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 ingyenes helytörténeti kiadványa 

 

                                                         VII. évfolyam 1. szám                                2020 november 

 

Mi tesz várossá, faluvá egy települést? A közigazgatás, a statisztika, az államháztartás a maga módján, 

főként számokban, könnyedén meg tudja válaszolni e kérdést. Egy-egy városi címért való 

önkormányzati kérelem is, bizonyosan, felsorol adatokat: dolgozók, nyugdíjasok arányát, cégeket, 

vállalkozókat, lakásokat, utakat, közintézményeket, orvosokat, sportlétesítményeket. A fiatalos 

közvélekedés talán a modernitásnak való megfeleléshez viszonyít: egy főre jutó okostelefonok, ingyen 

wifi, üdítő- és bódító szerek elérhetősége, a nyüzsgés és száguldozás mértéke. De mindezek csak 

adóalanyok és adótárgyak.  

Mi, kerekegyházi lokálpatrióták, a szellemi és lelki élhetőséget keresve, úgy látjuk, hogy város, falu az 

a körülhatárolt területen, letelepülve élő embercsoport, amelynek vannak olyan történetei, amelybe 

ki-ki beillesztheti a maga történetét. Szóval, város, falu: a nagy történet. A kis történetek. Amikor egy 

tájegység neve, egy utcanév, egy dűlő, egy épület, egy templom, egy család neve, stb. olyan ismeret- és 

élményanyagot hordoz, amely csak itt és csak az itt élők számára jelent közös ismeret- és 

élményanyagot. Kerekegyháza tehát azok számára Kerekegyháza, akik be tudnak illeszkedni a nagy 

történetbe és kisebb történeteibe. A közös tudat. A csak adóalanyokat, adótárgyakat, a csak alvási és 

fűnyírási helyszínt látókat a történelem lecseréli. A Föld népességének kilencven százaléka ugyanis 

úgy gondolja, a kerekkegyháziak jobban élnek mint ő és nagy részük el is indul, hogy cseréljen az itt 

élőkkel. Az egyéni tudatok az országút szélére jutnak. Mi maradunk.  

Mi, kerekegyházi lokálpatrióták a személyes emlékezetek időbeli és térbeli határain túlmenően, olyan 

helyi és térségi ismeret-és élményanyagot nyújtunk, amelyek lehetővé teszik a Nagy Történetbe való 

egyéni, családi bekapcsolódást. Egy várost ugyanis nem a házai tesznek várossá, hanem a polgárai. 

Tartsanak velünk bátran! 

Helytörténet hitelesen és igényesen: 
figyelje a Kerekegyházi Lokálpatrióták honlapját, rendezvényeit! 

www.keloegy/ 

 

Hagyományos kukoricatörés Kerekegyházán, 2020-ban 

A kukoricatörés ötlete a vetéssel kezdődött. Kedves ismerősünk ajánlotta, kérte: nem vetnénk-e 

fehér lófogú kukoricát, csak azért, hogy a magot megőrizze. Rögtön eszembe jutott Anyám 60 napos 

nagy szemű fehérkukoricája, amit gyermekkoromban a veteményeskertbe csemegének vetettünk. A 

száron beért csöveket eltettük és a magot lemorzsolva, a következő tavasszal újra elvetettük. Hát, most 

is elvetettük, de nem ám egy kertre valót, hanem egy szűk holdnyit. 

Nem is volt azzal semmi baj, csak a szokásos. Túl nagy feneket nem kerítettünk a dolognak. 

Gyommentesítést a ma már szokásos módon végeztünk és a többit rábíztuk az időjárásra. Az ötlet, 

miszerint kézzel kéne letörni, adta magát és nyitott fülekre talált az ismerőseink és a barátaink 

körében. 

A kukoricát száron fosztottuk és lovas kocsival hordtuk be. A hagyományoknak megfelelően, aki 

piros kukoricacsövet talált, hazamehetett volna, de ahhoz nem voltunk elegen és biztos, hogy a 

„lányok” közül senki sem akar már férjhez menni, még egyszer, a következő évben.  
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A jól végzett munka jutalma a bográcsos birkapörkölt és szomjoltónak egy-egy jó pohár bor volt. 

Fosztani ugyan nem kellett a kukoricát, de a régi kukoricatörések emlékét örömmel, itt-ott egymás 

szavába vágva idéztük fel. A kukoricatörés régen nagy esemény volt, ilyenkor a jó szomszédok, 

rokonok, barátok együtt törték kalákában (közösen, nem pénzért, hanem egymás megsegítésére 

kölcsönösen végzett munka) a kukoricát, majd esténként felváltva jártak egymáshoz fosztókába és a 

fosztásból kiválogatott levelekből cipőtalp, lábtörlő, kosarak, gyerekjátékok készültek. 

Álljon itt néhány sor Fél Edit, Hofer Tamás néprajzkutatók gyűjtéséből: Az átányi gazdálkodás 

ágai [Néprajzi Közlemények 6. évfolyam, 2. szám, Budapest 1961., 51-55. oldal], arról, hogy a régi 

kukoricatörésekre hogyan emlékeztek vissza az akkori elbeszélők: 

"Mikor a kukorica megért, akkor fehér a fosztás a csövön, akkor lefordul a cső, mint a busakalász, 

lefordítja a fejit, megszárad a csutája a cső tövinél. Ilyenkor jön el a kukoricatörés ideje.” … A 

második világháború előtt mindig a fosztásban törték a kukoricát. Csak később jött szokásba, hogy a 

kukoricát „száron megfosztják”, vagyis teljesen kibontják a borítólevelekből és pusztán a csövet törik 

le. 

 Akik az új módszerre tértek, számos előnyét sorolják: „itthon nincs vele semmi baj, szekérről megy 

a zsákba, zsákkal a padra (padlásra). Tovább tart a törés, de itthon nem kell az estével tódani. 

Könnyebb behordani, mert kocsiszámra kevesebb a kukorica.”…  

Ha nem a szárán fosztották a kukoricát, többnyire még a törés napján otthon este fosztáshoz látnak. 

Maga a fosztás, különösen régebben vidám társas munka volt. … 

A termés betakarításának másik munkája a szár levágása, behordása. A levágott szár kévébe 

kötésével megfelelő „puha” időt kell várni. Általában harmaton kötik össze, s raknak belőle 20-25 

kévés kúpokat. Sokan a szárvágást éjszakai munkának tartották, amit a napközben végzett törés után, 

a harmat leszálltával lehetett kezdeni. … 

Ha a padlásra hordott kukoricából akár jószág, akár ember eledeléül, akár pedig vetőmagnak 

akarnak használni valamennyit, sőt gyakran, még ha eladják is, le kell morzsolni előbb. „Aki kisebb 

mennyiséget adott el, má’ csak azér’ is lemorzsolta, hogy a csutkája megmaradjon tűzre – a csutka 

ingyenbe maradt.” 

A népi hagyományok nem csak a kultúra őrzése miatt fontosak. Az ilyen eseményeknek, 

szokásoknak felelevenítése közösségek, barátságok összetartásában is nagy szereppel bír. Arról már 

nem is beszélve, hogy a legtöbbször egy ilyen alkalom, igencsak vidám és kellemes időtöltést biztosít.  

 

Kukorica az asztalon 

Sokféle gyorsan elkészíthető, közkedvelt népi kukoricaeledel ismeretes. Nevük, elkészítési módjuk 

vidékenként változott. 

Kukoricakása, puliszka: Lobogó forró vízbe vagy tejbe fokozatosan beleszórták a finomra őrölt 

kukoricalisztet vagy -darát, majd kevergetve megfőzték. Édesen is, sósan is ették. Az édes kását 

mézzel, lekvárral, mákkal ízesítették; a sósat tejjel, tejföllel, túróval, esetleg pirított hagymával, 

szalonnával, sült hússal vagy csak alaposan megzsírozva fogyasztották. Néhol a sós változatot 

berántották, erősen fűszerezték. 

Kukoricalepény: Málé, görhöny, görhe, görhő stb. néven is ismert. Közkedvelt édes sült tészta 

volt. Főleg télen, a hétköznapokon reggelire fogyasztották. A kukoricalisztet forró vízzel kellett 

bekeverni, majd több órán át a kemence tetején vagy a tűzhely szélén melegen tartani – erjeszteni. 

Általában este keverték be, és másnap reggel sütötték meg. 

Nem volt szükség az édesítésére, a tészta magában édes volt a többórás melegen tartástól. 

Zsiradékot, később tojást is tettek bele, máskor szilva- vagy eperlekvárral töltötték. Tepsiben 

lepényként, régebben lapu- vagy káposztalevélre öntve kemencében, sütőben sütötték. 

Laskás málé: Az erjesztett alapanyagot vékony tésztaalapon sütötték meg.  

Bocskoros málé: A máléalapot káposztalevélre öntve sütötték meg. 
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Kukoricapogácsa: Sűrűbb erjesztett keverékből szaggatták. 

Prósza: A kukoricalisztet tejjel vagy aludttejjel, esetleg tejföllel és kis vízzel, keverték el. Édes 

változatába cukrot tettek, tetejére lekvárt csepegtettek; sós változatához kaprot aprítottak, tököt 

gyalultak, és tepsiben megsütötték. 

MINILEXIKON: Fehér nyolcsoros kukorica: A fehér lófogúból származó régi fajta. Ahhoz hasonló nagy 

termést ad, de gyengébb minőségű talajon is szépen terem. Igen nagy szeme miatt kacsa és libatömésre ajánlott. 
Keményítő tartalma magas, a vele tömött állatok gyorsan fejlődnek. (Forrás: MTI, Gazdaudvar) 

  

                                                                                                                                     Orosz Sándorné 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Kukoricatörés régen  

 

 és 2020-ban, Kerekegyházán:  

 2020-as fotók: Faragó Ferenc 

 

    

 

Kedves Olvasóink! Ismert, hogy Kerekegyháza megalapításának 50. évfordulóján, 1907. szeptember 

15-én, a rendezvény ünnepi szónoka Kada Elek volt, az akkor már országszerte híres kecskeméti 

polgármester. Kada Elek nem csak a szomszédos nagyváros első embereként tette tiszteletét 

településünkön, hanem személyes, rokoni, kapcsolat is fűzte őt balatoni Farkas Jánoshoz. Erről a nem 

közismert viszonyról is olvashatnak Popovics Zsuzsanna következő írásában.         (a szerk.) 

 

Kada Elekné Ferenczy Auguszta  
zászlóanyasága az Országos Dalosünnepen 

170 évvel ezelőtt, 1850. december 7-én született Ferenczy Auguszta. Erzsébet királyné bizalmasa 

és felolvasónője, Ferenczy Ida unokahúga volt. 1876-ban lett Kada Elek felesége. Mint 

polgármesterné fontos szerepet töltött be a hírös város társadalmi életében. Többek között részt vett az 

1909-ben Kecskeméten megtartott országos dalostalálkozó zászlószentelési ünnepségének 

lebonyolításában. Ferenczy Ida zászlóanya távollétében ő kötött egy gyönyörű szalagot az új zászlóra 

Szabó László 

egyéni gazda 

ökrös szekéren 

hazaszállítja idei 

kukoricatermését. 

Balkány, 1957 

MTI Fotó: 

Fehérváry Ferenc 
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A kecskeméti dalünnepről: A zászlóanya, Kada Elekné 

távozása a templomból (fényképész Jelfy Gyula, Vasárnapi Újság) 
Kép forrása http://keptar.niif.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=72922a 

e szavak kíséretében: „Fennen hirdesse e zászló a magyar művészet dicsőségét!” Élete utolsó éveiben 

sokat betegeskedett, halála (1929) mégis váratlanul érte környezetét.     Nekrológjában a Kecskeméti 

Közlöny így méltatta: „Kiváló szellemű, rendkívül szeretetreméltó hölgy volt, akit mindenki 

legőszintébb tisztelettel és szeretettel vett körül.”  

Távirati stílusban ennyit tudunk meg Kada Elekné Ferenczy Augusztáról, a Kecskeméti Életrajzi 

Lexikonból. Hallott már a Kecskeméten rendezett első országos dalostalálkozóról? Tudja, mi a dolga 

a zászlóanyának, egy rangos kulturális, társadalmi eseményen? Haladjunk sorjában.   

Székelyné Kőrösi Ilona tollából olvasható, hogy a 20. század első évtizede bővelkedett olyan 

rendezvényekben, amelyek a hírös város értékeire és vonzerejére hívták fel a figyelmet. Ezek közül 

kiemelkedik az 1909. augusztus 15-18. között megrendezett Országos Dalosünnep, mely óriási városi 

és civil szervező munkával valósult meg. Túlzás nélkül mondható, hogy a korabeli Magyarország 

egyik legjelentősebb kulturális rendezvényére került sor Kecskeméten. Helyi főszervezője Sándor 

István főjegyző volt, fővédnökei többek között Kada Elek polgármester és a Bécsben élő Ferenczy 

Ida, Erzsébet királyné felolvasónője.  

A Dalosünnep az első olyan rendezvények közé tartozott, amely jól megtervezett arculatot kapott, 

pl. művészi kőnyomatos plakátot, majd emlékalbumot jelentettek meg. Az egykori Népliget területén 

felépült alkalmi dalcsarnok méreteire jellemző, hogy az 1500 dalos résztvevőn kívül 6000 vendég 

befogadására volt alkalmas. A vendégek elszállásolása a Beretvásban és a Royal (Dunszt) 

Szállodában, valamint magánházaknál történt. 

1909. augusztusában a magyar 

városok dalárdái a legnagyobb 

megelégedéssel töltöttek el több napot 

Kecskeméten. „…E dalünnep nagy 

idegenforgalmat csinált, Kecskemét hírét 

szerte az országban nagyban öregbítette, 

de gyakorlati haszna is volt. Az országos 

dalosverseny négy napján 4000 vendég 

élt Kecskeméten, és vette igénybe a 

vendéglőket, amit az élelmiszerek 

előállításával foglalkozó mindenfajta 

üzem és termelés megérzett, büszkék 

lehetünk rá, hogy feladatát mindegyik 

szépen látta el.” – foglalta össze Sándor 

István. (Forrás: Facebook/Kecskemét 650) 

Azt gondolom, méltán lehetünk 

büszkék korabeli kecskeméti elődeinkre. Hatalmas szervezést és összefogást igényelt a több ezer 

embert megmozgató Dalosünnep létrehozása, megvalósítása. Napjainkban is bármelyik nagyvárosnak 

becsületére válna egy hasonló kaliberű énekes-dalos rendezvény lebonyolítása.  

Az Országos Dalostalálkozón ünnepelte 50 éves jubileumát az 1859-ben alakult Kecskeméti Városi 

Dalárda. A rendezvény „védnöke” volt Ferenczy Ida, és őt kérték fel zászlóanyának. Elvállalta a 

felkérést, de az ünnepélyen betegsége miatt nem tudott személyesen megjelenni, ezért Kada Elekné 

kötötte fel helyette a szalagot a Dalárda zászlajára, melyen a hímzett családi címer mellett a felirat: 

„Nemzeti öntudatunk erősítésére ápoljátok a magyar művészetet – Ferenczy Ida zászlóanya” volt. 

1000 forintot is küldött Ferenczy Ida a Dalárdának. (Forrás: Kecskeméti Lapok) 

A zászlóanyaság tehát nem csak tisztelettel és ranggal járt, de jó alkalom volt az adományozásra is. 

Ferenczy Ida egész életében bőkezűen támogatta a Kecskeméten működő egyleteket, amiről rendre 

tudósítottak a helyi lapok. Szinte minden évben támogatta például a kecskeméti Rongyos Egyesületet. 

Emellett alapító tagja volt a Kecskemét előkelő hölgytagjait összefogó, 1870-ben alakult Kecskeméti 

Jótékony Nőegyletnek. Ez az egyesület árva gyermekek és gyámoltalan sorsú beteg családfők 

megsegítésére, árva lányok neveltetésének előmozdítására, kiházasítására, „nőneveldék” felállítására 

http://keptar.niif.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=72922a
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alakult. Gondot viseltek az ínség és egyéb csapások által elnyomorodott szegényekre. Adományokból, 

gyűjtésekből, különféle rendezvények bevételeiből teremtettek fedezetet céljaik megvalósításához. 

A Kecskeméti Jótékony Nőegyletnek néhány évig Kada Elekné Ferenczy Auguszta maga is elnöke 

volt. De vajon miként kapcsolódik a méltán híres kecskeméti polgármester felesége, Ferenczy 

Auguszta Kerekegyházához? Hát azon, hogy Auguszta unokahúga volt Ferenczy Máriának, aki pedig 

nem másnak, mint balatoni Farkas Jánosnak volt hitvese.  

A korabeli lapok szerint a kecskeméti társadalom jeles személyisége volt Ferenczy Auguszta. 
1876-ban lett Kada Elek felesége. A polgármester feleségeként talán nem is volt kérdés, hogy fontos 

szerepet vigyen Kecskemét társadalmi életében. Kada Eleket 1897-ben választották Kecskemét 

polgármesterévé, január 28-án iktatták be hivatalába. Édesanyja Zákos Ágnes, édesapja Kada Endre 

orvos volt, aki megyei orvosként került Kecskemétre. Elek fiúk a helyi katolikus főgimnáziumban 

végzett, majd a jogakadémián tanult. 1875-ben ügyvédi vizsgát tett, utána hazajött Kecskemétre. Itt 

kezdte meg ügyvédi tevékenységét. Családi összeköttetései, de személyes tulajdonságai is 

(műveltsége, erős igazságérzete, kiváló szónoki képessége) hamar sikeressé tették ügyvédi irodáját, 

városszerte népszerű lett. Népszerűségét az által is fokozta, mikor Kecskemét egyik legtekintélyesebb 

családjának leányát, Ferenczy Augusztát - Ferenczy Ida unokahúgát - 1876-ban feleségül vette. 

Kada Elek a kecskeméti polgármestersége előtt sikeres politikus, országgyűlési képviselő volt, 

évekig élt Budapesten. A számára oly kedves írást a fővárosban sem hagyta abba. Politikai, társadalmi 

és néprajzi tárgyú cikkeket jelentetett meg fővárosi lapokban: a Budapest, Pesti Hírlap, Pesti Napló, 

Vasárnapi Újság, Ország-Világ hasábjain. Munkatársa volt a Szabad Szó című politikai napilapnak, 

közben 1880-82 között a Kecskemét c. lapot is szerkesztette. 1893-ban pedig megjelent  „A darázs 

mérge” című regénye. 

Az 1890-es évek elején az egyházpolitikai törvények megalkotása körül nagy ellenállás 

bontakozott ki, tiltakozó gyűléseket tartottak, röpiratok jelentek meg a szabadelvű törvényalkotás 

ellen. Csáky Albin akkori kultuszminiszter, Szilágyi Dezső igazságügy-miniszter és Wekerle Sándor 

miniszterelnök Kada Eleket kérték fel, hogy az egyházpolitikai javaslatokat népszerűsítő röpiratot 

fogalmazzon meg, amely a nép nyelvén tudatja, hogy a kormány nem akarja a népet megfosztani 

vallásától. Kada vállalta a megbízatást. „Újfajta házasság, vagy cseréljük az asszonyt” c. írását több 

ezer példányban nyomtatták ki és osztották szét országszerte. Röpirata is hozzájárult, hogy a reformok 

szükségességét megértették és elfogadták.  

A polgármester Kada Elek kiváló képességeivel nagyot lendített Kecskemét város fejlődésén. 

Sokszor kívánták kitüntetni, előléptetni. (Főispáni széket is felajánlottak neki.) Mindig visszautasított 

mindent. Egyedül a földrengés után, 1912-ben kapott Ferenc József Rend kitüntetést fogadta el. 

Szigorú vezető volt, aki a munkátlanságot nem tűrte, a visszaélést üldözte, de a törekvést megbecsülte. 

(Forrás: Péterné Fehér Mária a Bács-Kiskun Megyei Levéltár főmunkatársának előadása, a 

Megemlékezések Kada Elek Kecskemét Törvényhatósági Jogú Város polgármesterévé történő 

megválasztása 100. évfordulóján című rendezvényen, Kecskemét, 1997. január 31.) 

Kada Elek 1913. június 24-én halt meg. Felesége, Ferenczy Auguszta 1929. május 31-én. 

Házaspárként 37 évet éltek meg együtt. Egy fiuk, egy lányuk született, és három unoka maradt utánuk.  

Popovics Zsuzsanna 

 

Gyökereink a múltban kapaszkodnak - akinek nincsenek gyökerei, elfújja a szél. 

Ismerjük meg, és legyünk büszkék Kerekegyháza múltjára! 

Az „ereklyés hölgy” és Kerekegyháza 

 
Vecseszéki Ferenczy Ida Krisztina Veronika, az „ereklyés hölgy” 1839. április 7-én egy kisnemesi 

család gyermekeként, Kecskeméten született. Szüleinek, Ferenczy Gergelynek és kisjácai Szeless 

Krisztinának 11 gyermeke született, de csak öt leány és egy fiú érte meg a felnőttkort, Anna, Karolina, 
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Ida, Mária (1863-ban ment nőül balatoni Farkas Jánoshoz, Kerekegyháza alapítójához), Viktória és 

Zoltán. 

 

„A 19. század közepén a lányokat nem részesítették magasabb fokú oktatásban, inkább a ház körüli 

teendőkre nevelték őket. Idát nem adták nevelő intézetbe, sőt még saját nevelőnője sem volt. Mindent, 

amire egy úri nőnek szüksége lehetett, édesanyjától tanulta meg. A kislány hamar kitűnt 

környezetéből lelki tulajdonságai és hatalmas tudásvágya miatt. Társaságba nem szeretett járni, a 

vidéki pletykák és az üres fecsegés untatták. Helyette inkább olvasott és önszorgalomból gyarapította 

tudását. A történelem, az irodalom és a földrajz érdekelték leginkább, ezen kívül nyelvismeretén is 

igyekezett javítani. Az önkényuralom éveiben érdeklődéssel hallgatta az édesapja házában összegyűlt 

urak eszmecseréjét, és ekkor alakultak ki azok a tulajdonságai, meggyőződései, amelyekkel később 

királynéja szívébe lopta magát, és amelyeknek köszönhetően igazi honleány vált belőle. 

 

A boldog családi élet 1856-ban összeomlott, mikor édesanyja, Krisztina asszony negyvenhét éves 

korában elhunyt. Ida ekkor 17 éves volt, két nővére már férjhez ment, így rámaradt idős édesapjának, 

beteges bátyjának és két kisebb húgának gondozása, és a háztartás 

vezetése. Viktória nevű húga még csak öt éves volt, akit pótanyaként 

nevelt fel, és elhalmozta minden szeretetével. A sok ránehezedő 

gond és munka annyira legyengítette Idát, hogy egy évvel később 

tüdőgyulladást kapott. A betegségből meggyógyult, de egész élete 

során hajlamos maradt légúti megbetegedésekre. Családjáért végzett 

áldozatos munkájáért, vasakaratáért, értelméért, szorgalmáért 

mindenki elismeréssel beszélt róla, és megnyerő modora miatt 

hamarosan a rokonság és a városi társaság középpontjává vált. Ha 

ideje engedte, Pestre látogatott Mari nénjéhez (Ferenczy Mária, 

Ferenczy Gergely unokatestvére), aki jó kapcsolatot ápolt Andrássy 

gróffal. Ida itt találkozott először Andrássy Gyulával, aki felfigyelt a 

feltűnően okos, jó modorú lányra.”
1
  

 

Erzsébet császárné – valójában csak a családtagjai szólíthatták így: 

Sissy (a szerk) – 1863-ban határozta el, hogy magyarul kezd tanulni, 

s olyan kísérőt, társalkodónőt keres, aki ebben a segítségére 

lesz. „1863-ban Almássy grófnőt kérték fel, hogy állítsa össze 

azt a bizonyos listát a császárnénak a szóba jöhető 

udvarhölgyek nevével. Mikor ez Ferenczy Mária tudomására 

jutott, megkérte Andrássy grófot, hogy járjon közben, így került a listára a hat nagynevű magyar úri 

család leányának neve alá Andrássy Gyula saját kézírásával
2
 Ferenczy Ida neve.” 

Sissy gyorsan megszerette Idát, akivel nagyon sok időt töltött. A császárné így írt róla: ”Ida nekem 

nem felolvasónőm, Ida nekem a barátnőm.” A magyar kettőjük titkos nyelve lett. A későbbiek során 

Erzsébet, Idán keresztül váltott leveleket Andrássy Gyula gróffal, Deák Ferenccel, Jókai Mórral, 

Eötvös Józseffel is. Ida köznemesi származása miatt nem lehetett udvarhölgy, ezért nyilvánosan nem 

kísérhette a császárnét. Ilyenkor Sissy gyakran írt Idának személyes hangú leveleket.  

Ida a császárné személyzetéhez tartozott, szobái a Burgban, Schönbrunnban, Gödöllőn közvetlenül 

Sissy szobái mellett voltak. A császárné magányát, titkait gyakran osztotta meg felolvasónőjével. Ida 

kezelte a császárné levelezéseit, a kompromittáló, Sissy számára kedvezőtlen részeket gyakran kivágta 

                                                             
1 http://sisiweb.gportal.hu/gindex.php?pg=19220558&nid=6811634&cmd=inscomment (utolsó letöltés: 2020. október 24.) 
2 

Péterné Fehér Mária: Képek, történetek Ferenczy Ida életéből. Kiadó: Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány 2018. A 34. oldalon 

Karafiáth Máriustól idéz: "E névjegyzék keletkezésére vonatkozó közelebbi adatok eddig még ismeretlenek voltak, Ferenczy Ida 
családjában eddig hagyományként őrizték, nekem pedig csak nem régen jutottak tudomásomra Ferenczy Ida kedvelt unokahúga, özv. 
balatoni Farkas Lászlóné jóvoltából." 
 

Balatoni Farkas Jánosné Ferenczy Mária 

Gyermekeivel: Zoltán, László, Ida, Mária 

(Fotó V.Angerer, Wien, 1870-es évek.) 

http://sisiweb.gportal.hu/gindex.php?pg=19220558&nid=6811634&cmd=inscomment
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a levelekből.  Ida szeretete, lojalitása úrnője iránt végtelen volt, titkait örökre megőrizte, soha nem 

adta ki másnak.  

Ferenczy Ida örökségei, javadalmai alapján kisebb vagyonnal rendelkezett, melynek sorsáról többször 

módosított végakaratában rendelkezett. Birtokairól, részvényeiről, értékeiről a családja javára 

rendelkezett, nagyobb összeget hagyott Kecskemét város javára is.  A végrendelet végrehajtására 

keresztfiát, balatoni Farkas Zoltánt – balatoni Farkas János Kerekegyháza alapítójának, és testvérének, 

Ferenczy Máriának fiát – bízta meg.  

 „Íróasztalomat, casettjeimet – írta a végrendelet 8. pontjában – úgy a bennük levő, mint azokon kívül 

bárhol található összes leveleimmel, a mindennemű irataimmal együtt egyedül keresztfiamnak Farkas 

Zoltánnak hagyom oly kéréssel, hogy azokat művelt lelkének, lovagias jellemének és nemes szíve 

legjobb sugallatának megfelelő módon, rólam való kegyeletes megemlékezéssel kezelje, – Bútoraim, 

képeim s általában az összes lakásberendezésem, házi ingóságaim szintén egyedül Farkas Zoltán 

öcsémet fogják illetni. Kivételt képeznek itt, mit a Dubraviczky nővéreknek hagyok ékszerek és 

ezüstneműek közül azok, amelyeket egy külön jegyzékben másoknak hagytam”. 

 

„Jelen végrendeletem végrehajtásával – írta – szeretett öcsémet Farkas Zoltánt bízom meg, ki kora 

gyermeksége óta szívemhez oly közel állott, s később teljes bizalmamat és nagyrabecsülésemet is 

méltán kiérdemelte. Különösen felkérem őt, hogy végintézkedéseimnek s esetleg szóbeli 

utasításaimnak minden részét törvényes hivatásához képest híven, lelkiismeretes pontossággal 

foganatosítsa.” A végrendelet végrehajtói tiszteletdíjára Farkas Zoltánnak 1 db Pesti Hazai Első 

Takarékpénztár Egyesületi részvényt jelölt meg.
3
 

 

Keresztfiának, balatoni Farkas Zoltánnak és feleségének, Kiss Arankának (Kerekegyházán a 

későbbiekben a méltóságos asszony megszólításból rövidült ”méltó” néven emlegette őt a lakosság) 

egy leánya, balatoni Farkas Alice született, 1911-ben. (Farkas Alice későbbiekben verseket írt, a 

háború után a rádió dramaturgja is volt. – a szerk.)  Alice sok időt töltött keresztanyjával, Ferenczy 

Idával.  

1914-ben, szomorú esemény miatt kellett pótvégrendeletet illeszteni az „anya-végrendelethez”. 

„Minthogy egyik örökösöm és végrendeleteim végrehajtója, Dr. Farkas Zoltán unokaöcsém és 

keresztfiam – fogalmazott Ferenczy Ida –, aki kora gyermeksége óta az életben szívemhez legközelebb 

állott; aki műveltségénél fogva, valamint korrekt lovagias jelleme és nemes lelkületénél, jó szívénél 

fogva a legteljesebb bizalmamat bírta, s előhaladott életkorom leghívebb és föltétlenül megbízható 

támaszomat, jövőben is csak tőle vártam és reméltem –, mérhetetlen fájdalmamra közelebb 

legszomorúbb halállal váratlanul elhalt, s ezzel intenczióm leghívebb megértőjétől és letéteményesétől 

fosztott meg a Gondviselés; szükségessé vált halálom esetére pótlólag az alább következőkben 

intézkedni.” Minden Zoltánt illető örökséget, hagyományt az ő testvérére, Farkas Lászlóra testált 

Ferenczy Ida. Kivéve azt a 12 részvényt, amit egyenlő arányban hagyott a két fiútestvérre. Ezt 

megváltoztatta úgy, hogy azt a 6 db-ot, amit Zoltán örökölt volna, özvegyének Kiss Arankának (Iczi) 

hagyományozta. Egy db Pesti Hazai részvényt hagyott Farkas Zoltán egyetlen kisleányára (kis 

keresztlányára), Lilikére (Farkas Alice).
4
 

Végrendeletében Ferenczy Ida végül saját temetéséről is rendelkezett: „... holttestem szülőföldemre, 

Kecskemétre hazaszállíttatván, vitessék az ottani plébániai nagytemplomba, s ott beszenteltetvén, a 

Szentháromság temetőben lévő kápolnám sírboltjában, korábban elhalt kedveseim között, szeretett 

                                                             
3 Ferenczy Ida végakarata: bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Tanulmanyok/pefm-04t-1.html (utolsó letöltés: 2020. október 24.)  
4 Uo.  
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Viktória nővérem mellé helyeztessék a megváltó Jézus nevében.”
5
  Bécsben, 1928. június 28-án 

bekövetkezett halála után végakarata szerint intézkedtek, Kecskemét saját halottjának tekintette.  

 

A végrendelet végrehajtója balatoni Farkas László Felsőbabádon élt kúriájában. Itt őrizte Ferenczy Ida 

személyes tárgyait, melyet a bécsi leltárban összesítettek. Halála után a kúria közelében található 

kápolna mellett temették el családjának több tagjával együtt. 

A kastélyban található tárgyakat az állam 2015-ben megvásárolta, ma a kutatók Farkas-archívumként 

ismerik.
6
 

 

Szentháromság temetőben levő Ferenczy-kápolna Kecskeméten. Ebben a kápolnában nyugszik 

balatoni Farkas Jánosné  Ferenczy Mária is. 

A képek forrása: http://trendalelke.hu/index.php/koz-ter/item/2570-ferenczy-ida-talan-a-leghiresebb-

kecskemeti-holgy#gallerybb26469640 

gyűjtötte, írta:     elma 

 

 

LAPUNK MEGJELENÉSÉT TÁMOGATTA: 
 

 

                                                             
5 Uo. 
6
 http://www.alsonemedi.hu/files/statics/Vallas/2019_/szentkereszt2019november.pdf  

 

Ferenczy Idáról bővebben, valamint sok más helyi érdekességről a honlapunkon: 
www.keloegy/ 

http://trendalelke.hu/index.php/koz-ter/item/2570-ferenczy-ida-talan-a-leghiresebb-kecskemeti-holgy#gallerybb26469640
http://trendalelke.hu/index.php/koz-ter/item/2570-ferenczy-ida-talan-a-leghiresebb-kecskemeti-holgy#gallerybb26469640
http://www.alsonemedi.hu/files/statics/Vallas/2019_/szentkereszt2019november.pdf

