
mény-hálaadás ünnepe, a plébánia 
információ gazdag honlapja  ‒ közel 
három évtizedes plébánosi szolgála-
tának eredményei. A történelmi- és 
zarándok emlékhellyé emelkedett 
plébániatemplom kincseit lelkes ve-

zetéssel mutatja be az érdeklőknek 
Süveges atya. A hívek áldozatkészsé-
ge mellett, a világi segítők és a szép-
számú ifjú ministráns is támaszai a 
város plébánosának. Süveges István 
atya kapcsolata harmonikus a tele-
pülés és a megye világi elöljáróival is. 
Süveges István atya cselekvő, áldo-
zatkész munkássága példaértékű, s 
a Duna-Tisza közén is gyarapítja a 
Jászság hírnevét. Életútja, a Jászság 
érdekében is végzett közösségi szol-
gálata méltóvá tette személyét a Jász-
ságért Díj elnyerésére.

Süveges István atya 

Jászságért Díjas

Süveges István

kanonok
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 A hagyományőrző jász-, nagykun- és 
kiskunkapitányok 2006-ban Jászfény-
szarun hozták létre a Jászkun Kapi-
tányok Tanácsát, amelynek vezetője 
a három kerület kapitányai közül vá-
lasztott jászkun főkapitány. A jászkun 
főkapitány három évig regnál, irá-

nyítja a Jászkun Kapitányok Tanácsát 
és képviseli a Jászság és a két Kunság 
hagyományőrzését különböző hazai és 
nemzetközi fórumokon. 
 Az első jászkun főkapitányt a Jászság 
adta Ézsiás István személyében, majd 
Smuta Zsolt (Nagykunság), Fábián József 
(Kiskunság), Borbás Ferenc (Jászság), 
Győrfi Sándor (Nagykunság) végezte 
nagy elkötelezettséggel főkapitányi 
feladatait.  
 Győrfi Sándor legutóbb regnált jász-
kun főkapitány mandátuma ebben az 
évben lejárt, ezért a kapitányi tanács 
2022. március 19-én, Szankon tartott 
ülésén Ván Jenő emeritus kiskunkapi-
tányt választotta meg a soron követke-
ző jászkun főkapitánynak. 
 Az új főkapitány ünnepélyes beikta-
tására a Szankon megrendezett Kun 
Méz- és Meggyfesztivál keretében ke-
rült sor. A kétnapos rendezvény első 
napján, július 1-jén a Hármas kerüle-
ti aratóversenyre érkezett csoportok 
mutatták be a hagyományos aratás 
munkafázisait, július 2-án pedig a 
szanki Kiskun Emlékhelyen ünnepé-
lyesen beiktatták hagyományőrző „hi-
vatalába” az új jászkun főkapitányt.
 Az ünnepi nap szentmisével kezdő-

dött, amelyet dr. Kiss-Rigó László sze-
ged-csanádi püspök celebrált, majd az 
ízletes ünnepi ebéd következett az erre 
a célra felállított sátorban. 
 13 órakor vette kezdetét a beiktatá-
si ünnepség, amelyen Varga Ferenc-

né Szank Község polgármestere és 

Lezsák Sándor országgyűlési képvise-
lő, a Magyar Parlament alelnöke kö-
szöntötte a szép számmal összegyűlt 
vendégkoszorút. Ezután Sövény Sándor 

emeritus kiskunkapitány és leánya, 

Sövény Kata előadásában felhangzott 
a Kun Miatyánk, felvételről pedig a 
jászok Himnusza, majd a Jászkunság 

regnáló kapitányai egy-egy emlék-
szalagot kötöttek fel a Szabad Kisku-
nok történelmi zászlajára.  A jászkun 
főkapitány beiktatásának ünnepélyes 
ceremóniáját Mészáros Márta, a Kiskun 
Múzeum igazgató asszonya vezette le. 
Elsőként a leköszönő jászkun főkapi-
tány beszámolójára került sor, amelyet 
Győrfi Sándor főkapitány betegsége 
miatt Smuta Zsolt emeritus jászkun 
főkapitány olvasott fel. A Jászkun Ka-
pitányok Tanácsa egy díszes tanúsít-
vánnyal köszönte meg Győrfi Sándor 
főkapitány úr három éven át végzett 
munkáját, amelynek szövegét Percz 

László emeritus jászkapitány, a Jászkun 
Kapitányi Tanács korelnöke olvasta 
fel. Majd a kerületi kapitányok is átad-
ták ajándékaikat. 
 A kapitányi tanács ugyancsak köszö-
netet mondott Illéssy Ádám emeritus 
nagykunkapitánynak is a főkapitány 
munkájának elkötelezett segítéséért.
 Ezután megkezdődött az új főkapi-
tány beiktatási ceremóniája. Először 
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, a Kiskun 
Múzeum igazgatója ismertette a kö-
zönséggel az új jászkun főkapitány, 
Ván Jenő hagyományőrző munkás-
ságát, majd az eskütételre került sor, 
amelynek szövegét Patkós Zsolt, a Kis-
kun Önkormányzatok Szövetsége el-
nöke mondta elő.
 Ezután átadásra kerültek a főkapi-
tányi jelképek (mente, süveg, főkapi-
tányi medál, szablya) és megkapta a 
kinevezésről szóló tanúsítványt is. Ezt 
követően Kósa István nagytiszteletű 
lelkész úr áldást mondott az új főkapi-
tányra, majd koccintottak a főkapitány 

úr egészségére.
 A beiktatási ceremónia során köz-
reműködtek a Kunszentmártoni Fú-

Beiktatták tisztségébe Ván Jenő

jászkun főkapitányt

Varga Ferenc kiskunkapitány felköti a szalagot a Szabad kiskunok zászlajára

Fotó: Tapodi Kálmán

Koccintás az új  főkapitány egészségére

Fotó: Tapodi Kálmán

hangsúlyt fektet a hagyományőrzés-
re, és a helyi történelem megismerte-
tésére. Évi rendszerességgel szervezi 
az augusztus 20-i ünnepségekhez 
kapcsolódva a városi kenyérszente-
lési ceremóniát. Képviselői munkája 
Kiskunfélegyháza tanyás körzetére 
terjed, ahol a lakossággal közvetlen, 
kiváló emberi és munka- kapcsola-
tokat alakított ki. Körzetének lakói 

évente színpompás arató felvonu-
lással, szüreti fesztivállal örvendez-
tetik meg a város lakosságát.  Az 
általa szervezett gyermeknapokon 
a tanyasi gyermekek gyakorolhatják 
az íjászatot és megismerhetik a már 
feledésbe merült népi játékokat.  A 
tanyai óvoda segítésére létrehozta a 
Nagyszőlő úti óvoda gyermekeiért 
alapítványt. Közösségük örömére 
felújítottak több útmenti keresztet, 
emléktáblákat helyeztek el, hogy az 
arra érdemesek ne merüljenek fele-
désbe. 
 Ván Jenő közösségi kapcsolatai 
elválaszthatatlanok a mindennapi 
munkától. 2000-ben kezdeménye-
zésére alakult meg a Gazda-Tej Szö-
vetkezet, hogy a tanyás térség tehe-
nes gazdái számára piacot és biztos 
megélhetést teremtsenek. A Tejszö-
vetkezet ma már 150 tejtermelés-
sel foglalkozó család megélhetését 
biztosítja. A Ván Jenő által Petőfi-
szálláson létrehozott Tejfeldolgozó 
üzem pedig 37 embernek ad állan-
dó munkát. Szervező tevékenységét 
több kitüntetéssel is elismerték. A 
környezetvédelem elveinek terjesz-
téséért és megtartatásáért már 2010-
ben megkapta a Bács-Kiskun megye 
Mezőgazdaságáért és Környezetvé-
delméért-díjat.  2016-ban az Orszá-
gos Szövetkezeti Tanács Elnöksége, 

Ván Jenő jászkun főkapitány

Fotó: Tapodi Kálmán

vószenekar zenészei, Varga Ferenc és 
Varga Evelin kürtművészek és a Maj-
sai Kiskun Huszárbandérium. 
 A főkapitány beiktatását követően 
különböző hagyományőrző műsorok-
ban gyönyörködhetett az érdeklődő 
közönség, de megcsodálhatták a Kis-
kun Emlékhely kiállításait, valamint 
a bemutató sátorokban szorgoskodó 
kézművesek alkotásait is.
 Elmondhatjuk, hogy nagyon szép na-
pot töltöttünk el Szankon július 2-án. 
Köszönet illeti Varga Ferencné polgár-
mester asszonyt és lelkes szervezőcsa-
patát, akik mindent elkövettek, hogy 
az ide érkező vendégek jól érezzék ma-
gukat és emlékezetes maradjon a Szan-
kon eltöltött nap.

 Dr. Bathó Edit múzeumigazgató

 Ván Jenő 1958-ban született a haj-
dani kun pusztából községgé fejlő-
dött Balotaszálláson.  Napjainkban 
is büszkeséggel tölti el, hogy a Ván 
családfa — amelyet az 1660-as éve-
kig tud visszavezetni, kun eredetet 
igazol.  1972-ben költözött Kiskun-
félegyházára, ahol állattenyésztő 
technikusként dolgozott. Jelenleg fő 
foglalkozásban a Gazda-Tej Szövet-
kezet elnöke, de családi gazdaságot is 
működtet.
 A közösséghez tartozás és a közös-
ségégért tenni akarás erős, életre 
szóló elkötelezettségét saját birkó-
zói sport pályafutása alapozta meg, 
1987-88-tól pedig, mint szakképzett 
birkózó edző tevékeny részese az 
ifjúsági sportolók irányításának, ne-
velésének, akik a hazai és nemzetkö-
zi versenyeken is sikereket arattak. 
A közelmúltban Ván Jenőt, a Kis-
kunfélegyházi Birkózó Sportegyesü-
let elnökét, öt évtizedes eredményes 
sporttevékenysége elismeréseként 
a Magyar Birkózószövetség Élet-
mű-díjban részesítette. 
 1994-től önkormányzati képviselő, 
2001 és 2006 között alpolgármester 
volt. 2005-ben a képviselőtestület és 
a kiskun települések egyetértésével 
elnyerte az első újkori kiskunkapi-
tány tisztségét.  2006-ban másodszor 
is kiskunkapitánynak választották, 
ezúttal Fülöpszállás község nevében.  
Emeritus kiskunkapitányként és ön-
kormányzati képviselőként is nagy 

a Szövetkezeti érdemrendet adomá-
nyozta számára, 2021-ben, mint a 
Gazda-Tej Szövetkezet elnöke, átve-
hette az OMÉK Termelői Összefogá-
sért-díját. 
 Ván Jenő képviselőként és kiskun-
kapitányként is több civil szervezet 
magalakulásának volt kezdeménye-
zője és működésük koordinátora. 
Közülük említjük az 1995-ben meg-
alakult Haleszi Gazdakört, majd 
2012-ben létrehozta a Selymesért 
Egyesületet, mindezek mellett a 
Nagyszőlő-úti Gazdakör elnöki 
tisztét is betölti. 2008-ban kezde-
ményezte a Kunok Magyarországon 
című ismeretterjesztő könyv máso-
dik kiadását és eljuttatását az isko-
lákba, a Kunság településeire, hogy 
minden érdeklődő hiteles ismerete-
ket szerezhessen a Kiskun és a Nagy-
kun Kerület múltjáról.
 2005-ben Zámbori János jászka-
pitánnyal, Simai János, valamint 
Barta László nagykunkapitányokkal 
határozták el a kézi aratóversenyek 
szervezését. Két év múlva Ván Jenő 
megteremtette a Jászkun kerületi 
kézi aratóversenyek hagyományát. 
Ezek az események napjainkra a leg-
jelentősebb jászkun rendezvényekké 
fejlődtek, ahol a Jászság és a Kunság 
településeinek aratói mellett a Vaj-
daság magyarlakta községeinek ara-
tó csapatai is összemérik tudásukat, 
aratásban, történelmi játékokban, 
kulturális előadásokban és a hagyo-
mányos ételek főzésében.  A kiskun-
félegyházi gazdakörök tagsága Ván 
Jenő szervezésében rendszeresen 
részt vesz a Kárpát-medencei Ara-
tófesztiválon is.  A felsorolt munka 
és szabadidős kapcsolatok erősítik a 
jászkunságiak és az elszármazottak 
összetartozását, a közös történelem 
megismerését, melyért 2016-ban a 
Jászkun Kapitányok Tanácsa, Túr-
keve, Jászberény és Fülöpszállás 
támogatásával a Jászkunság hagyo-
mányőrzéséért adományozott díjjal 
fejezte ki elismerését. 

 Ván Jenő eredményekben gazdag 
életútját elismerve, a Jászkun Kapi-
tányok Tanácsa maga fölé emelte  őt, 
és 2022-től a jászkun hagyományok 
legfőbb őrzőjének, jászkun főkapi-
tánynak választotta.

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet

ny. múzeumigazgató

Ván Jenő

jászkun főkapitány 

munkássága
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 A Jászkun Hármas Kerület évek 
óta felváltva szervezi meg a „Hagyo-
mányőrző aratófesztivált”. Most a Kis-
kunságra került sor. Korábban Ván Jenő 
kiskunkapitány úr szervezte a Haleszi 
Gazdakör segítségével, ebben az évben 
Szank Község Önkormányzata vállalta 
fel Varga Ferenc kiskunkapitány szer-
vezésével.
 Az időjárás nagyon kegyes volt hoz-
zánk. A több napig tartó, 40 fokot meg-
haladó hőségben most sem fázott senki 
sem. Reggel 8 órától gyülekeztek az ara-
tóbandák. 9 órakor került sor a rendez-
vény ünnepélyes megnyitására, ame-
lyen Nagy András nagykunkapitány 
egy maga készítette gyönyörű, faragott 
kunkaput ajándékozott Szank Község 
közönségének.  Ezúton is hálásan kö-
szönjük a becses ajándékot, amely ékes 
bizonyítéka a jó barátságnak, az egymás 
iránti tiszteletnek, elismerésnek.
 10 órára már minden csapat megérke-
zett. A Vajdaságból Ősz-Szabó Imre 12 
csapatot szervezett, amit ezúton is kö-
szönünk. Képviselte magát a Nagykun-
ság, a Jászság és a Kiskunság is. Nagyon 
jól eső érzés volt, hogy  bár Kiskun- 
lacháza nem aratott, de egy nagy busszal 
érkeztek szurkolni, Fábián József eme-
ritus jászkun főkapitány vezetésével.  
Hihetetlen jó hangulatban zajlott a nap. 
Smuta Zsolt nagykunkapitány úr és csa-
pata zenészeket is hozott, a vajdaságiak 
pedig előre megalkudtak az aratásra.
 Ván Jenő kiskunkapitány úr sem hagy-
ta magára a rendezvényt, hanem min-
den erejével segítette szervezését. Szank 
Községi Önkormányzat mellett sok 
támogatója akadt az aratóversenynek. 
Köszönet a kapitány uraknak, az érkező 
csapatoknak, a szanki, a kiskunmajsai 
és a kiskunfélegyházi támogatóknak, 
akik velünk együtt egy hangulatos szép 
napot töltöttek együtt. A rendezvény 
fogathajtó bemutatóval és erősember 
versennyel folytatódott, majd a csopor-
tok hazautazása után készültünk a más-
napi rendezvényre, amikor a Jászkun 
Hármas Kerület kapitányai beiktatták 
az új jászkun főkapitányt, Ván Jenő kis-
kunkapitány személyében.
 Köszönöm a résztvevő csapatok  jó 
hangulatú, aktív közreműködését, a tá-
mogatók segítségét és a szervezők kitar-
tó munkáját!

Varga Ferencné Szank Község

polgármestere

Az első szanki 

aratófesztivál után...

Készülődés az aratásra                                                                                            Fotó: Tapodi Károly

A marokszedés tanulmányozása                                                                          Fotó: Tapodi Károly

Szorgoskodnak az aratóbandák                                                                            Fotó: Tapodi Károly

 Varga Károly többszörös világ-
bajnoki és olimpiai aranyérmes, 
világkupa-győztes mesterszakács a 
fülöpszállási református egyház ke-
resztelési anyakönyvének tanúsága 
szerint 1962. június 5-én született. 
Egy hónap múlva, július 5-én Darók 
Elemér és Varga Terézia tartották 
keresztvíz alá, mikor Biczó Károly 
tiszteletes úr megkeresztelte. Har-
madik gyermekként érkezett a csa-
ládba, bátyja, József, és nővére, Esz-
ter után. Az édesapa, Varga József 
útkaparó brigádvezetőként dolgo-
zott a KPM-nél. Ez egészséget rom-
boló, kemény fizikai munka volt, 
ami hozzájárult korai halálához. 
52 évesen, tüdőrákban hunyt el. Az 
édesanya, Csontos Erzsébet a ház-
tartást vezette. Hihetetlenül sokat 
dolgozott, mert rá hárult minden 
ház körüli munka.  Gondoskodott 
a három gyermekéről, a férjéről és 
a sok-sok jószágról. E mellett – ha 
ereje engedte – még napszámba is 
eljárt. Először Fülöpszállás hatá-
rában, az Ugri-szőlőben, egy erdő 
melletti kis szoba-konyhás tanyá-
ban éltek, ahol nem volt sem villany, 
sem fürdőszoba, de még a vezetékes 
víz is hiányzott. De volt csodaszép 
környezet, a természet közelsége. 
Gyermekként nagyon szerette az 
erdőt és az állatokat. Tetszett neki 
a vadászat, hiszen sokszor találko-
zott a környéket járó vadászokkal. 
A ház körüli állatok gondozását is 
szívesen végezte. Tíz évig élt ebben 
a számára idilli környezetben.
 Időközben szülei a faluban, a Kos-
suth Lajos utcában építkezetek. 
Az ehhez szükséges vályogot saját 
kezűleg verték, melyben a három 
testvér is segédkezett. Az általános 
iskola nyolc osztályát Fülöpszál-
láson végezte, először a tanyáról 
bejáró kisdiákként. Szeretett ide 
járni, szép emlékek fűzik ehhez az 
iskolához, máig szeretettel emlegeti 
egykori tanítóit, tanárait. Szerény, 
csendes, visszahúzódó gyermek 
volt. Nyolcadik osztályban, a pálya-
választáskor még nem tudta, milyen 
szakmát válasszon. Édesanyja biz-
tatására lett szakácstanuló Kecske-
méten, a Kereskedelmi és Vendéglá-
tó-ipari Szakmunkásképzőben. Azt 

mondta neki: „mindig lesz mit enned, 

mindig tiszta fehér ruhában jársz, 

és jól keresel.” Mint Karcsi később 
mondta, soha nem gondolta volna, 
hogy szakács lesz, azt sem tudta, 

mi fán terem ez a szakma. „Hazud-

nék, ha azt mondanám, hogy már kis-

gyermek koromban arról álmodoztam, 

hogy egyszer majd szakács leszek. De 

ma már úgy érzem, én erre a hivatásra 

születtem” – írta egy visszaemléke-
zésében. Hálás édesanyjának, hogy 
erre a pályára terelgette, bár Karcsi 
szerint nem minden úgy van, ahogy 
azt édesanyja elképzelte. Eddig azt 
tapasztalta, hogy „ez az egyik legne-

hezebb, legkeményebb és legstresszesebb 

munka”. Azonban soha nem bánta 
meg pályaválasztását, hiszen az ed-
dig elért sikereit ennek a pályának 
köszönheti. A szakmunkásképző-
ben kiválóan tanult, és szakmailag 
is az egyik legjobb volt. Szabad ide-
jében sportolt, zenét tanult. Három 
évig játszott a községi citera zene-
karban. 
 Élete egyik legboldogabb pillanata 
volt, amikor Kecskeméten, 1979-
ben kézbe vette a bizonyítványát 
és szakács lett. Ettől kezdve soha 
nem volt munka nélkül. 1979 és 
1983 között 31 alkalommal nyert 
I. helyezést hazai versenyeken hi-

deg- és melegkonyhai kategóriában. 
A „hírös városban”, Kecskeméten, 
a Szalagházi Ételbárban kezdődött 
pályafutása. Itt együtt dolgozha-
tott Messzi István olimpiai bajnok 
súlyemelő barátjával, akiről ‒ ha-
lála után ‒elnevezték a kecskeméti 
sportcsarnokot. Kitűnő munkatár-
sakkal komoly, színvonalas munka 

folyt itt. Keményen, szakmai alázat-
tal dolgozott, így viszonylag hamar 
vezetői beosztásba került. A Liberté 
Kávéház és Étterem konyhafőnöke 
lett. Máig szeretettel gondol vissza 
erre az időszakra, amikor csodála-
tos kollégákkal nagyon szép szak-
mai sikereket élhettek meg. Közben 
Budapestre járt középiskolába leve-
lező tagozatra. Szintén a fővárosban 
végezte el a mesterképzőt, és lett az 
egyik legfiatalabb, aki ezt a címet 
megkapta. 1982-ben a Szakma Ifjú 

Mestere címet szerezte meg. 1988-
ban már a Mesterszakács címmel is 
büszkélkedhetett. Ugyanebben az 
évben a NESTLÉ Aranysapka-díj 
és három aranyérem is a tarsolyába 
került. Időközben az ötcsillagos bu-
dapesti Casino Restaurantban lett 
vezető séf. Büszkén emlékezik visz-
sza az ottani sikerekre is. 
 Mivel munkahelyein tanulókkal 
is kellett foglalkoznia, elvégzett 

JÁSZKUN KÖZÉLETI ARCKÉPEK

Varga Károly többszörös olimpiai- és világbajnok, világkupa-győztes 

mesterszakács,

Fülöpszállás díszpolgára

A sikeres séf

Varga Károly fiatalon
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egy OKJ-s Pedagógiai Tanfolya-
mot. Örömmel tölti el az, hogy sok 
kiváló szakember került ki a keze 
alól. Néhányan neves éttermekben, 
szállodákban lettek vezető séfek. 

Többen világ-, európai és olimpi-
ai versenyeken aranyérmet nyer-
tek szakácsként vagy cukrászként. 
Tanítványai azóta is kiemelkedő-
en szép sikereket érnek el hazai és 
nemzetközi versenyeken egyaránt. 
Trénerként világbajnoki aranyér-
met és összetett harmadik helyezést 
szerzett a Magyar Nemzeti Ifjúsági 
Válogatottal. Ilyen eredményt még 
soha senki nem ért el. A legfrissebb 
ilyen sikere, a Kígyósi Csárda és 
Panzió két fiatal szakácsának, Ba-
logh Martinnak és Bódis Bencének 
a bronzérmes helyezése a Magyar-
ország Étele 2021 szakácsversenyen 
vadételek kategóriában. Ugyanitt a 
tanulók versenyében a fülöpszállási 
Karsa Ádám aranyérmes lett.
 1989-ben Károly megnősült, fele-
ségül vette Vízhányó Katalint. Há-
zasságukból egy kisfiuk született, 
Dávid. Egészen „véletlenül” ő is a 
vendéglátás, a gasztronómia terüle-
tére tévedt. Diplomája megszerzése 
óta Svájcban, egy exkluzív étterem-
ben dolgozik. A feleség, Kata évti-
zedek óta önzetlenül támogatja, se-
gíti férjét munkájában. Rá valóban 
illik a mondás, mely szerint „minden 

sikeres férfi mögött áll egy erős nő” – és 
ez a feleség. Karcsi munkája mellett 
szakmai kurzusokon, kiállításokon, 
versenyeken is dolgozhatott itthon 
és külföldön egyaránt. Bejárta a 
fél világot. Svájcban, Ausztriában, 

Németországban, Franciaország-
ban, Luxemburgban, Olaszország-
ban, Szerbiában Horvátországban, 
Görögországban, Oroszországban, 
Erdélyben vett részt gasztronómiai 

eseményeken. Spanyolországban, a 
Sevillai Világkiállításon, 1992-ben 
közel hat hónapig a Mathias Rex 
Étterem konyháján dolgozott az 
ország legkiválóbb szakembereivel 
együtt. Világhírű sztároknak, híres 
embereknek főzhettek itt. Pl. János 
királynak a saját rezidenciáján, a 
jordán királynak egy pompázatos 
állófogadáson. Vendégül látták Pla-
cido Domingót, Alain Delont, Ge-
rard Battlert. De más hírességek, 
sportolimpikonok, államfők, mi-
niszterek is megkóstolhatták a főzt-
jét. A világkiállítás éttermei közül a 
Mathias Rex Éttermet választották 
meg a legjobbnak. Ez a kitüntető 
cím nagy elismerésnek számított 
akkor.     
 „Már csak díszíteni kell!” Ez a mondat 
sokszor elhangzik, amikor elkészí-
tünk egy ételt a konyhán. De vajon 
mivel és hogyan? – merül fel rög-
tön a kérdés. Az 1990-es évek elején 
Karcsi erről a következőt írta: „Mió-

ta fakanalat fogtam a kezembe, vonzott 

a hidegkonyha és a díszítés művészete. 

A magyar konyhának is létezik egy 

speciális ága – akárcsak a cukrászok-

nál a díszítő cukrászat – csak sajnos 

még nem igazán alakult ki, illetve sze-

rényen volt jelen a gasztronómiában.” 
Magától kezdte el a kísérletezést, a 
különböző technikák kifejleszté-
sét. Mint elmondta, könnyű dolga 
volt, hiszen nap, mint nap szoros 

kapcsolatban állt a zöldség, és főleg 
a krumpli pucolás „művészetével” 
szakácstanuló évei kezdetén. Mun-
ka közben jött rá, hogy milyen érde-
kes dolgokat lehet kifaragni zöldsé-
gekből és gyümölcsökből. Titokban 
barkácsolta ezeket, nehogy a főnöke 
észrevegye. „Mielőtt belekerültek vol-

na a főzelékbe, előtte gyakorlásképpen 

egy kicsit megdolgoztam őkelméket. A 

kedves vendégek először csodálkoztak, 

amikor a vitaminfőzelékben réparóz-

sát, krumplivirágot, vagy cukkíniből 

faragott falevelet találtak, de nagyon 

tetszett nekik. Reakciójukból, csodálko-

zásukból azt szűrtem le, hogy ez nem 

csak nekem jelent örömet” – írta Kar-
csi. Kezdetben csak kisebb zöldség-
féléket faragott meg, később ezek fi-
gurális kompozíciókká álltak össze. 
Tehetsége nem torpan meg egyetlen 
alapanyagnál, hanem kiterjed a fel-
használható anyagok szinte teljes 
körére. Anyaghasználata határta-
lan. Zöldségen kívül gyümölcsből, 
tésztából, csokoládéból, marci-
pánból, kókuszból és ki tudja még 
mi mindenből készített csodálatos 
munkái egyediek, mindig ötletesek. 
Gazdag fantáziáról és kreativitásról 
árulkodnak. Kézügyessége túltesz 
a keleti „szobrászokén”. Hihetetlen, 
hogy egy semmi kis retekből, vagy 
sárgarépából milyen gyönyörűsé-
ges és hány fajta zöldségvirágot tud 
készíteni. Sőt, egy-egy érdekesebb 
alakú zöldségben meglátja a benne 
szunnyadó figurát és valóságos kis 
szobrot varázsol belőle. Sok fogadá-
son vett részt, ahol a svédasztalokat 
fantáziadús zöldség és gyümölcs-
faragásokkal, virágcsendéletekkel, 
ehető szobrokkal díszítette. Hideg-
tálakat, saláta és gyümölcsoáziso-
kat, esküvői asztalokat is dekorál 
faragványaival. Ezek lehetnek egé-
szen kicsik, de akár gigantikus mé-
retűek, több ezer fős rendezvény 
asztalainak díszei is. Csak és kizá-
rólag ehető anyagokból készülnek, 
melyek mindig frissek. A kedves 
vendég így nem csak csodálhatja, 
hanem el is fogyaszthatja a vita-
mindús alkotásokat. Így ösztönzi 
az embereket a minél több zöldség 
és gyümölcsfogyasztásra, vagyis a 
korszerűbb táplálkozásra. Minden 
alkalommal próbál valami újat kita-
lálni, mert élvezi az emberek arcá-
ra kiülő csodálkozást. A zöldség és 
gyümölcsfaragás funkciója többféle 
lehet. Lehet látványosság, szemet 
gyönyörködtető alkotás. Lehet egy 
étvágygerjesztő fogás, vagy éppen 
egy igényes konyhának ételdíszítési 

Varga Károly és felesége, Vízhányó Katalin

szeként már az általános iskolában 
tanítják a gyerekeknek. Elhatároz-
ta, hogy a következő olimpián ő is 
indul, és kipróbálja magát ebben a 
műfajban. Így is történt. 1993-ban a 
Karlsruhei Szakács- és Cukrászmű-

vészeti Európa Bajnokságon három 
egyéni aranyérem tulajdonosa lett, 
és megkapta „a nap legjobbja” kü-
löndíjat is. Ugyanebben az évben a 
Baseli Világbajnokságon csapatban 
ezüstérmet, a Gasztronómiai Euró-
pa kupán egyéni aranyérmet nyert. 
Következő évben, 1994-ben a Lu-
xemburgi Szakács és Cukrászművé-
szeti Világbajnokságon két egyéni 
ezüst és három egyéni bronzérmet 
kapott, csapatban szintén bron-
zérmesek lettek. 1995-ben a Duna 
Palotában rendezett III. Országos 
Gasztronómiai Versenyen három 
aranyérmet nyert, és övé lett az 
Aranysapka-díj is. Ebben az évben 
még kiérdemelte a Királyi Szakács 
címet és a vele járó királyi pecsét-
gyűrűt. 
 Az 1996-os Berlini Szakács és 
Cukrászművészeti Olimpián három 
különböző kompozícióval szerepelt. 
A zsűri mindhárom alkotását ara-
nyéremmel jutalmazta. Egy egyéni 
bronzérmet is kiérdemelt ezen a 
versenyen, és csapatban is bronzér-
mesek lettek. Még ebben az évben 
a HOVENTA Kft. igazgatója, Etele 
Mária meghívta az 1996-os Buda-
pesti Világkiállításukra. Így Varga 
Károly lehetőséget kapott „tudomá-
nyának” széles körű megismerteté-
séhez és bemutatásához. Ezen a hí-

res és nagyszerű kiállításon évente 
népszerűsíthette és népszerűsíti ma 
is élő bemutatóival szenvedélyét, a 
kiállítás állandó szereplője lett. A 
HOVENTA igazgatónője írta róla: 
„Van a személyiségének egy olyan vo-

nása, amely mindennél jellemzőbb rá: 

a szerénység, amely elhárítja a dicsé-

reteket. Szerénységére jellemző, hogy 

bár már több éve ismertük egymást, 

és tudtuk, hogy szakácsként dolgozik, 

de hogy mennyire jó szakács, az szinte 

véletlenül derült ki. Egy alkalommal 

mi látogattuk meg egy HOVENTA ki-

állítással kapcsolatos megbeszélés miatt 

akkori munkahelyén. És a puszta köze-

pén lévő tanyasi étteremben olyan fan-

tasztikus vendéglátásban volt részünk, 

amilyenben addig soha. A rendkívül íz-

letes, harmonikus ételek minden egyes 

fogása egyúttal csodálatosan megkom-

ponált íz-, szín és formavilágú műre-

mek is volt, mely szinte festő ecsetjére 

kívánkozott. Azóta különösen őszinte 

híve vagyok Karcsi szakácsművészeté-

nek, legyen az meleg étel vagy „hideg” 

zöldségszobor.” 1998-ban megkapta a 
szakma egyik legmagasabb kitün-
tetését, a Magyar Nemzeti Gasztro-
nómiai Szövetség Venesz (József)- 
díját. 
 1999. augusztus 20-án, gyermek 
és ifjúkorának helyszínén, Fülöp-
szálláson a Község Díszpolgárává 
választották. Kezdeményezésére 
2000-ben megalakult a Gastro Art 
Regionális Szakács- és Cukrászvá-
logatott, melynek tagjai többszörös 
Európa- világ és olimpiai bajnokok. 
A 2000. évi kulináris olimpián, Er-
furtban hat fős csapatuk ezüstérmes 
lett. Egyéniben három arany, négy 
ezüst és két bronzéremmel gazda-
gította gyűjteményét. Ezekkel a he-
lyezésekkel az olimpián 35 ország 
900 indulója közül a legeredménye-
sebb versenyző lett. A Luxemburgi 
Világbajnokságon 2002-ben a hat 
fős Bácska-Kiskunság-Bugac Ré-
gió regionális csapatának tagjaként 
csapatban ismét ezüst, egyéniben öt 
arany, kettő ezüst és egy bronzér-
met szerzett. 
 Karcsi kedvelt munkahelye – ahol 
a leghosszabb ideig dolgozott kony-
hafőnökként – a fülöpházi Somodi 
Tanya és Panzió volt. Izgalmas ki-
hívást jelentett ez számára, hiszen 
főleg svájci vendégeknek főztek. 
Nagyon szeretett itt dolgozni. Szép 
természeti környezetben, a Kis-
kunsági Nemzeti Park területén 
található ez a csárda. Számos alka-
lommal tartottak Svájcban nagyon 
sikeres „magyar heteket”. Ezeken a 

kelléke. A cél az, hogy minél jobb 
kedvet és étvágyat gerjesszen az éte-
lek élvezetéhez. Mesterszakácsunk 
nagyon büszke arra, hogy ő hono-
sította meg ezt a művészeti ágat 
Magyarországon, így az gasztronó-

miánk részévé válhatott. A fakanál 
forgatás mellett igazi hobbijává nőt-
te ki magát az ételszobrászat. Sze-
rencsére ma már számos követője 
van, akik elsajátították vagy önszor-
galomból továbbfejlesztették ezt a 
csodálatos mesterséget. Az egyik 
ilyen igen tehetséges szakácstanít-
ványa, Szabó László 22 évesen nyert 
aranyérmet az Erfurti Szakács- és 
Cukrászművészeti Olimpián. Mes-
terségbeli tudásának köszönhetően 
eljutott távolabbi országokba, váro-
sokba is. Pl. Afrikába, Singapurba, 
Kuwaitba, Dubaiba, az Amerikai 
Egyesült Államokba New Yorkba és 
Chicagoba. Ezeken a helyeken nagy 
sikerrel tartott konyhaművészeti 
bemutatókat. Ugyanebben az évben 
beválasztották a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szakácsválogatott-
ba, és kijutott a Frankfurti Szakács 
és Cukrászművészeti Olimpiára, 
ahol „A” kategóriában hidegkonyhai 
munkájára aranyérmet kapott. Ott 
szembesült azzal, hogy ezt a „mű-
fajt” már régóta űzik máshol. Főleg 
a távol-keleti országok versenyzői 
mutattak be fantasztikus artiszti-
kai alkotásokat. A zöldség- és gyü-
mölcsfaragás „tudománya” Kínában, 
Koreában, Thaiföldön, Malajziában 
és számos más országban nagyon 
népszerű. Az étkezési kultúra ré-

Varga Károly bemutatót tart
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svájci turnékon életre szóló tapasz-
talatokat gyűjtött. Rengeteget ta-
nult a külföldi kollégáktól, jó szív-
vel gondol azokra a szép évekre. 
Több alkalommal is hívták Svájcba 
dolgozni, de udvariasan visszauta-
sította ezeket a lehetőségeket, bár 
nagyon jó, szinte álomszerű ajánla-
tokat kapott. De Ő  itthon maradt. 

Mint mondja, „egy kicsit röghöz kö-
tött”. Szeret Magyarországon élni, 
szereti a magyar konyhát és itt van 
a családja. Erről egy alkalommal ezt 
mondta: „Imádom Magyarországot, a 

kiskunsági tájakat, hiszen ezen a vidé-

ken születtem. Itt láthattam először a 

végtelennel ölelkező mesés pusztákat, 

gyönyörű erdőket, virágokkal tarkí-

tott mezőket, szépséges és különleges 

madár- és állatvilágot. Itt ismerhettem 

meg a néphagyományainkat, a ven-

dégszerető és barátságos embereket. Itt 

ízlelhettem édesanyám főztjét, a táj-

konyha, a pásztorételek ízét. Külföldi 

útjaimról hazatérve mindig boldogsá-

got okozott, hogy ez a kicsinyke ország 

az enyém.” 

 A fülöpházi munkahelyével pár-
huzamosan közel húsz éve dol-
gozik, mint mentor, vezető séf a 
Fülöpszállás külterületén, Székek 
pusztán található Kígyósi Csárda és 
Panzióban. Ez a Kiskunsági Nem-
zeti Parkban, egy másik irányban, 
gyönyörű környezetben fekvő igazi 
„magyar csárda”. A Hodován csa-
lád üzemelteti magas színvonalon. 
Magyaros íz világú konyhával és 
szép vendégszobákkal várják a be-
térőket. Ez a vendéglátóhely ékköve 
lett Fülöpszállásnak, amire méltán 
lehetünk büszkék. Közkedvelt csár-

dává nőtte ki magát, és ehhez Varga 
Károly magas színvonalú szakács-
művészete is hozzájárult. 
 A 2003-as világbajnokság legered-
ményesebb versenyzője lett, meg-
kapta a Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt kitüntetést. Még eb-
ben az évben a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség Mester-

bizottságának tagjává és a szövetség 
zsűritagjává, 2005-ben elnökévé 
választották. 2004-ben az erfurti 
olimpián két egyéni arany, egy ezüst 
és egy bronzéremmel gazdagodott, 
csapatban ezüstérmesek lettek. 
 A Somodi Tanya és Panzióból tör-
ténő távozása után Karcsi munkás-
ságának helyszíne ismét Kecskemét 
lett, ahol jelenleg a „48” Étterem 
és Bár séfje. Elmondása szerint 
életének talán legmeghatározóbb 
munkahelye ez. Itt és most min-
den adott a színvonalas munkához, 
ami mindig is álma volt. Erről így 
mesélt: „Amikor először léptem be az 

ajtón, már éreztem a hely szellemét és 

nagyon megfogott a látvány is, ami 

fogadott. Azonnal tudtam, hogy itt jó 

lesz majd dolgozni. Vidmann László 

tulajdonosnak köszönhetően egy im-

pozáns étterem és konyha született a 

város szívében. Az azóta eltelt hat év 

alatt Benkovics Lajos úr vezetésével, 

irányításával Kecskemét egyik meg-

határozó és közkedvelt éttermévé vált. 

Az itt dolgozók – akik valamennyien 

kiváló szakemberek – lehetőséget kap-

tak szakmai kiteljesedésükre. Remélem, 

hogy még sokáig fogadhatjuk a vendé-

geket ezen az exkluzív helyen. Az elvárt 

magas színvonalat tartani fogjuk, és ha 

lehetséges még fokozzuk is! Mindent 

megteszünk azért, hogy a hozzánk be-

térők mindig igazi kulináris élménnyel 

gazdagon és elégedetten térjenek haza. 

A mottónk továbbra is az, hogy „nem 

engedünk a 48-ból!” 

 2006. március 23-án Kecskemét 
főterén állították fel a világ legna-
gyobb zöldség- és gyümölcsszob-
rát „Tavaszi Oázis” címen. Varga 
Károly világ és olimpiai bajnok, 
Kecskeméti Krisztián, Kovács Sán-
dor, Faragó László és Szabó László 
világbajnok mesterszakácsok ötfős 
csapata készítette a 6 m 20 cm ma-
gas, 3 m 25 cm széles és 6 m 46 cm 
hosszú alkotást. Három nap és két 
éjszaka megállás nélkül dolgoztak, 
8 óránként egy óra szünetet tartva. 
Ezzel GUINESS rekordot állítottak 
fel és bekerültek a GUINESS Rekor-
dok Könyvébe. Az alkotás lebontása 
után a felhasznált több tonna zöld-
séget és gyümölcsöt a Vadaspark 
lakóinak ajándékozták. Ez az év 
további sikereket hozott számára. 
Megkapta a 2006. év gasztronómu-
sa címet, a Bács-Kiskun Megyéért 
Díjat és az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrend tagjává választották. A 
lovagrend feladata, hogy a magyar 
gasztronómiát az országon belül és 
nemzetközi szinten is megfelelő-
en képviselje, és elősegítse annak 
megjelenítését különböző társasági 
eseményeken és rendezvényeken. 
Ősszel megjelent Kreatív szakácsmű-

vészet – Zöldségfaragás című könyve 
magyar és angol nyelvű kiadásban. 
Gazdagon illusztrált szakmai-mű-
vészeti kiadvány ez.  216 oldalon, 
lépésről-lépésre mutatja be a külön-
féle zöldségek kreatív felhasználási 
lehetőségeit. A 2007-ben kiadott 
II. kötet az elsőhöz hasonló terje-
delemben Gyümölcsfaragás címmel 
a gyümölcsök sokszínűségét tárja 
elénk szebbnél-szebb alkotások és 
érdekes információk segítségével. 
Megismerteti e művészeti ágban 
rejlő lehetőségeket. Gyakorlati ta-
nácsai kiterjednek olyan különle-
gességekre is, mint az ehető virá-
gok, a trópusi gyümölcsök, vagy a 
kreatív koktéldíszek. „A két könyv 

együtt ad átfogó képet a zöldség- és 

gyümölcs artisztikáról, így válik teljes-

sé a munkám” – írta könyve elősza-
vában. És most szemezgessünk né-
hány ajánlatból, amit mások írtak 
a mesterszakács könyveinek meg-
jelenésekor. „Ritka esemény szakmai 

életünkben, ha olyan mű gyarapítja 

szakkönyvtárunkat, amelyet egyedül-

állónak tekinthetünk. Varga Károly 

mester kollégánk hamarosan megjelenő 

A Guiness rekord Kecskemét főterén, 2006

könyve ilyen. Egyedülálló, mert olyan 

életpálya terméke, amellyel ismereteim 

szerint eddig alig egy-két ember di-

csekedhet a világon. Őt mindenki úgy 

ismeri, mint a hidegkonyhai artisztika 

koronázatlan királyát” – írta Pető Ist-
ván, a Magyar Gasztronómiai Szö-
vetség elnöke. Ferdinand Metz, az 
Amerikai Szakácstudományi Inté-
zet nyugalmazott rektorának aján-
lása a következő: „Varga úr egy kiváló 

és szenvedélyesen elhivatott séf, akinek 

munkája iránti odaadó elkötelezettségét 

és magas szintű szakmai tudását híven 

tükrözi a napokban megjelent könyve.” 

„Végre eljött az alkalom, hogy az érdek-

lődők szélesebb rétege is megismerhesse 

eddigi életútját, művészi alkotásait, me-

lyeket szerte a nagyvilágban is bemuta-

tott. Hirdeti a magyar szakácsművésze-

tet, ezzel hírnevet szerezve önmagának, 

a nemzetnek, a magyar vendéglátás-

nak” – írta az 1971 óta folyamatosan 
üzemelő soltvadkeri Szent Korona 
Cukrászda tulajdonosa és vezetője, 
Szervánszky László mestercukrász. 
Benke László négyszeres olimpi-
ai mesterszakács, az Első Magyar 
Fehérasztal Lovagrend nagymes-
terének véleménye a könyvről: „Az 

az alkotás, amely egyszerre lenyűgöz, 

elgondolkodtat és tanít, kivételes és 

egyedi. Ön most egy ilyen művet tart 

a kezében, a gasztronómia egyik ágá-

nak képes bibliájával ismerkedik, szak-

mánk egy nemes lelkű séfjének remek-

művét tanulmányozza. Varga Károly a 

séf, mester és művész ízig-vérig, mert 

művészként végzi élethivatását, melyet 

gasztronómiának hívnak. A szerző egy 

alföldi, remek szájízzel megáldott sza-

kács, ki a gasztronómia új arculatával 

kápráztatta el a világot. Egy iskolát 

teremtett kis hazánkban és Európában. 

Ha Önök átlapozzák eme könyvet, érte-

ni fogják, hogy miért hajt Európa és a 

világ fejet Károly előtt. Az, hogy ezek 

nem csak szavak, bizonyítja a 10 olim-

piai és 10 világbajnoki aranyérme is. A 

világon nincs még egy ilyen melegszí-

vű, szerény ember, aki ilyen alázattal, 

hobbiként végzi a szakmáját. Varga 

Károly nem csak művész, de tanár is. 

Felismerte, hogy a tudás, az elhivatott-

ság mit sem ér, ha nem adhatja azt át a 

jövő nemzedékének. Nem csak olimpiai 

és világbajnokok nőttek fel a keze alatt, 

de könyveivel lehetőséget teremt arra, 

hogy Önök is belekóstoljanak a zöld-

ség- és gyümölcsfaragás művészetébe, 

elsaját íthassák az alkotás fortélyait, 

a varázslás trükkjeit. A könyv már 

csupán lapozgatásával is arra készteti 

az olvasót, hogy hozzákezdjen kísér-

letezni, gyakorolni és végül alkotni.” 

2018. Magyarország étele, 2019. 
PRO GASZTRONÓMIA DÍJ és 
érem, 2020. Magyarország étele.

 Egy interjúban kérdezték tőle, 
hogy gondolkodott-e azon, hogy 
munkahelyet változtasson. Válasza 
a következő volt: „Jelenlegi munka-

adóimmal és munkahelyeimmel nagyon 

elégedett vagyok. Amennyiben valami 

oknál fogva mégis rákényszerülnék a 

változtatásra, akkor már nem szeret-

nék alkalmazottként dolgozni. Az eddig 

kicsit félretett vállalkozásomat vinném 

tovább, és könyveim kiadásával, érté-

kesítésével, szakmai bemutatók, kurzu-

sok, előadások tartásával foglalkoznék. 

A mesterképzés, az oktatás, a mentori 

tevékenység lenne fő feladatom.” Vé-
gezetül Karcsi gondolatai választott 
művészetéről: „Sajnos ez múlandó, 

az ételeket megeszik, a „szobrok” pedig 

előbb-utóbb tönkre mennek. Ebbe már 

beletörődtem. De talán éppen az teszi 

oly felemelővé a szakácsművészetet, 

hogy mindig megújulva, különleges öt-

letekkel rukkoljon elő. Ha sikerül egy-

egy ünnepi alkalom vagy bármilyen 

jeles esemény vendégeinek a főztöm fo-

gyasztását felejthetetlenné tennem és a 

„szobraim” szemlélői a kulináris élveze-

tek közben néhány pillanatra elismerő-

en az alkotóra is gondolnak, úgy érzem, 

nem munkálkodtam hiába.”

 Ebben én is bizonyos vagyok!

Varga Istvánné Fajszi Mária

magyar-történelem szakos tanár

 

És még egy ajánlás a Gasztro-Art 
Egyesület elnöke, team manager ré-
széről: „Ajánlom a könyvet mindazok-

nak, akik a mai rohanó világban meg 

kívánnak állni egy pillanatra, hogy 

nézegetve e szép új kötetet, s majd ké-

sőbb, bármikor, ha a könyvespolcon ép-

pen reá tekintenek, gondolják, hogy egy 

magyar ritkaságot tudhatnak maguké-

nak, melynek hatására szebben terítjük 

az asztalt, és az étel mennyiségét esz-

tétikumra is válthatjuk”. Karcsi élete 
nagy művének tartja e két megjelent 
könyvet, melyekre nagyon büszke. 
Kemény, szorgalmas munkával, kö-
zel három évig készültek ezek. Je-
lenleg a harmadik köteten dolgozik, 
ami a modern gasztronómiáról, a 
korszerű és egészséges ételköltemé-
nyekről szól majd.
 2007. június 28-án, a gasztronó-
mia napján az Első Magyar Fehé-
rasztal Lovagrend nagy aranyke-
resztjét adományozták neki, és az 
év gasztronómusa is Ő lett. 2008-
ban Erfurtban az Olimpián egy db 
aranyérmet nyert. 2010-ben Lu-
xemburgban rendezték a világkupát 
(Culinari World Cup). Mintegy 50 
országból 2500-an indultak ezen a 
versenyen. A magyar felnőtt és ju-
nior csapat is kiemelkedő eredmé-
nyeket ért el Varga Károly vezetésé-
vel, aki elhozta még a legjobb egyéni 
versenyzőnek járó díjat is. Ez évben 
Királyi Szakácsversenyt nyert és 
a Balázs Mester Díjat is megkapta. 
2016. szeptemberben, Thessaloniki-
ben a WACS (Szakács Világszövet-
ség) rendezésében világdöntőt szer-
veztek. Itt eddigi munkásságának 
elismeréséül WACS HONORARY 
MEMBER emlékérmet kapott. Né-
hány a legutóbb elnyert díjai közül: 

A Lions bálon 2007-ben
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 Jászkisér Város Önkormányzata 
és a Csete Balázs Általános Iskola 
2022. június 10-én az iskola aulájá-
ban egy egész napos rendezvénnyel 
emlékezett meg Győri János tanár 
úrról, a jászsági honismeret kiemel-
kedő alakjáról, születésének 100. 
évfordulóján.
 Az emlékünnepség Földi Ferenc in-
tézményvezető és Lukácsi György 
polgármester köszöntőjével kez-
dődött, majd Dr. Horváth László, a 
szolnoki Damjanich János Múzeum 
igazgatója „Győri János földije vol-
tam” címmel idézte fel Győri János-
sal való szakmai és baráti kapcsola-
tát. Őt Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász 
Múzeum igazgatója követte, aki „Egy 
palóc tanító a jászok között” címmel 
tekintette át az országosan is jól is-
mert honismereti szakember gazdag 
munkásságát. Balogh György, a Jász-
kiséri Művelődés Háza és Könyvtár 
vezetője szerkesztésében 2009-ben 
jelent meg a Győri János élete és mun-

kássága című könyv. Visszaemléke-
zésében az életrajzi könyv születé-
sének körülményeit tárta a jelenlévő 
népes közönség elé. A 100. évforduló 
alkalmából az iskola egyik termében 
Győri János írásaiból, kitüntetéseiből 
és személyes tárgyaiból rendeztek ki-
állítást, amelyet özvegye, Győri János-

né Szentpéteri Julianna mutatott be a 
jelenlévőknek.
 Az iskolában elkötött ünnepi ebéd 
után a Csete Balázs Helytörténe-
ti Gyűjteményben folytatódott a 
rendezvény, ahol az iskola furulya-
szakkörének hangulatos muzsikája 
fogadta az érkező vendégeket, majd 
Benedek József, a Csete Balázs Ho-
nismereti Szakkör vezetője szólt a 
helytörténeti gyűjtemény és tájház 
születésééről. Ezt követően került 
sor a Győri János terem ünnepélyes 
átadására. A honismereti szakkör 
tagjai kifejezve soha el nem múló 
tiszteletüket egykori szakkörvezető-
jük emléke előtt, a gyűjtemény egyik 
kiállító termét Győri Jánosról nevez-
ték el. 
 Az emlékünnepség a jászkiséri te-
metőben koszorúzással fejeződött 
be, ahol Dr. Győri Zsuzsanna az unoka 
szemével idézte fel a legendás nagya-
pa emlékét.
 A továbbiakban közöljük Győri 
János munkásságának ‒ Hortiné dr. 
Bathó Edit által az ünnepségen el-

hangzott ‒ méltatását:
 „A Jászsággal közvetlenül szom-
szédos Palócföld fontos szerepet 
játszott a jászok történelmében. 
Háborús időkben Heves, Nógrád, 
Gömör és Hont vármegye évszáza-
dokon át nyújtott biztos menedéket 
a jászok számára. Mint például a 16. 
században, amikor a berényi jászok 
a törökök elől a Gyöngyös környéki 

mocsarakban bújtak meg, s csak a 
veszély elmúltával tértek vissza la-
kóhelyükre. 
 A két vidék kapcsolatai azonban 
ennél sokkal széleskörűbbek voltak. 
Jelentős volt a köztük fennálló ke-
reskedelmi kapcsolat is. A Palócföld 
falvaiból jártak le a Jászságba a ván-
dorárusok, akik cserépedényeket, 
faeszközöket és számos más porté-
kát árultak. Jellegzetes alakjai vol-
tak a Jászföldnek az északi falvakból 
érkező edényfoldozók és az echós 
szekérrel járó mészárusok. De meg 
kell említenünk a jászok és a paló-
cok házassági és munkakapcsolatait 
is. A palóc mesterek évszázadokon 
át a Jászságban találták meg a bol-
dogulásukat, de érkeztek hivatalno-
kok, tanítók és még sok más foglal-
kozású ember is. Közülük sokan az 
adott település meghatározó polgá-
raivá váltak, akik munkásságukkal 
sokat tettek a helyi közösségért, de 
sokszor az egész Jászságért is.
 Ilyen messziről jött ember volt 
Győri János bácsi is, aki a Palócföld-
ről érkezett a jászok közé, s amellett, 

hogy egész életében megmaradt pa-
lócnak (erre mindig nagyon büszke 
is volt), időközben jásszá is vált. Tu-
dott azonosulni a jász identitással, 
a jász emberek mentalitásával, szót 
tudott érteni velük, és szinte egész 
életét a Jászság szolgálatába állította.  
 
 Győri János Nagyrédén született 
1922. június 14-én, szegény paraszti 
családban. Az édesapja katonaként 
végig harcolta az I. világháborút, 
majd orosz fogságba került.
 Édesanyja nagyon nehezen tudta 
eltartani a családot, a lányát, Mári-
át és kisfiát, Jánost. Mária nagyon 
hamar, 16 évesen férjhez ment, és rá 
egy évre már egy kislányt szült. Az 
ifjú János Rédén járt elemi iskolába, 
de édesanyja csak nagy nehézségek 
árán tudta taníttatni. Egy alkalom-
mal megismerkedett egy Fenyő Fe-
renc nevű zsidó vaskereskedővel, 
aki felfigyelt a kisfiú tehetségére, 
és beíratta a gyöngyösi Polgári Is-
kolába, amelyet 1933 és 1937 között 
végzett el. Közben tehetős családok 
fiait korrepetálta, kiknek szülei la-
kást és kosztot biztosítottak a kisfiú 
számára.
 A jó tanulmányi eredményeire 
való tekintettel az 1937-es tanévet 
már az egri Ciszterci Rend Szent 
Bernát Gimnáziumában kezdte, 
majd a Hittudományi Főiskolán 
folytatta. A főiskolán nem igazán 
érezte jól magát, ezért ott hagy-
ta, melynek következményeként a 
szülei kitagadták. De a nagyrédei 
emberek sem bocsátották meg soha 
Győri Jánosnak, hogy ott hagyta a 
papi pályát. Egy évig Atkáron dol-
gozott a közigazgatásban, majd Bu-
dapesten az EPOSZ-ban.
 1948-ban folytatva tanulmányait 
a debreceni főiskolára jelentkezett 
földrajz-természetrajz szakra. Mint 
jó előadói készséggel rendelkező 
hallgató, már az első évben kultúr- 
és sportfelelőse lett a főiskolának. 
1949-1950-es tanévben a debrece-
ni főiskola egy részét áthelyezték 
az egri Liceumba, így Győri János 
is visszakerült Egerbe. Ott szerzett 
földrajz‒természetrajz szakos tanári 
diplomát.
 A főiskola befejezését követően 
több állást is ajánlottak neki Buda-
pesten, de ő mindvégig hű maradt a 
vidékhez, és a tanítást választotta, 
amelyet 1951-ben Visontán kezdett 
el. 
 Visontán ismerkedett meg későbbi 
feleségével, Szentpéteri Juliannával, 
aki akkor még csak 17 éves volt. 

Egy palóc tanító a jászok között

Emlékezés Győri János tanár úrra

Szerelem volt első látásra. A szép, 
fiatal lány megbabonázta Győri Já-
nos tanító úr szívét, és néhány ta-
lálkozást követően csakhamar sor 
került a leánykérésre. 1951. október 
6-án megtartották az eljegyzést, ka-
rácsony másnapján pedig az eskü-
vőt.
 Még 1951-ben Nagyrédére helyez-
tette magát tanítani, de ez a válto-
zás nem hozta meg számára a hőn 
áhított nyugalmat. A falu lakossá-
ga neheztelt rá, amiért hűtlen lett 
a papi pályához, azontúl katolikus 
palócként református jász lányt vett 
feleségül és ráadásul a faluba hozta.  
Mindezen túl nem volt szerencsés 
az iskolában a rokongyerekeket ta-
nítani sem, de a tanításban alkalma-
zott újításokat sem fogadta szívesen 
a település lakossága. Győri János 
ekkor Domoszlóra helyeztette ma-
gát, ahol három évig dolgozott. Az 
1955-ös tanévet azonban már Jász-
kiséren kezdte, abban az általános 
iskolában, ahol Csete Balázs is ta-
nított, de már készült a nyugdíjazá-
sára. Így a fiatal Győri János került 
Csete Balázs tanító, néprajzkutató 
helyére. Földrajzot, természettant, 
emberéletet, valamint kémiát és 
testnevelést tanított.
 Győri János Jászkiséren hamar 
megismerte a jász öntudat mibenlé-
tét. A katolikus palócok nyitottsága 
után hamar szembe találta magát a 
református jászok visszafogottsá-
gával, zártságával, akik mindun-
talan éreztették vele gyütt-ment 
státuszát. Nagyon nehéz volt közel 
kerülnie a hideghónaljú jászok szí-
véhez. 
 Ennek feloldásához az első segít-
séget éppen Csete Balázstól kapta 
meg, akivel együtt járt az ún. sza-
bad nép szemináriumokra, s mikor 
hazafelé ballagtak, nagyon sokat 
beszélgettek, s ennek köszönhető-
en alaposan megismerték egymás 
életét. Egy ilyen alkalommal mond-
ta Csete Balázs Győri Jánosnak: 
„Öcsém, legyél a munkám folytatója, de 

ehhez el kell végezned a történelem sza-

kot.” Csete Balázs ezen mondata ha-
tározott irányt szabott Győri János 
további életének. Megfogadva Ba-
lázs bácsi apai jó tanácsát, jelentke-
zett az egri Pedagógiai Főiskolára, 
ahol 1961-ben biológia-kémia-tör-
ténelem szakos tanári végzettséget 
szerzett, 1968-ban pedig az ELTE-n 
középiskolai tanári és népművelői 
diplomát kapott. 
 Győri János fiatal korától kezdve 
igazi közösségi ember volt. Az egyik 

 Győri János 1982-ben nyugdíj-
ba vonult, de továbbra is vezette a 
honismereti szakkört, dolgozott a 
megyei honismereti egyesületben, 
rendezvényeket szervezett, és mel-
lette kutatott. 1960 és 2001 között 
mintegy 21 tanulmányt, cikket írt 
Nagyréde és Jászkisér múltjáról, 
népéletéről. Rendszeresen publikált 
a Zounuk c. levéltári évkönyvben, 
a Jászsági Évkönyvben, a Kisér és a 
Redemptio c. lapokban. 
 Honismereti munkáját Jászkisér 

Díszpolgára címmel (1995), a Bél Má-

tyás Notitia Hungariae Emlékérem-

mel (1996), a Jászságért Díjjal (1996), 
a Magyar Köztársaság Arany Érdem-

keresztjével (1997) és Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyéért Díjjal (2004) 
ismerték el. 
 Hosszú betegség után 2008. de-
cember 30-án hunyt el Jászberény-
ben, 86 éves korában. A jászkiséri 
temetőben alussza örök álmát.
 Győri János immáron 14 esztende-
je nincs közöttünk, de mi mégsem 
felejtettük el, mert olyan személyi-
ség volt, akit nem is lehet elfelejteni. 
Életében is karizmatikus egyéniség 
volt, aki határozott módon mindig 
kijárta és véghez vitte elképzelése-
it. Győri János fiatal korától kezdve 
hitt abban, hogy neki küldetése van 
és ennek megvalósításáért minden 
lehetségeset megtett. Feladataihoz 
olyan társra talált feleségében, Juci-
ka néniben, aki a családi és a mun-
kahelyi teendők mellett mindvégig 
kitartó támogatója és segítője volt.
 Győri János is azon személyek 
közé tartozott, akik ugyan nem 
voltak született jászok, de mégis 
egész életükkel, munkásságukkal 
a jászokat szolgálták s lámpásként 
világítottak a tudomány, a kultúra 
és a honismeret egén.
 Győri János 14 esztendeje ment el 
abba a messzi, titokzatos égi világ-
ba, de a mai napon – ha virtuálisan 
is ‒ visszatért közénk. A jászkiséri 
általános iskola tanárai tiszteletük 
jeléül egy emlékkiállítást rendeztek 
az egykori tanítónak, a Honismere-
ti Szakkör tagjai pedig a Csete Ba-
lázs Helytörténeti Gyűjteményben 
az egyik kiállító termet nevezték el 
a jászsági honismeret apostoláról, 
aki palóc létére méltán kiérdemelte 
a „tiszteletbeli jász” címet. 
 Emlékezzünk hát a mai napon 
Győri János tanár úrra, aki ha élne, 
éppen ebben a hónapban lenne száz 
esztendős.”

Irisz

kedvelt hobbija a sport volt, ezért 
nagyon korán bekapcsolódott a köz-
ség sportéletébe, s mivel rendelke-
zett labdarúgó bírói végzettséggel, 
így meccseket is vezetett, 1958-tól 
pedig a Sportkör elnöke lett.
 János bácsi másik nagy szerelme a 
színjátszás volt. A községnek ekkor 
már jól működő színjátszócsoportja 
volt, amelyet ő szakmailag segített, 
az iskolában pedig irodalmi színpa-
dot vezetett. Mellette IBUSZ-vona-
tokat szervezett a Balatonhoz és az 
ország számos vidékére, s e kirán-
dulásokba bevonta a Jászság minden 
települését, s így az emberek fillére-
kért tudtak utazni.
 Az egyre sokasodó elfoglaltságok 
miatt mind kevesebb időt tudott 
szentelni a családjának, amit a csa-
ládtagok először nehezményeztek, 
de később mégis elfogadták a hely-
zetet. 
 1960-ban a Községi Tanács meg-
bízta a kultúrház vezetésével, s ez 
maga után vonta a politikai életbe 
való bekapcsolódását is. Először ta-
nácstag, majd később népfront tit-
kára lett.
 Győri János figyelme azonban 
egyre jobban a honismeret, a jászok 
és Jászkisér történelme felé fordult. 
Az iskolában honismereti szakkört 
működtetett a gyerekeknek.  Köz-
ben minden szabad idejét a levéltári 
kutatásoknak szentelte. 1970-ben 10 
helyi lakossal megalakította a Hely-
történeti Szakkört, amely később 
Csete Balázs nevét vette fel. A szak-
kör tagjai a szellemi hagyatékon túl 
hatalmas mennyiségű tárgyi anya-
got is megmentettek az utókornak. 
A szakkör több éven keresztül Szol-
nok Megye honismereti bázis fel-
adatait is ellátta, de mellette híven 
ápolta Csete Balázs néprajzkutató 
emlékét. 
 Győri János, feleségével, Szent-
péteri Juliannával, aki akkor már 
népművelői diplomát szerzett és 
a Művelődési Ház igazgatójaként 
működött, 1981-ben létre hozta a 
Csete Balázs Honismereti Gyűjte-
ményt. 
 A szakkör tagjai fáradhatatlanul 
gyűjtötték a múlt szellemi és tár-
gyi anyagát. Írásaikkal rendszere-
sen részt vettek a megyei, országos 
helytörténeti és néprajzi gyűjtő-
pályázatokon, ahol mindig helye-
zésekkel és elismerésekkel tértek 
haza. Szoros szakmai és baráti kap-
csolatot ápoltak a Jász Múzeummal, 
a szolnoki Damjanich János Múze-
ummal és a Néprajzi Múzeummal.
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KÉPES RIPORT

a Győri János emlékünnepségről

Dr. Kaposvári Gyöngyi és a Győri család tagjai az emlékünnepségen

Fotó: Balogh Ferenc

Földi Ferenc iskola-igazgató

Fotó: Balogh Ferenc

 Lukácsi György polgármester

Fotó: Balogh Ferenc

Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató

Fotó: Balogh Ferenc

Balogh György, a Művelődés Háza és Városi 

Könyvtár vezetője                                Fotó: B. F.

 Szép és emlékezetes napra vir-
radtak a kunok 2022. május 1-jén 
vasárnap, amikor a május elseje 

ünnep mellett az Anyák Napját 
is ünnepelték az emberek. Ekkor 
került sor a Kun Hagyományok 
Napja megtartására Karcag város 
határában, a Kecskeri-pusztán, 
Bene Sándor gazdálkodó tanyáján, 
aki a Pusztai Róka Nomád Hagyo-
mányőrző Egyesület vezetője, va-
lamint emeritus nagykunkapitány. 
S talán nem mindenki tudja róla, 
hogy a Honfoglalás című magyar 
filmben, amelyet Koltay Gábor 
rendezett, Bene Sándor játszotta a 
fiatal Árpádot.
 A szép tavaszi reggelen renge-
tegen összegyülekeztek a Kecske-
ri-pusztán lévő tanyán, ahol már 
főtt a kasztrojokban a kunok nem-
zeti eledele, a finom birkapörkölt, 
mint hungarikum. Sok aggoda-
lomra tehát már nem lehetett ok. 
A házigazda és barátai, lovastársai 
már a pusztán száguldoztak „az jó 

hamar lovak” hátán, hogy Balassi 
Bálintot idézzük a tavaszi kikelet 
érzékeltetésével. A tanyához közel 
pedig szépszámú rackanyáj legelt. 
A sok parkoló gépkocsi mellett ha-
gyományos öltözetű, nagykalapú 
pásztorok jöttek-mentek, valamint 
a gazdáik pórázon nagyszámú ku-

tyákat, pulikat, kuvaszokat, ko-
mondorokat, mudikat, agarakat, 
kopókat vezetgettek. Egy aranyos 
kis tacskó a lovasbemutató kijelölt 
színhelyére is behatolt, valamint 
szívesen barátkozott a szépszámú 
gyermeksereggel is.

 Megjelent a rendezvényen a 
Nagykunság frissen megválasztott 
országgyűlési képviselője és a Kun-

szövetség elnöke, F. Kovács Sándor 
úr is. Őt itt már szinte mindenki jól 
ismerte, többen gratuláltak is neki 
a győzelemhez. Bene Sándor, mint 
házigazda, köszöntötte a vendége-
ket, majd átadta a szót F. Kovács 
Sándornak, aki megtartotta ünne-
pi köszöntőjét. Üdvözölte a népes 
vendégsereget, a kun hagyományok 
éltetőit, majd örömét fejezte ki, 
hogy ezen a szép ünnepi reggelen 
erre a rendezvényre, a Kun Hagyo-
mányok Napjára kerül sor. Ezek a 
hagyományok több száz, vagy in-
kább ezerévesek, amelyek egy ré-
szét még az eurázsiai füves pusz-
tákról hozták őseink. A tatárjárás 
óta itt élő kunok mindig büszkék 
voltak kiváltságaikra, amelyet IV. 
Béla király a haza védelméért ado-
mányozott nekik. Büszkék voltak 
szép állataikra, amelyeket nagy-
számmal tenyésztettek a mocsaras 
pusztákon. Büszkék voltak magyar 
hazájukra, amelyet védtek, keresz-
tény hitükre, amit gyakoroltak és 
hagyományaikra, amiket híven 
őriznek a mai napig
 Az ünnepi megnyitó beszéd emel-
kedett hangulata után vidám, ön-
feledt percek következtek, ame-
lyet a Nyeszletszájú Bakamászok 
Gólyalábas Kompánia biztosított, 
humorral, kommentárokkal, éne-
kekkel, vidám produkciókkal, ame-
lyekbe bevonták a közönséget is. 
Bizonyítva, hogy bizony a humor, 
a jókedv s olykor még a csúfolódás 
sem állt távol kun őseinktől. Ez a 
műsor mindenkinek nagyon tet-
szett, de leginkább talán a gyerme-
keknek.
 Ezután következett a Pusztai 
Róka Nomád Hagyományőrző 
Egyesület ünnepi lovasbemutatója, 
amely egy közös nyílzápor kilö-
vésével indult. A bemutató címe a 
következő volt: „Harc és játék a lo-

vasnomád hagyományban”. A lovas 
csapat a bemutató első részében a 
kunokra jellemző fegyverek hasz-
nálatát és a jellemző harcmodort 
mutatta be vágtázó lovak hátán, 
korhű viseletben. A második részé-
ben pedig a nomád lovasjátékokat – 
köböre, lovasbirkózás, leányrablás, 
trükklovaglás – csodálhatta meg az 
érdeklődő közönség. A „játék“ cím 
arra is utalhat, hogy régen bizony 
a kun gyermekeket még kicsiny ko-
rukban játékos formában tanítot-
ták meg a harci eszközökkel való 
bánásra, valamint a lovaglásra is. 
Ezeknek a lovas mutatványoknak, 
bravúroknak a végig nézése ha-

VISSZATEKINTŐ

Kun Hagyományok Napja – Karcag Kecskeri-pusztán

 Bene Sándor, a Pusztai Róka Nomád 

Hagyományőrző Egyesület vezetője

Fotó: Magyar  Barbara

Kun kisfiú                  Fotó: Magyar Barbara

Vágtázó kun vitéz

Fotó: Magyar Barbara
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került sor: a régi tanya udvarán, 
valamint az új lovarda épületében. 
Utóbbi helyen a falon szép színes 

fényképkiállítást lehetett látni, 
amely művészi szépséggel doku-
mentálta a Pusztai Róka Nomád 
Hagyományőrző Egyesület elmúlt 
éveit, eredményeit, utazásait és be-
mutatóit. A művészi szépségű és ér-

tékű fotókat Benéné Lajtos Katalin 
készítette, aki a rendezvény egyik 
főszervezője és szintén oszlopos 
tagja az egyesületnek. A finom bir-

kapörkölt elfogyasztásához a Pipás 
Zenekar játszott régi nagykunsági 
muzsikákat és dalokat.
 Ebéd után szintén a régi nagykun-
sági élet egyik fontos részletére, a 
pásztorkultúra bemutatására került 
sor. Láthattak a vendégek csikós és 
puszta-ötös bemutatót, a hajdúszo-
boszlói csikósok közreműködésé-
vel. A Nagykunság gazdag, egyedi 
és archaikus pásztoréletét már a 19. 
század végén a Túrkevéhez tartozó 
Ecsegpusztán fedezte fel a jeles ter-
mészet- és néprajztudós, Herman 
Ottó, aki ezt az 1896. évi millen-
niumi kiállításon be is mutatta. Ide 
magával vitte a híres csikósszáma-
dót, Finta Miklóst is, a kiváló szob-
rászművész Finta-fivérek nagybá-
tyját. A nagykunsági pásztorélet 
megörökítésében nagy érdeme volt 
még a jeles karcagi születésű nép-
rajztudósnak, Györffy Istvánnak 
is, aki a Nagykunsági krónika című 
könyve mellett számtalan fény-
képfelvételen örökítette meg a régi 
pásztoréletet.
 Ezután került sor a lovasbemu-
tató helyszínén a magyar kutya-
fajták bemutatójára, valamint 
magyar agár bemutatóra. Közben 
egészen magjavult az idő, a nap is 
már többedmagával kezdett sütni, 
a kutyáknak igen lógott a nyelvük. 

Majd a lovardában lévő másik ki-
állítás értékelésére került sor, ame-
lyet a rendezvény szervezői hir-
dettek meg a Karcagi Református 

talmas élményt nyújtott a közön-
ségnek, akik nagy részben a kun 
hagyományok szerelmesei voltak, 

köztük olyan ismert művészek is, 
akik a kunok történetét és értéke-
it maradandóan örökítették meg, 
mint például a jeles szobrász test-
vérpár, Győrfi Sándor Kossuth-dí-
jas szobrászművész és Győrfi Lajos 
Magyar Örökség-díjas szobrász-
művész, akik a Sárkányölő Szent 
György-szobor alkotóihoz, a Ko-
lozsvári-testvérekhez, Mártonhoz 
és Györgyhöz hasonlíthatók. De 
voltak itt újságírók, festők, nép-
rajztudósok, fazekasok és egyéb 
népi iparművészek és alkotók. 
Részt vett a rendezvényen dr. Faze-
kas Sándor országgyűlési képviselő 
úr is a feleségével. A lovas harci és 
ügyességi verseny során a lovas no-
mád csapat a legjobb tudását mutat-
ta meg a nézőknek, amely tudásnak 
több évtizedes gyakorlás volt az 
alapja. Ezek az emberek szinte ösz-
szenőttek, egyek voltak a lovaikkal, 
éreztetve azt a tudást, erőt, ügyes-
séget, bátorságot és hitet, amellyel 
kun őseink túlélték az elmúlt ziva-
taros történelmi századokat. Ezek 
az emberek a lovagláson kívül ér-
tettek az íj, a kelevéz, a lándzsa, a 
szablya és a karikásostor használa-
tához is. Szinte egy Csingiz Ajtma-
tov-regényrészlet elevenedett meg 
a szemünk előtt.
 Nem véletlen tehát, hogy az idő is 
gyorsan röppent, elérkezett a dé-
lidő, a finom nagykunsági ételek 
elfogyasztása, amelyre két helyen 

 A Pusztai rókák        Fotó: Tompa László

Célbalövés                   Fotó Magyar  Barbara

Egyházközséghez tartozó tanin-
tézmények diákjai között. Ezeknek 
a szép gyermekrajzoknak a tárgya 
szintén a nagykunsági történelem, 
élet és hagyományok voltak. Ennek 

a megszervezői és lebonyolítói a kö-
vetkező személyek voltak: Ferenczi 
Péter Tamásné, Gulyás-Szentesi 
Katalin és Simonné Fodor Dóra.
 Ezután a tanya udvarán külön-
böző ismeretterjesztő előadásokra 
került sor. Először dr. Nagy Molnár 
Miklós jeles néprajztudós, a karca-
gi Györffy István Nagykun Múze-
um igazgatója tartotta meg érde-
kes és elmélyült előadását a kunok 
történetéről, hogyan kerültek ide 
Ázsiából és hogyan települtek le a 
mai Nagy- és Kiskunság területén, 
hogyan váltak az ország védőivé 
és építőivé. Ezután Albert Kriszti-
án a Kecskeri-puszta történetéről, 
táji alakulásáról, gazdag növény- 
és állatvilágáról tartott előadást, 
amelyeket különböző tárgyi do-
kumentumok, növények, fészkek, 
állatkoponyák bemutatásával is il-
lusztrált. 
 A nap folyamán számos kísérő 
program tette még gazdagabbá és 
emlékezetesebbé ezt az ünnep-
séget. Ilyen volt például a Mudi 
Fesztivál a Magyar Mudi Egyesü-
let szervezésében, elismert bírák 
és neves tenyésztők közreműködé-
sével. A sztyeppei lovasnépek tár-
gyi kultúrája került bemutatásra 
a nagyjurtában, valamint csont-
kovácsok dolgoztak a kisjurtában. 

Egész nap kézműves bemutatók és 
vásár volt különböző népművészeti 
alkotásokból, tájjellegű helyi élel-
miszerekből. Az eredeti nagykun-
sági ételek főzésében a Horváth-Kert 

Vendéglő dolgozói jeleskedtek. Va-
lamint a vendégeknek egész nap 
rendelkezésükre állt a lovaskocsi-
kázás a Kecskeri-pusztán. Délután 
még sor került a lovasok körében 
‒ a közép-ázsiai sztyeppéken a mai 
napig igen népszerű ‒ köböre lo-
vasjátékra, mely a Nagykunságban 
maradt fent a 19. századig. 
 Szólt még egyébként ez a nap a 
gyönyörű nagykun hagyományok 
bemutatása mellett a közösségépí-
tésről, amelyre a mai, egyre borzal-
masabbá és bizonytalanabbá váló 
világban egyre nagyobb szüksége 
van az embereknek. Hiszen ebben 
a felpörgő és elgépiesedett világban 
egyre kevesebbet tudunk magunk-
kal és egymással foglalkozni. A 
régi patriarhális életet, a téli tanyá-
zások vidám hangulatát már csak 
a könyvek lapjairól ismerjük. Újra 
fel kell építeni és erősíteni bomla-
dozó közösségeinket, megerősíteni 
a magyar vidék szellemi és mű-
vészeti végvárait, amelyeket már 
régóta ostromolja a nemzetünktől 
idegen, globalista és kozmopoli-
ta áradat. Bizony jó volt itt, Bene 
Sándor barátom tanyáján össze-
jönni, elbeszélgetni régi jó ismerő-
sökkel az élet ügyesbajos dolgairól. 
Együtt lelkesedni és gyönyörködni 
a lovasok ügyességében, a vágtató 

lovak szépségében. Jó látni azokat 
a gazdag értékeket, amit kun őse-
ink ránk és utódainkra hagytak, s 
amely örökséget a legjobb tudásunk 
szerint nekünk is művelni, gazda-
gítani, gyarapítani és továbbadni 
szent kötelességünk.
 Összességében egy nagyon jól 
megszervezett és nagyon jól sike-
rült rendezvény, egy nagyon szép, 
értékes és tartalmas nap volt. Teljes 
mértékben sikerült megvalósítani 
mindazokat a dolgokat, amelyeket 
e nap rendezősége kitűzött maga 
elé. Rengeteg ember munkája, tá-

mogatása van egy ilyen szép nap 
létrejöttében, de lelki, szellemi tá-
mogatóknak lehet tekinteni azt a 
sok vendéget is, akik a május elsejei 
ünnepet a lehető legjobb helyen töl-
tötték el, s a lelki és kulturális fel-
töltődés mellett igazi gasztronómi-
ai élmények birtokába is jutottak. A 
rendezvény gazdagon, színesen, ta-
nulságosan és élvezetesen mutatta 
a Nagykunság több száz esztendős 
történetét, értékeit, hagyományait, 
kultúráját és lelkiségét. 

Kovács János helytörténeti kutató

Lovas birkózás                  Fotó Magyar Barbara

Koch-ötös bemutató

Fotó Magyar Barbara
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 Az emberek egymásra találását segíti 
egy-egy olyan esemény, mint a keresz-
tállítás. Ez történt Jászfényszarun is 
május 8-án, a 32-es úton Hatvan felé 
haladva baloldalon, a Pethő tanyánál, 
ahol Kiss Gábor plébános, érseki taná-
csos, érd. esperes mondott áldást a csa-
ládok emlékére állított kereszteknél.
 Igen, jól látja a kedves olvasó, így 
többes számban a keresztek „Ballagó 

Kereszt” „Fakereszt” és a „32-es Ha-

tárút Kereszt” állítására és azok meg-

áldására került sor. Néhány hónapja 
már, hogy a Pethő tanyán és közelé-
ben megújuló és újonnan épített ke-
reszteket látunk, környezetük szépen 
rendben tartva, megállásra, pihenésre 
csábítja az utazót. Majd a napokban 
megszólítást, meghívót kaptunk: „Ked-

ves Rokon! Gyertek el hozzánk, mert az el-

készült keresztek megáldására most kerül 

sor. Örülnénk, ha Ti is ott lennétek, együtt 

lennénk …”

 A 32-es úton a hatvani határ előtt 
nyitott kapu csalogat befelé a Pet-
hő-birtokra. Évek óta jó szóval, kedves 
vendéglátással és hamisítatlan tanyasi 
élet pillanataival várják a háziak a be-
térőket, a felnőtt és gyerek csoporto-
kat. Az épület Onnantól tudjuk, hogy itt 

lakik a család. Pető András 1734-ben szüle-

tett.  Jászfényszarun. Attól datáljuk. Lehet, 

régebben is itt laktunk, de 1734-től biztos 
‒ mondja Pethő Ferenc. A tanyának a 
helye nem a mostani volt. A régi Pe-
tő-tanyák kicsit feljebb voltak a dom-
boldalon, de mindig is a hatvani határ 
és a vasút környékén volt a családi bir-
tok.

 Az 1760-as Jászkun kerületi össze-
írás szerint Pető András (1734–1794) 
Jászfényszarun született. Édesapja, 
Pető György, édesanyja, Csintalan Er-
zsébet. Felesége, Nyitrai Anna (1741–
1793), házasságkötésük 1760. február 
3-án volt. (Forrás: Pető István család-
fakutatása)

A keresztet állítók: dr. Ballagó Ka-

talin és Pethő Ferenc adatközlései

A Ballagó kereszt állítása

 2015. július 22-én adták át a forga-
lomnak 32. sz. főút felújított szakaszát 
és az új párhuzamos kerékpárutat Hat-
van-Jászfényszaru között. A beruhá-
zás keretében a 32. sz. főúton Hatvan 
külterületétől kezdődően 11,5 tonnás 
burkolat megerősítés történt. A forgal-
mi sávok kiszélesedtek a jászfénysza-
rui körforgalomig. 
 Az építkezésnél végzett földmunká-
latok során került elő egy nagyobb kő, 
a megye határtól mintegy 100 méterre, 
melyről feltételeztük, hogy a korábban 
a 32. sz. főút mentén állott kereszt ma-
radványa lehetett. Ez azonban máig 
nem bizonyos.
 1968-ig azonban bizonyosan állott 
kereszt a 32. sz. főút mellett, az akkor 
még működő 5. sz. őrháznál létesített 
vasúti átjáróhoz vezető, a főút – néhai 
Bordás Antal tanyája mellett fekvő – és 
az arról leágazó dűlő út kereszteződé-
sénél.  Ez a vasúti átjáró kötötte össze 
a Szilfatanyákat a 32. sz. főúttal. Édes-
anyám elmondása szerint a keresztet a 
Szilfatanyán élő, tehetősnek számító 

Márkus család (vagy annak egy tagja) 
állíttatta a múlt században. (Ez meg-
felelt a keresztek a napi gyakorlatba-
ni szerepének: a tájékozódás segítése 
földrajzi tájegységek végének/kezde-
tének jelzésével. Ilyen egység: falu, ta-
nya, mező, szántó, birtok, gyepű, szer.)
 Ezt a keresztet valószínű 1968-ban 
az akkori útépítés során bontották el, 
gyermekkoromban még játszottunk a 
kereszt körül, ami akkor már elhanya-
golt volt, növényzet nőtte be. Az évben 
azért vagyok biztos, mert azon a nyá-
ron, augusztusban sok katonai konvoj 
közlekedett az úton, akik az építkezés 
miatt csak szakaszosan haladhattak, 
a felnőttek mondták: vonulnak Cseh-
szlovákiába. 
 Édesanyámat, Ballagó Bélánét a 
2015-ös építkezéskor kezdte foglal-
koztatni a gondolat, hogy a korábban 
ott állott keresztet újra kellene állítat-
ni. Mivel nem volt bizonyos, hogy az 
előkerült kő a kereszt darabja-e, a gon-
dolatot akkor még nem követte tett.
 2018 őszén édesanyám egészségi ál-
lapota megromlott, majd 2019. elején 
kórházba került, ahol az állapota már 
nem javult, március 8-án elhunyt, 
halála előtt is erősen foglalkoztatta a 

kereszt felállítása, melyre akkor és ott 
ígéretet tettem neki. Így még 2019-ben 
elkezdte az előkészítését Tóth László 
lőrinci műköves – aki Lőrinciben a 
21. sz. főút mellé már készített hason-
ló keresztet ‒, megkérte a Jász-Nagy-
kun-Szolnok - Magyar Közút Non-
profit Zrt. hozzájárulását, kimérték a 
pontos telekhatárt, a munkát mégsem 
lehetett elkezdeni, először a műköves 
sajnálatos betegsége, majd Covid jár-
vány szólt közbe.  Ilyen előzmények 
után 2021 őszére elkészült a talapzat, 
majd a fagyveszély elmúltával, 2022. 

Vonulás a felújított keresztekhez           Fotó: Pethő István

A Fiúnak és a Szentléleknek áldása

szálljon erre a keresztre

A felújított Ballagó kereszt

Fotó: Pethő István

február 8-án (édesanyám névnapján) 
állott a kereszt, és felkerült rá a kor-
pusz is. A kereszt a kerékpárútról sza-
badon megközelíthető.
 A talapzaton látható felirat:

Állíttatta
Isten dicsőségére
Posztumusz
Ballagó Béláné
2022

A kereszten korpusz fölött kőtáblán 
látható: INRI

A 32-es Határút kereszt állítása

 Az élet viharainak „köszönhetően” 
a 32-es Határút kereszt eltűnt, csak a 
lépcsős talapzat alsó két foka maradt 
meg. A Kohári tanító bácsi kutatása 
alapján az egri püspökség írása szerint 
Palla Mária adott adományt a valami-
kori kereszt építéséhez. A Pethő család 
újjá építtette – Fáczán Pali bácsi önzet-
len segítségével 2016-ban készült el a 
család évfordulói kapcsán. A talapzat 
lépcsőzetesen keskenyedő alapon áll, 
amelyet régi téglákból alapoztak meg, 
a talapzaton fatábla őrzi az építtetők 
nevét.
 A talapzaton látható felirat:

Pető Ferenc és neje
Oláh Katalin 2016
Októberében Újjá építette
Állítatta: Palla Mária
Az 1900-as évek elején

 A korpusz fölött fa táblán látható: 
INRI. Az INRI annak a keresztre fe-
szítettek feje fölé szegezett vádcímtáb-
lára írt latin szövegnek a rövidítése, 
amelyet a haldokló Jézus feje fölé he-
lyeztek a keresztfára: Iesus Nazarenus 
Rex Iudeorum, „Názáreti Jézus a zsi-
dók királya”. Ez volt Pilátus ítélete, a 
kivégzett bűne. A rómaiak a keresztre 
feszítés halálbüntetésnél fehér gipsz-
szel bevont kis táblácskát használtak, 
amelyre jól olvasható, fekete betűkkel 
írták a betűket.
 A kereszt a kerékpárútról szabadon 
megközelíthető, a család vallja, hogy 
ez a kereszt minden tanyasi emberé.
 
A fakereszt állítása

 A Pethő család birtokán 15 éve 
dombon (amely a hármas dombot 
jelképezi) áll egy faragott fakereszt, 
amelyet Szabó Péter faszobrász (Bu-
dapest) a család régi barátja készített. 
Hengeres alakú, ún. palóckeresztet 
mintázó, lapos faragású növényi dí-
szek futják körbe. A hármas halmon 
nyugvó kettős kereszt számos törté-

nelmi címerünk része volt. A hármas 
halom a szakértők szerint eredetileg 
csupán alátámasztásul szolgált, a ma-
gyar heraldika ugyanis nem kedvelte 
az ún. „lebegő” ábrázolásokat. A 16. 
század elején a címer elemei sajátos 
értelmezést kaptak, eszerint a hármas 
halom három hegycsúcsot, a Tátrát, a 
Mátrát, a Fátrát jelképezte. Karakte-
res tartozéka a félköríves bádogtető. A 
domb előtt nyolc darab fatábla látha-
tó, amelynek faragásait szintén Szabó 
Péter készítette, Magyarország törté-
nelméből tartalmaznak jelenetet, jel-
képeket a szarmata kortól egészen a II. 
világháborúig. A kereszt és a fatáblák 
belterületen vannak, így megközelíte-
ni csak a tulajdonos hozzájárulásával 
lehet, de jól láthatóak a kerékpárútról 
is.

 A határban állított feszületek a múlt 
tanúi, de a ma élő hívek életének is 
részei. Főként így, hogy közösen meg-
élhettük a keresztek építését, meg-
újítását, megismerhettük a család ide 
kapcsolódó élettörténetét, együtt sé-
táltunk végig a keresztek útján. Kiss 
Gábor plébános külön-külön áldotta 
meg a kereszteket: „Legyen ez a kereszt 
a béke, a remény és az öröm szimbó-
luma.” Ajándék az élettől mindannyi-
unk számára, hogy részesei lehettünk 
a keresztek állításának, megáldásának. 
Különös, a lelket megérintő pillanat 
volt, amikor a meghívottak a kereszt 
körül gyülekezve észlelték, hogy ke-
rékpáros turisták közelednek, szét-
nyílt a tömeg, a kerékpárosok lelassítva 
haladtak el mellettünk, majd az egyik 
fiatalember megállt, leszállt a kerék-
párról, keresztet vetett és bólintással 
elköszönve tovább ment. A Pethő csa-

láddal együttműködve így kerülhetett 
sor 2022. május 8-án a három kereszt 
felszentelésére.

 Az elmúlt két év megtanított bennün-
ket arra, hogy kicsit lassabb tempóban 
éljük életünket, így érdemes azokat az 
emlékeket is szemügyre venni, melyek 
mellett eddig csak elsuhantunk. Ilye-
nek az út menti keresztek, ahol jó egy 
kicsit megállni, tisztelegni azok előtt 
az emberek előtt, akik egykor ezeket 
emelték. Az út menti keresztállítás fő-
leg a 18. században volt gyakori tájain-
kon, az utóbbi évtizedekben ismételten 
sor került keresztállításokra. A keresz-
teket többnyire a hívek önköltségen 
állították, az egyház pedig felszentelte 
és megáldotta azokat. Kezdetben az 
útszéli kereszt a határoknál az út men-
tén állított kő-, fakereszt volt, ami a tá-
jékozódást segítette. Emellett földrajzi 
helyek végének és kezdetének jelzésé-
re is szolgált. Természetesen nemcsak 
útszéleken, hanem nevezetes vagy 
hangsúlyos helyeken – folyópart, falu 
széle, a mező, dűlők kezdete – is álltak. 
A keresztek tisztelete általános volt, az 
arra járók főhajtással tisztelegtek előt-
tük. A tanyasi emberek ritkán jutottak 
el a falusi templomig, ezért számukra 
jó időben kereszteknél tartottak va-
sárnapi szentmisét. A keresztek állí-
tásának egy másik szempontja, hogy 
ezek természeti csapásoktól, tolvajok-
tól óvták a termést, bajtól a falut, távol 
tartották a betegséget. Természetesen 
volt, hogy hálából emeltek kereszteket 
a helyiek, amelyek ma már – a telepü-
lések fejlődésével – egészen más helyen 
találhatók. A keresztek ma sok esetben 
az ősi településhatárok emlékét őrzik. 
 A keresztállítás különösen a 18. szá-
zadban lett gyakori, legtöbbjük 1850–
1930 közötti. A keresztek nagy többsé-
gét nem az egyház állíttatta, hanem a 
hívek fizették költségüket, az egyház 
csak felszentelte, megáldotta ezeket. 
A szentelés ünnepséggel, a helyszínen 
bemutatott misével, prédikációval tör-
tént. Hagyomány volt, hogy a keresztek 
előtt az arra járó férfiak megemelték 
kalapjukat, a nők keresztet vetettek. 
Gyakran imádkoztak előtte, ilyenkor 
virágot, koszorút vittek rájuk. Fontos 
állomások voltak a búcsújárás útvona-
lába esett keresztek. Ezeknél a búcsú-
sok megálltak imádkozni, énekelni, te-
hát hagyományos megállója, állomása 
volt a zarándokútnak.

 Kovács Béláné Pető Magdolna,

a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai

Társaság elnöke

Kiss Gábor plébános úr a Határút kereszt 

előtt     Fotó: P.I.
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LAPZÁRTA

 Rendszeres és alkalmi szerzőink figyel-
mébe ajánljuk, hogy a következő lapszá-
munk 2022. október végén jelenik meg.  
A kéziratokat és a fotókat elsősorban e-mai-
len legkésőbb 2022. szeptember 21-ig kérjük 
eljuttatni a szerkesztőségbe.

***
Lapunk a Nemzeti Kulturális Alap Ismeret-
terjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma, 
a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége,  
a Nagykun Hagyományőrző Társulás és  
a személyi jövedelem adó 1 %-nak támogatá-
sával jelenik meg.

Lapunk szerzőiVERSELŐ JÁSZOK

Balogh János pszichológus, Budapest
Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet törté-
nész, a Kiskun Múzeum nyugalmazott 
igazgatója
Dr. Bathó Edit néprajzkutató, a Jász Mú-
zeum igazgatója, Jászberény
Bognár Mária újságíró, Budapest
Csörgő Terézia, a Lehel Vezér Gimná-
zium nyugalmazott kémia-biológia szakos 
tanára, Jászberény
Kovács Béláné Pethő Magdolna, a 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társa-
ság elnöke, Jászfényszaru
Kovács János helytörténeti kutató,
Mesterszállás
Uferné Sárközi Ágnes helytörténeti
kutató, Jászberény
Varga Ferencné polgármester, kiskunka-
pitányné, Szank
Varga Istvánné Fajszi Mária ma-
gyar-történelem szakos tanár, Fülöp-
szállás
Végső István történész, Kiskunhalas
Veresegyházi Béla ny. gimnázium-igaz-
gató, Tápiószele

Haikuk

Kapcsolat axióma 

Ha kigondolom,
nem megkérdezem, mi bánt,

elvesztettelek.

Szirén

Beleszerettem,
Most egy egész óceán

Térdel szívemen.

Mamám, anyám és én

Hármunk közül a
legszerencsésebb anyám.

Él a szerelme.

Balogh János

16. Kunszentmárton

1. Akasztófa 1822/23
2. Akasztó-fok 1782/85
3. Alsó-erdő 1822/23
4. Bábocka 1782/85
5. Bábocka-puszta 1782/85
6. Districtuális erdő 1819/69, 1822/23
7. Erdő-zug 1819/69, 1822/23
8. Érközi-földek 1819/69
9. Érközi-legelő 1819/69
10. Gödény-halom 1819/69
11. Gödény-lapos 1819/69
12. Hármas-halom 1782/85, 1819/69, 
     1822/23
13. Hegyes-határ 1782/85
15. Jaksor-ere 1782/85
16. Jaksor-köz 1790, 1822/23
17. Józsa 1822/23
18. Káposztás-zug 1822/23
19. Kettős-halom 1819/69, 1822/23
20. Kettős-halom alja 1822/23
21. Kis-Jaksor 1822/23
22. Kis János halma 1819/69
23. Koplaló- (Tetű)-halom 1819/69, 
      1822/23
24. Kováts-halom 1819/69
25. Kökény-zug 1819/69
26. Köttön- (Kötöny-) halom 1790, 
      1822/23
27. Köttöni szőllők 1822/23
28. Malom-zug 1819/69
29. Nagy-ér 1819/69
30. Nagy-halom 1819/69
31. Nagy-Jaksor-ér 1819/69, 1822/23
32. Nagyeri-legelő 1819/69

33. Örvény-zug 1822/23
34. Péter-zug 1819/69, 1822/23
35. Péter-zugi szőllők 1822/23
36. Szedres-halom 1819/69
37. Telek fokja 1782/85
38. Telek-halom 1782/85, 1790, 1819/69
39. Tetű-halom 1819/69
40. Tehenes (Teheny) 1819/69
41. Tigyi-halom 1790
42. Város kertje 1819/69
43. Veker-ér 1782/85, 1819/69, 1822/23
44. Tűzköves-halom 1782/85
45. Körös 1777, 1784, 1782/85, 
      1819/69, 1822/23
46. Hosszú-szék 1819/69
47. Káposztás-erdő 1819/69
48. Báboczka-hát 1782/85
49. Tanyabéli földek 1822/23

17. Mesterszállás

1. Agyagos-halom 1820, 1822/23
2. Császár-zug 1820, 1819/69, 1822/23
3. Fekete-halom 1782/85, 1819/69, 
    1822/23, 1820
4. Göntz-ér 1820, 1822/23
5. Görbe-ér 1782/85, 1819/69, 1822/23
6. Görbe-halom 1819/69
7. Gyilkos-halom 1782/85, 1819/69,
    1822/23
8. Harang-zug 1782/85, 1819/69,822/23
9. Harcsás-halom 1822/23
10. Harcsás-zug 1822/23
11. Hegyes-határ 1820
12. Hegyes-laponyag 1782/85
13. Holt-Körös 1822/23
14. Kis-Büdös ere 1782/85, 1819/69, 
      1822/23
15. Kis-Sirató 1782/85, 1819/69, 1822/23
16. Kis-Szamár-ér 1822/23
17. Kis-zug 1822/23
18. Latzkó (Lackó) halma 1819/69, 
     1822/23
19. Mesterszállás-halom 1820
20. Nagy-állás-halom 1819/69
21. Nagy-Fertő 1822/23
22. Nagy-Sirató 1782/85, 1784, 
      1819/69, 1822/23
23. Nagy-Szamár-ér 1822/23
24. Ökör-ér farka 1820
25. Ördög-árok 1819/69, 1822/23
26. Pap András-zug 1822/23
27. Rókalyukas 1822/23
28. Sikor (Sikér) 1819/69, 1822/23
29. Szamár-ér-hát 1820
30. Szöglet-határ 1822/23
31. Ürmös lapossa 1820
32. Vár-hát 1820, 1822/23
33. Holt-Körös-köze 1819/69, 1822/23
34. Hármas-Körös 1819/69, 1820
35. Kender-halom 1790
36. Szettyínes 1790
folytatjuk

Veresegyházi Béla ny. iskola-igazgató

Jász-Nagykun-Szolnok

megye Tisza-szabályozás előtti 

földrajzi nevei az 1860 előtt 

készült kéziratos

térképek névanyaga

alapján. VII. rész


