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Kedves Olvasóink! Örömmel adjuk kezükbe helytörténeti lapunk 2019. évi számát. Hisszük, 
hogy aki ismeri települését, a lakóhelye körüli tájegységet, az szereti is a lakóhelyét, szűkebb 
pátriáját. Amit nem ismerünk, azt nehéz szeretni. Ott az ember csak adóalany. Mi ezért sem 
vagyunk világpolgárok, hanem Kerekegyházát, a Felső-Kiskunságot megismerni, szellemi 
értelemben lakni vágyó, célszerű közpolgárok. Lepergő évtizedünk kulturális szenzációja is 
lehet a településalapító balatoni Farkas János egyik unokájának, Farkas Alice-nek szellemi-
irodalmi rehabilitációja, rejtező verseinek felkutatása, nyilvánosságra hozatala! A jász-kun 
önmegváltás május 6-ai emléknapjához pedig – ismereteink szerint, országosan is – 
egyedülálló, redempciós határjárást kapcsolhattunk, amelyben a kétszázhetven éves 
lajosmizse-kerekegyházi közös határvonal hét, ősi határpontját kerestük, jelöltük, szalagoztuk 
meg. S ami a lényeg: nem egyedül, hanem jászárokszállási hagyományéltetőkkel, s 
kunbaracsi, lajosmizsei, hetényegyházai barátainkkal együtt, lovaskocsis-biciklis, jó százötven 
lelkes menettel! Örvendetes, hogy árokszállási hagyománytartó sors- és eszmetársainkkal való 
kapcsolatunk szorosabbra fűződik. Kerekegyháza fekete krónikájába is bepillanthattunk a 
helyi posta létének száznegyvenedik évfordulóján, felidézve az 1863-as nagy postarablást. 
Szebb emlék az első postamesteri kinevezés, a Fehér Tiborral töltött idő, a helyi katolikus 
templomépítés első rügyezése, Kacsóh Pongrácz dalszerző kerekegyházi látogatása. Effélékkel 
kínálja öt éves egyesületünk olvasóinkat, barátainkat e lapban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves kerekegyháziak! Kívánjunk egymásnak is, településünknek is, igényes célokat és 
mozgósító távlatokat; hogy utódainknak ércnél maradandóbb emléket hagyhassunk: 
szerethető települést, szerelmetes helytörténetet! Ebben bízva köszönti Önöket: a 
Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete! 



 

 

„Őseink lábnyomában”  
Redemptiós négyhatár-járás 2019. május 4-én 
 
 Egyesületünk ötletére és szervezésében a fenti időpontban került megrendezésre városunknak a 
lajosmizsei út és az un. „hajtóút (a Jókai utca folytatása) által határolt területén található, a 
„Redemptió” (megváltás) idején kijelölt határának bejárására és az itt lévő hét határpont újra 
jelölésére. 
 A török uralomnak a Duna-Tisza közén a 18. században történt felszámolása után ez a terület 
gazdátlannak volt tekinthető. A birtokviszonyok rendezése a Jász és Kun nemzetek 1745-ös 
„önmegváltása” után történt meg. Ezt a területet Jászladány, Jászberény és a mi esetünkben 
Jászárokszállás községek elöljáróságai váltották meg, komoly pénzösszegeket fizetve be Mária Terézia 
kincstárába. 
 A terület pontos kimérése után (ami akkoriban, mint legelő lett hasznosítva) az elöljáróságok, a 
teljesen sík vidéken (ahol nem voltak természetes határpontok) földhalmokkal és azokon 
kőoszlopokkal jelölték meg a határpontokat. Ezek meglétét, állapotát időnként közösen ellenőrizték és 
ennek végrehajtását jegyzőkönyvben rögzítették. 

 Miért is volt az őseink számára olyan fontos ez az 
időnkénti határbejárás, pontosítás? Erre egyszerű a magyarázat. A 
jász és kun települések hatalmas csordáikat, nyájaikat legeltették 
ezeken a területeken. Az „elbirtoklás,” a tilosban legeltetés súlyos 
vétségnek számított, amit az úgynevezett pusztabírók és a 
pusztázók vagy pandúrok igyekeztek megakadályozni. Szintén az 
ő feladatuk volt a betyárok, szegénylegények állatrablásainak 
meggátolása is. 
 Ennek a „határbejárásnak” a szokását elevenítette fel 
egyesületünk. Felkerestük ötletünkkel a velünk ezen a területen 
határos: Kunbaracs, Lajosmizse és Kecskemét-Hetényegyháza 
településeket akik örömmel csatlakoztak és vettek részt az 
esemény lebonyolításban. Megtisztelt részvételével 
anyatelepülésünk, Jászárokszállás küldöttsége is Csikós Miklós 
emeritus jászkapitány és hitvese, Zsuzsanna asszony vezetésével. 
A valamikor oly fontos határpontok megléte napjainkra 
elvesztette jelentőségét. A hét helyszín közül hármat teljesen 

Határkő  
visszafoglalt a természet. Ezeket több napi munkával kellett kiszabadítani a vad olajfák, galagonya 
bokrok, akácsarjak és mindenféle gyomok közül. Mivel az eredeti faragott kőoszlopok egy része 
hiányzott, így mind a hét ponton 2019-es évszámot viselő akác oszlopokat állítottunk. 
 A határjárásra érkező kb. 170 érdeklődő a kerekegyházi művelődési háznál gyülekezett 12:15 
órakor, majd a regisztráció után (ahol mindenki átvette sorszámozott emlékkártyáját) a csapat 
„keményebb” része nekiindult gyalog vagy kerékpáron a 15,1 km-es távnak, a többiek pedig fél óra 
múltán lovas kocsikon követték őket. 
 Az első állomásnál, a Lajosmizse, Kunbaracs, Kerekegyházi hármas határnál, a Papszéki 
magaslatnál Bodor József egyesületi elnök üdvözölte a „vándorokat” majd dr. Kürti László egyetemi 
tanár, lajosmizsei helytörténet kutató tartott rövid előadást a határmérésekről, korabeli 
határjelölésekről, utána Kenyeresné Téglási Anna ref. lelkipásztor igei köszöntőt és áldást mondott az 
egybegyűltekre. A himnusz eléneklése után a huszárok adtak díszsortüzet. 
 Az emlékoszlopra (mint később a többi hatra is) felkerültek a megemlékezés szalagjai. A 
jászok tradicionális kék színű szalagjának felirata „Mi egy vérből valók vagyunk, Jászárokszállás-
Kerekegyháza 2019.” A többi szalag nemzeti színű volt, „Redempciós négyhatár-járás 2019” felirattal. 



 

 

Következő megálló a Papszéki kiszáradt szikes tómedernél álló oszlop, majd a Liszicsány erdőnél lévő 
következett. Itt már a Jóisten is megkönnyezte az ősök emlékére tett erőfeszítésünket, ami ki is tartott a 
Czingel-tanya, Saskúti dombok határpontjaiig. Itt aztán az olajfaliget sűrűjéből lovas és gyalogos 
betyárok csaptak le a vándorokra, puska és pisztolydurrogások közepette megszabadítván a rémült 
közönséget értékeiktől. Ám hamarosan rajtuk ütött a huszárbandérium különítménye, megfutamítva a 
gézengúzokat, visszaszerezve az elrabolt értékeket, sőt még az lerabolt menyecskét is sikerült 
kiszabadítaniuk (életük kockáztatásával!). 
 Az út következő része elhaladt az Árpád-kori Tormos falu helyét jelző újraállított kettős kereszt 
mellett (mivel az eredetit elnyűtte a múló idő). Itt már az áldott nap is újra kisütött. Itt a dombtetőn, 
falapokkal kijelöltük eredeti méretben a valamikori templom alaprajzát, hogy könnyebb legyen 
elképzelni a 7,5x6 méteres belvilág valós nagyságát. Az eredeti terveink szerint ekkor kellett volna 
újra felszentelnie Ruskó Norbi atyának az új keresztet, de sajnos, az időjárás közbeszólt és felborítva 
egy esküvő tervezett időrendjét - amit ő celebrált - nem tudott eleget tenni ennek a felkérésnek. 

 
Csordajárási hármas határ, három, épségben maradt határdombbal és egy-egy új emlékoszloppal 

 
 Utolsó állomás az un. Csordajárási hármas határ épen maradt hármas dombjai voltak 
(Lajosmizse, Hetény, és Kerekegyháza határtalálkozása). Itt is – mint az összes többi 
emlékoszlopoknál – az illetékes települések delegációinak tagjai az ősök iránti tiszteletadás jeleként 
felkötötték az emlékezés szalagjait. 
 A hivatalos program zárásaként felolvasásra került az a 2014-es országgyűlési határozat, mely 
május 6-át a Jász-Kun önmegváltás (redempció) emléknapjává nyilvánította. Ezután kunadacsi 
csikósok egy férfias és igen tetszetős csikóstánc bemutatásával örvendeztették meg a fáradt 
vándorokat. 
 A nap már estébe hajlott, mire a csapat visszaért a művelődési házhoz, ahol fehér asztal mellett 
elfogyasztottuk a Kunbaracsi Polgárőrség felajánlásában, az általuk (az új gulyáságyúban) útközben 
főzött kitűnő ragulevest, amiért külön köszönet illeti őket. Nemkülönben köszönet mindenkinek, aki 
munkájával elősegítette a rendezvény sikerét, vagy részt vett azon. 
 Reményeink szerint, folytatás 2020-ban! 

  Bertók István 
 

Elégtételt balatoni Farkas Alice-nek! 
 

 

Elkezdődött! Soká váratott magára balatoni Farkas Alice (ejtsd: elisz) szellemi-erkölcsi rehabilitálása, 
de most, elhunytának 40. évfordulóján, elkezdődött.   
A Kerekegyháza alapítójaként, s 2011 óta poszthumusz díszpolgáraként is tisztelt balatoni Farkas 
János (1824-1908) egyik unokája, balatoni Farkas Alice a saját jogán is híressé vált költőként, 
irodalmárként.  
 



 

 

HOGY FUTNAK A FELHŐK  
 

Hogy futnak a felhők az alkonyi égen,  
Tán kergeti őket egy démoni kéz?  
Csak szél koma vágtat a távoli kékben,  
Ím, gyors lova orkán s az ostora vész.  
 
Hogy futnak a felhők, hogy szállnak az égen,  
De est sugarától, ím szűnik a vész...  
A lelkem is csillapul, csendesül szépen,  
Ha szemeden át szemem lelkedbe néz...  
                                                       1932                                

balatoni Farkas 
Alice 

(1911-1979) 

Balatoni Farkas Alice 1911-ben született. Édesatyja korai halála (1914) után ő 
örökölte a kerekegyházi Farkas-birtokot, melyet édesanyja, dr. balatoni Farkas 
Zoltánné igazgatott, 
mintaszerűen. A kecskeméti Ward Mária Római Katholikus Leánygimnáziumban 
érettségizett 1929-ben. Ott már az irodalmi önképzőkör elnökévé vált. A harmincas 
években sorra jelentek meg a versei különféle lapokban, de színdarabot is írt. 1932-
ben az országos jelentőségű Napkelet folyóirat közölte „Gondolat-gondolán” című 
poémáját! Tagja volt a kecskeméti Katona József Társaságnak, a nagykőrösi Arany 
János Társaságnak, élénk kulturális, társasági életet élt. Felolvasóesteken, irodalmi 
alkalmakon, Kecskeméten és Kőrösön gyakran szavalta verseit. Törékeny, finom 
hölgy létére, több alkalommal vett részt többszáz kilométeres távlovagláson. Férjei 
jogászok voltak. Dr. Sántha Istvánnal 1937-ben kötött házasságából három leánya – 

Teréz, Zsuzsanna, Éva – született. A háború után Budapesten élt, szerkesztői tevékenységet végzett. 
1979. április 28-án bekövetkezett halála után a leányai Kecskeméten helyezték nyugalomra, anyai 
nagyapjának – dr. Kiss János, címzetes kúriai bíró, 
törvényszéki elnök – sírjában.  
 A pártállami diktatúra azonban, szokásos 
ügymenete szerint, feldúlta apai nagyapja és édesapja 
sírboltját a kerekegyházi Farkas-kúria kertjében, tőle a 
birtokot államosította, őt magát és gyermekeit 
osztályidegennek minősítette, nyomorgatta. A Vörös 
Fenevad által kimért és kényszerített elfelejtés, sajnos, 
1990 után is zökkenőmentesen folytatódott. 
 A feledés reá boruló fátylát a Kerekegyházi 
Lokálpatrióták Egyesülete tépte szét. Előbb, halálának 
40. évfordulóján az egyesület illendően, kegyelettel 
megkoszorúzta a költőnő Kecskeméten található sírját. 
Ott Bertók Istvánné szavalatában már el is hangzott az „Emlékvers magamról” című, 1936-ban 
megjelent költeménye.  
 Majd zavarba ejtően, de érdekességként kiderült, hogy b. Farkas Alice versei sem a háború 
előtt, sem utána, még nem hangzottak el Kerekegyházán, nyilvános rendezvényen! Ezt felismerve az 
egyesület 2019 novemberében „Balatoni Farkas Alice Versdélutánt” szervezett.  
 Ezen, a helyi Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak alkalomhoz illő muzsikálása között 
elhangzottak a költőnő hírlapokból felkutatott versei és egy novellája, egyesületi hölgyek: Bertókné 
Rózsa, Faragóné Klára, Lisztesné Margó, Mongyi Kornélia, Popovics Zsuzsanna, Oroszné Terike 
remek előadásában. Kaldenekker Ferenc pedig egy vers mellett még egy 1933-as hírlapi tudósítást is 

felolvasott a Kecskemétet érintő 
távlovaglásról.  
 
A Versdélutánon megjelent a költőnő leánya, 
Sántha Teréz, s egyik unokája, Kerényi László 
Sándor is (képünkön is láthatók)! 
Kerekegyháza a jövőben nem nélkülözheti 
balatoni Farkas Alice költeményeinek 
nyilvánosságát! A szellemi-erkölcsi elégtétel 
fénypontjaként pedig egy verseskötet 
megjelentetése sem maradhat el! Ha már 
évtizedünk balatoni Farkas János és fia, Zoltán 
sírboltjának helyreállításával kezdődött 2010-

ben, akkor fejeződjön is be az évtized kulturális szenzációjával, balatoni Farkas Alice verseinek 
ragyogásával, közkinccsé válásával!  

—káté— 
 



 

 

balatoni Farkas Alice: 

          ZENE 

Barna alkonyatán tavaszi estének 
Seregestől szállnak felém az emlékek 
Gyermekkori álmok hófehér galambja 
Puha tollszárnyával lelkem betakarja… 
Sok emlékkép körül ím, ezen az estén 
Egy tűnik csupán fel: színdús olajfestmény 

Zongorabillentyűk kettősszínű útját 
Fehér kéz ujjai tündérien futják 
Sötét zongorából csodás zene árad: 
Zongorázni látom az Édesanyámat. 
Bársonyszürke szeme néz a végtelenbe, 
Most Bach zenéjébe merült művészlelke… 
És a zongorától alig pár lépésre 
Egy fekete kislány ott ül megigézve, 

Félig-meddig gyermek, de lelkét kibontja, 
(A hangszer a zenét ontja, ontja, ontja…) 
A szíve és lelke a hangokat issza… 
Anyám rámosolyog. Ő anyámra vissza… 

Sok-sok este lefolyt ez a kis jelenet, 
A muzsika hangja betölté lelkemet 
A sok hang és ritmus, mely szívembe szállt 
Ott mind-mind ritmussá, rímmé és verssé vált. 
Csengó-bongó versé! Édesanyám lássa, 
Én is zenész lettem: szívem muzsikása.  
 
(Megjelent Anyák Napjára,  
a Magyar Asszony c. lapban,  
valószínűleg 1931-ben)  

 
 

140 éve szolgáltat a kerekegyházi posta 

Kerekegyházán 1879. szeptember 15-én nyílt először postamesterség.  
Ezt megelőzően az első ismert postaút az 1690-es évek közepén nyílt meg a Duna-Tisza közén. Buda–
Kecskemét–Félegyháza–Szeged között húzódott ennek az országrésznek az első – és további bő 90 
évig –egyetlen postaútvonala. 
A Duna-Tisza közét észak-déli irányban átszelő második postaút 1788-ban II. József rendeletére 
létesült Buda és Zimony között. Az útba eső nagyobb településeken lóváltó állomások és 
postamesterségek is nyíltak, melyeket 1789-től már a lakosság is igénybe vehetett. 
A Kerekegyházához legközelebb eső postaút a települést körülvevő puszta déli részét átszelő 
országúton volt. Ezen járt a császári posta lovas kariol-kocsija (forgózsámolyos, vastengelyes, 
laprugókkal ellátott, kétlovas csomagkézbesítő postakocsi), amely levelek mellett pénzküldeményeket 
is szállított Izsákon és a Kerekegyháza közelében lévő Balázs-pusztán át. 
Az 1800-as években megnőtt a postakocsi-forgalom. Az úgynevezett szekérposta a levelek és 
csomagok mellett a pénzszállítás feladatát is ellátta. Az alföldi betyárok és rablók - kihasználva a 
könnyű kereseti lehetőséget - gyakran megtámadták a postakocsikat. 
Az egyik ilyen postarablás, Kerekegyháza közvetlen közelében, pontosabban a község külső, tanyás 
területén történt. 1863. augusztus 18-án az izsáki postakocsit Kerekegyházánál rabolta ki egy banda.  
A HON című „politikai és közgazdászati napilap” (melynek ekkor Jókai Mór volt a főszerkesztője!) 
1871. december 27-i száma Szegedi bűnperek címmel részletesen leírja a perbefogottak és tanuk 
vallomásait, illetve felsorolja a helyszínen talált tárgyi bizonyítékokat. 
A vallomások szerint 1862. vagy 1863. évi Pünkösd táján a betyárok „avégből szövetkezvén, hogy az 
Izsákról Kecskemétre járni szokott szekérpostát kirabolják,” két alkalommal is lesben álltak, de 
vallomásaik szerint a rablás mindkét alkalommal különböző okok miatt sikertelen is lehetett volna és 
nem akarták a „postát figyelmessé tenni”. 
„Ezen sikertelen lesbeállás után bűnszövetkezettek közös elhatározásuk folytán újabb kísérletre 
készültek, a posta megtámadásának napjául 1863. évi aug 18-át tűzvén ki.” 
A bűnper adatai szerint Kovács Gergely kecskeméti lakos felbújtására: Muzslai Gyarmati János K.-
Sz.-Miklósi kerekegyházi, Bicskái Bognár József fülöpkei kerekegyházi juhászok, Tükör Gubicza 
József kecskeméti csődör pusztai juhász, Habrán György kecskeméti korcsmáros, Borbély István 



 

 

ballószegi juhász, Füles-Faragó József kecskeméti juhász, Domonyik József kecskeméti gulyás, 
továbbá Szurmó István és Medvegy András nagykőrösi lakosok augusztus 18-án éjjel éjfél után 2-3 óra 
között megtámadták a postakocsit, melyen Mészáros József kocsis, Jávorka Imre izsáki kisbiró, mint 
őr, és Boczkó Pál tiszaörsi gazdatiszt, mint utas ültek. Bicskái Bognár József, és Borbély István 
rejtekhelyükből meglőtték az őrt, (az egyik lövés lágyékán találta, meg is halt), majd mindnyájan 
előugráltak leshelyükről, egy részük a lovak kantárát ragadta meg, mások a kocsihoz rohantak, és a 
meglőtt kisbírót, s a postakocsist ütlegelték, kifosztották,  Boczkó Pált pedig először a kocsin ütötték, 
azután mivel a kocsiról leugrott és szaladásnak eredt, utána futva, botjaikkal és puskatussal félig 
agyonverték (meg is rokkant). A zsákmány főként 2871 korabeli osztrák értékű forint (pénz) volt, 
amely mesés összegnek tekinthető, ugyanis 1857-ben a kerekegyházi üres telkek árverezésénél, 20 frt-
os kikiáltási áron, 140 telket lehetett volna vásárolni ekkor összegből.  
Az előadott rablási és gyilkossági merényletre vonatkozólag a Kecskemét városa által megkezdett 
vizsgálat alapján a jász-kun hatóságnak félegyházi fenyítő törvényszéke nevezetteket bűnösnek 
mondta ki és a rablás által okozott károkban pénzbüntetésre ítélte. 
„…jelesül az állampénztár részére 2871 ft 82 krajcárban. Boczkó Pál részére fájdalomdíj, 
munkamulasztás, keresetképtelenség, orvosi és gyógyítási költség fejében 1860 forintnak 
megfizetésében egyetemlegesen elmarasztalandók.” 
Tudni kell, hogy 1869-ben a betyárvilág felszámolására királyi biztost neveztek ki gróf Ráday Gedeon 
személyében. Ő széleskörű hajtóvadászatot indított a pusztai rablók és betyárok kézre kerítésére, 
bíróság elé állítására, börtönbe juttatására. Többek közt elfogták a kerekegyházi pusztán Izsákról 
Kecskemétre tartó szekérposta 1863. augusztus 18-i kirablásának tetteseit is. Ezért tíz betyárt vontak 
felelősségre. Fény derült arra a hét gonosztevőre is, akik öt évvel később, 1868. október 28-án Izsák és 
Kecskemét között megtámadták a szekérpostát, megölték a kocsist és a szekéren utazó 
csizmadialegényt, és elvittek 2800 forintot, valamint ingóságokat. A hét támadó közül négy azonos 
volt az előző, 1863-as postarablás elkövetőivel. A gyilkosokat felakasztották, a többit szigorú 
börtönbüntetésre [15-20 évekre] ítélték.  
Az 1870-es évtized végére a vidék nagy részén sikerült helyreállítani a rendet, véget vetni a 
betyárvilágnak. 
A Budapesti Közlöny 1879. áprilisi száma pályázatot közölt a Magyar Királyi Postaigazgatóságtól: 
„Kerekegyház községben a postamesteri állomásra. Ezen állomás 100 forintnyi óvpénz [ma: óvadék] 
letételének kötelezettsége mellett következő járandóságokkal van egybekötve, ugymint 120 forint évi 
fizetés, 40 forint irodai átalány hivatal szerekre és szerelvényekre s azon felül 600 forint szállítási 
átalány postajárat fenntartásáért.” [Érdekes, hogy az óvadék összege majdnem elérte a postamester 
egy évi, postától kapott illetményét!]  
A Budapesti Közlöny 1879. szeptember 16-i közleménye szerint: 
”Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegyébe kebelezett Jász-Kerekegyháza községben f. hó 15-én postahivatal lép 
életbe, mely naponkint egyszer küldönczkocsi postajárat által a kecskeméti postahivatallal van 
összekötve. A jászkerekegyházai postahivatal kézbesítési kerületébe egyelőre csak Jászkerekegyháza 
község tartozik, mely eddig a kecskeméti postahivatal kerületéhez tartozott. Ezen új postahivatal fel 
van hatalmazva levél és 5 kilogram súlyig terjedő kocsipostai küldemények fölvételére és kézbesítésére 
és pedig a belföldön, valamint Németország, és Helgolanddal, Francziaország és Algiriával, 
Luxemburggal, Olaszországgal, Svájczczal és Északamerika egyesült államaival való forgalomban 
200 frtig, utánvételes küldeményekre nézve belföldön 200 frttig, utánvétlapok 100 frtig, a külföldi 
forgalomban pedig 75 forintig.” 
A Postai Rendeletek Tára 1879. október 29-i száma „Személyzetiek” címszó alatt tartalmazza az első 
kinevezett jász-kerekegyházi postamester nevét: Pazsith Mihály.  



 

 

Jászhímzéses 
imádság 

A postamesterség 140 évvel ezelőtti 
megnyitását megemlékezéssel 
ünnepelte Kerekegyháza lakossága. 
Ebből az alkalomból a Kerekegyházi 
Lokálpatrióták Egyesülete a Bács 
megyei Lovas Bandérium és Tüzér 
Üteg tagjai, valamint helyi postások, 
korhű ruhákban elevenítették fel az 
1863-as Kerekegyháza mellett 
történt postarablást és az az első 
postamester szekérpostával érkező 
kinevezési okmányának átadását 1879-ből. Az ezt követő ünnepi megemlékezésen és postatörténeti 
kiállítás megnyitóján az érdeklődők betekintést nyerhettek a kerekegyházi posta 140 évnyi történetébe 
és a „postás családok” jelenkori mindennapjaiba. 
A település legrégebbi szolgáltatója a helyi posta, 140 éve folyamatosan szolgálja a település lakóit. 

Az évforduló alkalmából a kiállításon 
megtekinthették Kass János Kossuth-
díjas grafikus-művész legérdekesebb 
bélyegtervezői alkotásait. Kiállításra 
kerültek a kerekegyházi posta 
történetével kapcsolatos értékes 
dokumentumok és tárgyi emlékek, 
melyet a Dél-alföldi Postatörténeti 
Alapítvány bocsájtott rendelkezésre és a 
kerekegyházi lokálpatrióták és a helyi 
postások gyűjtöttek össze.  Köszönet 
minden résztvevőnek, aki munkájával és 

lelkesedésével hozzájárult e jeles évforduló méltó megünnepléséhez. 
Orosz  Sándorné

 

Jász Világtalálkozó, ahol a vendég is otthon van 

Idén 25. alkalommal tartották a Jászok Világtalálkozóját, melynek 
minden évben más jász település ad otthont. Ezúttal Jászkisér közössége 
fogadta a jászokat szerte az országból, és a nagyvilágból. Aki egyszer 
részt vesz a jászok híres világtalálkozóján, az visszavágyik a többnapos 
sokadalomba. Aki nem tapasztalta, annak nehéz átadni a világtalálkozó 
hangulatát, az ott átélhető kulturális élményeket, benyomásokat. 

A kerekegyházi Faragó Ferenc és neje, elsőként 2018-ban, 
Jászfényszarun volt vendége a világtalálkozónak. Klárát meglepte, 
mennyi rengeteg embert megmozgatott a rendezvény, úgy itthonról, mint 
külföldről. A szervezők profizmusát dicséri, hogy minden vendégcsoport 
mellé rendeltek egy-egy helyi kísérőt. A kerekegyháziak hálásak voltak 
idegenvezetőjüknek, aki bemutatta a helyi nevezetességeket, mindenről 
mesélt, amire csak kíváncsiak voltak. Ferencet lenyűgözte a sok-sok népviseletbe 
öltözött vendég, ami önmagában is látványossága volt a hagyományos 
díszfelvonulásnak. „Nem hétköznapi emberekkel találkoztunk. Mindenkiből 
sugárzott a belső öröm, a jász identitás megélése, az összetartozás élménye” – fogalmazott. Faragóék a 
2019-es világtalálkozón is ott voltak. Azt mondják, jövőre sem hagyják ki!   



 

 

A jász települések díszes felvonulásán Kerekegyházát a KELO tagjai is 
képviselték, Jászkiséren, a szervezők táblája mögött 

                                        
Idén Jászkiséren, pünkösd szombatján zajlott a 
világtalálkozó díszünnepsége. Ökumenikus 
istentisztelet tartottak a református templomban, a 
jász települések díszes felvonulását a Magyar 
Honvédség Légierő Zenekara kísérte. Átadták a 
Jászságért Díjat, beiktatták az új Jászkapitányt: 
Nemes József személyében. Volt még 
galambröptetés, hagyományőrző íjász- és lovas 
program, pálinkazsűrizés és bajuszmustra, jász 
települések hagyományőrző csoportjainak műsora. 
Külön látványosság volt a lengyel kézműves vásár 
Bielsko Biala járásból. A helyi értékeket, 

helytörténeti ritkaságokat kiállításokon mutatták be: a helyi iskola épületében, a Tájházban, a 
Mezőgazdasági és Géptörténeti Magángyűjteményben. A helyszínek között kisvonat szállította az 
érdeklődőket. 

 
Legelőször 1995-ben jöttek 

össze Jászberényben az elszármazott 
jászok, hogy méltóképpen 
emlékezzenek őseikre. A jászkun 
redemptio, azaz a jászkun 
önmegváltás 250. évfordulója 
alkalmából azon a jász atyafiak 
előtt tisztelegtek, akik saját 
erejükből összefogva, a maguk 
részét megvásárolva, 
visszaszerezték 1745-ben a maguk 
szabadságát, kivásárolták magukat, 
egyben megalapozták a Jászkun 
Hármas Kerületet, mint önálló 

közigazgatási egységet.  
 
A 25 évvel ezelőtti, jászberényi redemptiós megemlékezés akarva-akaratlanul vált a jászok első 

világtalálkozójává. Az eltelt évek alatt mind a 16 jászsági település néhány napra befogadója lett az 
elszármazott és a még helyben élő jászoknak. A 
rendezvény állandó célja lett a jászok történelmi 
hagyományainak ápolása, a jász kultúra 
megőrzése, a Jászság településeinek bemutatása. 
2013-ban indult újra a stafétabot Jászberényben, 
a Jászság fővárosában. A világtalálkozók 
lényege, hogy a jászok otthonuknak érezzék 
nemcsak saját településüket, de a világtalálkozót 
éppen szervező jász falut, jász várost is.  (A 
képen az érdeklődő kerekegyháziak, Csikós 
Miklós 2016. évi jászkapitánnyal és feleségével, 
Zsuzsannával, aki jellegzetes jász viseletben áll.)   
 
Popovics Zsuzsanna 
 

 

 



 

 

Jászárokszállási vendégek Kerekegyházán 

2019. szeptember 14-én a Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete vendégül látta a jászárokszállási 
Ipartestület, a Népfőiskola Egyesület és az Árokszállásiak Baráti Köre tagságának képviselőit. 
Kerekegyháza alapítóinak mai hagyománytartó utódai negyvenen jöttek el, hogy egy napot velük 
tölthessünk városunkban, a Kerekegyházi Tojás és Szüreti Fesztiválon. 

     (panorámakép, Faragó Ferenc szíves hozzájárulásával) 
A vendégek érkezését kivont huszárszablyák és a tüzérüteg díszlövései fogadták. Egyesületünk tagjai 
és a vendégek kölcsönösen üdvözölték egymást, majd a közös csoportfotó elkészülte és a nyakbavaló 
emlékkártyák átadását követően a balatoni Farkas János emlékparkban tartottunk megemlékezést. Itt 
meghallgattuk Kenyeres Tibor településalapítóról szóló szavait és az árokszállási vendégekkel 
közösen, megkoszorúztuk a városalapító és fia sírját. Kerekegyháza poszthumusz díszpolgára, a 
települést alapító, jászárokszállási születésű balatoni Farkas János 195. éve született. Idősebb fia, 
balatoni dr. Farkas Zoltán 155. éve született. 
 
Kaldenekker Ferenc söröskorsó gyűjteménye és a gyűjtemény története nem mindennapi érdekesség 
volt számunkra.  A kellemes beszélgetés után megnéztük az 1913-ban épült katolikus templomot, 
melyet Ruskó Norbert plébános atya mutatott be és együtt imádkoztunk városaink és hazánk közös 
jövőjéért. Vendégeink láthatták városunk középületei mellett a helybeli fiataloknak épült lakóövezetet. 
Szűkebb hazánk bemutatását az Árokszállási utca feliratú utcanévtábla alatt fejeztük be. A terített 
asztal és a kötetlen beszélgetés örömeit a Langó-házban élvezte vendég és vendéglátó. A jóízű ebédért 
Vörösmarti Imrét illeti köszönet. Délután együtt tekinthettük meg a szüreti felvonulást és az azt kísérő 
programokat. 
 
Végül idézem dr. Wirth Istvánnak a jászárokszállási Népfőiskola Egyesület elnökének szavait, a 
Jászvidék című, árokszállási lap októberi számában megjelent tudósításából: „Azt gondolom, minden 
jászárokszállásinak el kellene látogatni Kerekegyházára, hogy újra érezzék elődeik alkotóerejét és 
talán visszahozzanak belőle valamit. A rendezvényen részt vevő egyesületek tagsága nevében 
köszönetet mondok a kedves vendéglátásért, a nagyszerű ebédért és azért, hogy a nap végével úgy 
érezhettük, hogy hazaérkeztünk, rég nem látott rokonokat találtunk meg.” 
Bodor József a KELO elnöke így summázta az együttlét közös örömét: „…örömteli és jó dolog az 
árokszállási hagyományokat ápolókkal találkozni, mert rögtön úgy érezzük, mintha csak röviddel 
ezelőtt abbahagyott beszélgetést folytatnánk.” Jövőre tovább erősíthetjük kapcsolatunkat, hiszen a 
jász-kun önmegváltás (redempció) 275. évfordulójára emlékezünk.  

Orosz Sándorné 



 

 

 

„Egy rózsaszál szebben beszél…” 

KACSÓH PONGRÁCZ KEREKEGYHÁZÁN? 
 
Akik még magyar kultúrában nőttek föl, jól ismerik a híres dalokat a 
János vitéz című daljátékból: Én, a pásztorok királya, legeltetem 
nyájamat…, Egy rózsaszál szebben beszél…, Kék tó, tiszta tó…. 
Akadnak még, akik azt is tudják, hogy a fülbemászó dallamok szerzője 
nem más, mint Kacsóh Pongrácz. Az már kevésbé ismert, hogy 1873. 
december 15-én született és 1923. december 16-án hunyt el, egyaránt 
Budapesten, s bár erdélyi családból született, de édesapját, MÁV-
tisztviselő lévén, több városba is áthelyezték. Zeneszerző, 
zenepedagógus és főállásában matematika-fizika szakos főreáliskolai 
tanár, iskolai igazgató.  

A zeneszerzésben és a zenetudományban autodidakta volt, önképzéssel művelte magát – 
székelyes alapossággal. Tanári munkája mellett 1905 és 1907 között a Zenevilág című szaklap 
szerkesztője. 1904-ben elsők között ismerte fel az ifjú zeneszerző, Bartók Béla jelentőségét. 

A János vitéz című dalszínmű dallamait öt hónap alatt komponálta meg, a dalszövegeket 
Heltai Jenő költötte.  

1904. november 18-án este a pesti Király Színház zenekarában Konti József karmesteri 
pálcájának intésére csendült fel először Kacsóh Pongrácz gyönyörű muzsikája, és ezzel 
elkezdődött, nem csak az előadás, hanem a "János vitéz" azóta is megállíthatatlan karrierje. 
Utána megszakítás nélkül 165 alkalommal játszották a darabot telt ház előtt a Király 
Színházban, s összesen 689 alkalommal került itt színre. A dalosmű a 20. század első éveiben 
műfajteremtő volt a magyar operett születésekor. 

1938-ban készült belőle mozifilm is, János vitéz címmel, rendezője: Gaál 
Béla. Kukorica Jancsit Palló Imre; Iluskát Dajka Margit alakította.  

1909-ben Kacsóh Pongráczot Kecskeméten a Főreáliskola igazgatójává 
nevezték ki. Tisztségét 1909 júniusától 1912 januárjáig töltötte be. A 
Nagykőrösi utca egyik szép, szecessziós házán [35.] emléktábla hirdeti 
ottani lakását. [A főreáliskola mai négyosztályos gimnáziumnak felel 
meg, a kecskeméti főreáliskolának a jogutódja a Katona József Gimn.] 
Közben feljárt a zeneakadémiára is tanítani. Szívesen látott vendég volt 
kecskeméti polgárcsaládoknál, visszaemlékezések szerint többször 
muzsikált együtt balatoni Farkas Alice édesanyjával, Kiss Arankával is.   

(A képen: Kacsóh Pongrácz szobra Kecskeméten a Kodály Zoltán téren, Rácz Edit alkotása) 

De mikor és miért járt ő Kerekegyházán? A történetet a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
1911. szeptember 17-ei számában olvashatjuk.  „A kecskeméti egyházmegyében levő 
kerekegyházai egyesült protestáns leányegyháznak egyháziasságban és áldozatkészségben 
ritka népe, mintegy 30 ezer korona költséggel gyönyörű kis templomot építtetett, melyet 
Baksay Sándor püspök az egyházmegye legelőkelőbb papjainak részvételével folyó év szept. 
hó 3-án avatott fel.”  

A tudósításból megtudhatjuk még az istentisztelet részleteit, majd a következőket is: „Egy 
órakor a kaszinóban 110 terítékű bankett volt, melyen megjelent a nagy r. kath. község 



 

 

plébánosán kivül a község egész intelligencziája. Az ünnepélyen a szomszéd Kecskemétről 
jelen voltak: Kacsóh Pongrácz, a neves zeneszerző, Horváth Mihály országgy. képviselő, 
Papp György rendőrfőkapitány, Sándor István főjegyző, Györffy Balázs ref. főgondnok, 
Beretvás Pál ev[angélikus] főgondnok, ifj. Szappanos Elek és István, továbbá Kovácsy 
Kálmán képviselő és még számosan.”  

A tudósításból kiderül a válasz a kérdésünkre; a helyi református templom felszentelésén járt 
Kerekegyházán az akkor már országos hírű zeneszerző, Kacsóh Pongrácz; s utána a banketten 
egy ebédet is elfogyasztott településünkön.  
                                                                                                                                            Kenyeres Tibor  

 

Találkozásaink Fehér Tiborral  

Májusban egyesületünk meghívására, dr. Fehér Tibor főiskolai docens érkezett az érdeklődő 
közönséghez a kerekegyházi könyvtárba, feleségével, Edit asszonnyal együtt. A hagyományteremtő 
szándékkal indított „Innen indultam” című egyesületi sorozatunkban, dr. Kovács Gábor főorvos után, 
most a tősgyökeres kerekegyházi Fehér Tibor válaszolt Bodor József KELO-elnök kérdéseire. Habár 
vendégünket valójában nem is kellett kérdezni, szívesen mesélt felmenői sorsáról, helyi 
gyermekéveiről, majd a gazdag pályafutásáról, a kecskeméti ÁFEOSZ szakközépiskola igazgatásáról. 
Nem maradt szó nélkül párválasztása, házasságkötése sem. Kaphattunk összehasonlítást a régebbi és 
mai Kerekegyházáról is. A jó hangulatú rendezvényen, sokak mellett, megjelent Szarka Balázs, az 
UNIVER alapító igazgatója; Gengeliczki János, a kerekegyházi iparosított baromfitartás elindítója; 
Juharosné vitéz Molnár Piroska, egykori kerekegyházi óvónő.  Nyáron aztán aztán egyesületünk 
látogatta meg Fehér Tiborékat a saját gyűjteményükben, kötetlen beszélgetésre, emlék- és 
múltidézésre. Megszemlélhettük a gyűjtemény tárgyait, s megízlelhettük a kemence termését.  
 
2019. augusztus 20-án Kerekegyháza Város díszpolgári címmel tüntette ki Fehér Tibort! Tisztelettel 
gratulálunk! Köszönjük az együtt töltött időt!                                                                
                                                                                                                                          
Említés szintjén – köszönet azon barátainknak, akik velünk tartottak, az érdeklődőknek, akik 
meghallgattak:  
Wass Albert felolvasóest – részt vettek a kecskeméti Hírös Rovókör érdeklődői is, egyesületünk tagjai 
mellett. 
MÓRA MÁSKÉNT- Móra Ferenc régészeti tárgyú elbeszélésit mutattuk be a helyi iskolában, a 
névadó Móra Ferenc születésének 140. évfordulóján.  
A vörös bestia – április 14-én Jászárokszálláson megtekinthettük a helyi Görbe János Színkör Pazar 
előadásában, Vaszary János színdarabját.  

110 éve történt 
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Ahogyan a templomépítés indul – így tudósított a Kecskeméti Újság (Kecskemét és vidéke érdekeit 
szolgáló független napilap) 1909. október 10.-ei száma: 
  
„Kerekegyházán templomot építenek. Az 52 éves Kerekegyházának nincsen temploma. 1863-ban 
átalakítottak ugyan istentiszteleti célokra egy magánházat, de az olyan kicsi, hogy alig fér bele 200 
ember. Pedig a község rohamosan nő. Jelenleg több hívője van 4000-nél. És szeretnek is templomba 
járni. Azonban nagyobb részük kint reked, akik pedig bejutnak, sokat szenvednek a hőségtől, 
szorongástól. Most az egyháztanács elhatározta, hogy templomot építtet. Ki is vetették az adót, az 
állami adók arányában. De mindössze 45,594 Korona 21 fillérjük lesz, a templom pedig 160.000 
koronába kerül. A hiányt tehát gyűjtésből akarják fedezni. Ezért bizalommal fordul az építő bizottság a 
nemes szívekhez. Minden kis adományt köszönettel vesznek és nyugtáznak. Ne zárjuk el szívünket, 
hanem adjunk, Isten megfizet érte! Kerekegyháza egy nagy tanyarendszer központja, s nemzeti 
missziója is van, mert igen sok felsővidéki német és tót ajkú honfitársunk letelepszik határában, kiket 
tősgyökeres magyarokká tesz.” 
 
Pezsgett a gazdasági élet is: 1909. június hó 20-án a Kerekegyháza és vidéke Keresztény fogyasztási 
szövetkezet évi közgyűlésén Fehér Miklós kántortanítót és Bán Károly földbirtokost igazgatósági 
tagokká választották. Nevezettek ebbéli minősége és cégjegyzési jogosultsága 1909. július 16-án a 
Kecskeméti törvényszéken bejegyeztetett. Szedmák József [helyi plébános] és André Emánuel 
igazgatósági tagok ebbéli minőségének cégbejegyzési jogosultságának megszűnését bejegyezte.  
(Központi értesítő 55. szám 1684. oldal) 
 
1909. november 4-én a Kecskeméti törvényszék bejegyezte a Kerekegyházi Első Takarékpénztár 
Részvénytársaságot. Igazgatósági tagjai: Ficzek Ernő, B. Horváth Ambrus, Sipos Lajos, F. Kiss Imre, 
Horváth Imre, dr. Bedő Albert, Altrihter Ferenc [az újabb helyi plébános, a templomépítés elindítója], 
Urbán Gyula, dr. Borbás Gáspár [jogász és labdarúgó], Bóka Zsigmond, dr. Szabó István, id. 
Szappanos Elek, Beretvás Pál, Szokolay Mihály, André Alajos, André Emánuel, ifj. Szappanos István. 
A vállalat tárgya: gazdák, iparosok, kereskedők és más polgárok hitelszükségletének kielégítése. 
Alaptőkéje: 50.000 korona (Központi értesítő 92. szám 2464. oldal) 

Gyűjtötte: -elma- 

A kerekegyházai vadásztársaság 19 tagjának elvették a vadászfegyverét- 
 no, nem most, hanem 1929-ben! 

„Szokatlan eset tartja izgalomban Kerekegyháza és környékének közvéleményét. A napokban ugyanis az 
történt, hogy a kunszentmiklósi szolgabíróság utasítására a csendőrök elvették 19 vadásznak, akik a község 
tekintélyes polgárai, a fegyverét. A különösen hangzó történet előzményeihez csupán annyi tartozik, hogy a 
Fülöpszállási-Kerekegyházai és a Kerekegyházai Vadásztársaság 19 tagja múlt év novemberében vadászatot 
rendezett Balázspusztán. E miatt Herpai Balázs szabadszállási iskolaigazgató feljelentést tett a kunszentmiklósi 
szolgabíróhoz azon a címen, hogy a vadászterület, amelyen az említett vadászat történt - az övé. 
Erre azután a szolgabíró rendelkezett és pedig oly képen, hogy a csendőrőrsöt utasította, hogy a 19 vadászt járja 
sorra és szedje össze fegyvereiket. A csendőrök ezt végre is hajtották, most a vadászati szezon elmúltával. A 
társaság azt vitatja, hogy a sérelmezett területen jogosan vadászott és ezt igazolni is tudja.” [Kecskeméti 
Közlöny, 1929. március 1.] 
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