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Kedves Olvasóink! A táj és lélek kapcsolata hozza létre azokat az életeket, amelyek máshol ugyanúgy 

nem lennének folytathatók. Nem hiszünk a világpolgárságban, abban az elgondolásban, hogy egy ember a 

világ bármely részén ugyanolyan életet élhet. Az ilyesmi csak sekély fogyasztói tengődés. Persze, ha 

valakinek az élet nem több mint szervezetében a kedélyjavító- és nyugtatószerek egyensúlyozása, az 

valóban lecserélhető, helyettesíthető. Mi hisszük, hogy nem bárhol, hanem valahol kell otthon lennünk. 

Ahogyan Wass Albert írja:  

„Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, 

ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba, mert 

nincsen nekem azokban az országokban semmi keresnivalóm. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet 

a Kordillerrákban, vagy a Sierra Nevadán: mert a más hegyei azok, nem az enyimek. Az én számomra 

nincs szépségük és nincs békességük azoknak a hegyeknek.”  

A Felső-Kiskunság az a szűkebb haza, amely számunkra otthont ad. S ha azt mondjuk, hogy szeretjük 

tájhazánkat, akkor illik megismernünk. Jó esetben a megismerés a házunk történetével kezdődik, a 

korábban ott élők históriájával. Folytatódik az utcánk, településünk, tanyasorunk megismerésével. Szomorú 

az, akinek a lakóhelye csak házfalakat és aszfaltot jelent! Lelki, szellemi támasz, ha tájhazánkról is tudunk 

valamit. E lapszámunkban mindezekhez adunk fogódzót, példát, háztól a hazáig. Olvashatunk egy lakóház 

történetén keresztül falutörténetet. Arról is szólunk, pétermonostorai egyesületi kirándulásunk nyomán, 

hogyan hatott a 780 évvel ezelőtti tatárjárás a mai kiskunsági településszerkezetre. Lírai elbeszélést is 

ihletett Pétermonostora tatárjáráskori pusztulása. Az évfordulók kapcsán pedig a katolikus templom 

tervezőjének és a református templom tervező-építőjének életútját villantjuk fel. Reménykedve, hogy a 

templomainkban hirdetett Evangélium hatására megadatnék nekünk és maradékainknak, hogy istenfélelem, 

a Krisztus szeretete lakoznának bennünk és lélekben megszentelődést nyerve, a mi tiszta evangéliumi 

hitünk áldása megláttassék mirajtunk, a mi fiainkon és azoknak fiaiknak fiain.  

A Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete (KELO) a maga szerény eszközeivel kívánja élhetőbbé tenni 

településünket: hiteles, igényes helytörténetírással.  

Kitartó és érdeklődő olvasóinknak kívánunk jó egészséget, áldáskívánással! Mi maradunk.  

Ebben bízva köszönti Önöket: a Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete! 
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PÉTERMONOSTORA NYOMÁBAN… 
 

A Kerekegyházi Lokálpat-

rióták Egyesülete szeptember 

elején kirándulást tett a Bugac 

környékén zajló, az egykori 

Pétermonostora település helyén 

folyó régészeti ásatásnál. 

Ezen, több éve folyó ásatások 

eredménye át fogja írni a korai 

magyar középkor történetét. Az 

eddig ismert szerény írásbeli 

forrásanyaghoz képest, az új 

elektronikus eszközöket is 

felhasználó régészet olyan 

mennyiségű és összefüggésű 

tárgyi adattal lepi meg a 

történelemtudományt, amely az 

eddigiektől eltérő, más 

következtetéseket tesz lehetővé, 

már most.  

A Pétermonostora nevet viselő település a fénykorában, az 1160-1241 közötti időben mintegy 3000 

lelkes település volt, feltehetően ciszterci, esetleg bencés háromhajós, díszes, kőfaragványos 

székesegyházzal, szerzetes-kolostorral, s valószínűleg káptalannal is (azaz birtokadományozási és 

birtokba beiktatási oklevelek kiállítását, másolását, nyilvántartását végző hatóság). A Duna-Tisza 

közének egyik egyházi, közigazgatási, kereskedelemi központja volt, a Szegedet Budával összekötő 

országos hadi- és kereskedelemi út mellett. Ezért jelentős zarándokállomás is volt.  

A régészek már találtak szíriai 

eredetű üvegpoharat és nyugat-

európai készítésű (limoges-i) 

rekeszzománc könyvborító 

díszeket, tehát ez a székesegyház 

és kolostor az akkori ismert 

európai és keleti kultúra 

legkifinomultabb, igényes 

alkotásait tudhatta magáénak. A 

rengeteg pénzváltó mérleg az 

élénk kereskedelmi életre utal. A 

település a 780 évvel ezelőtti 

tatárjárás során teljesen 

elpusztult. Később, kisebb 

részben és egy időre újratelepült, 

de régi fényét soha nem nyerte 

vissza. Épületeit elbontották, elhordták. A két háború között a pusztabeliek temetkezési helyként 

használták. A Vörös Fenevad uralkodása alatt, 1950-ben az egyházi épületek egy-két méteres 

falmaradványait és a néhány évtizedes síremlékeket is szétverették a lakossággal, úttöltés céljára.  

Az ásatások eddigi eredményeiről több írás, beszámoló is található már a világhálón, akár a 

székesegyház elméleti rekonstruált képe is, tehát hosszú téli estékre kifejezetten ajánljuk erre a célra 

használni a világhálót.  

A pétermonostorai kirándulás két írást is eredményezett e lapszámunkba. Az egyik a tatárjárás máig 

ható következményeit tárja fel. Egyik tagtársunkat pedig lírai történet írására ihlették a látottak, 

hallottak… 

                                                                                                                              KT 
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A tatárjárás és a mai Duna-Tisza közi településszerkezet 

Bizony, a 780 éve lezajlott, tragikus esemény, az 1241-es magyarországi tatárjárás máig hatóan 

alakította át a Duna-Tisza köze településszerkezetét. Általánosabban, persze, azt is mondhatjuk, hogy a 

magyar történelemben minden mindennel összefügg. No, de mégis, kérdezheti a mai olvasó, egy 

hétszáznyolcvan évvel korábbi történelmi epizód hogyan és mennyiben van hatással a mai kiskunsági 

falvak, városok elhelyezkedésére? A választ a régészet új felfedezései adják meg és bizonyítják.  

Az érdemi válasz előtt, a tatárjárás ürügyén, tekintsünk ki a Kaukázus hegység keleti részén élő 

nogajokra. A nogajok a tatárság egyik nemzetisége, ága, az 1700-as években nagyobb országuk volt a 

Fekete-tengertől északra.  A közöttük népzenei gyűjtőúton néhány éve járt Agócs Gergely mondja, 

hogy a nogajok annyit tudnak a magyarokról, hogy itt tört meg a mongolok nyugati hadjárata, a 

törökök nyugati hadjárata és a szovjet nyomulás. Remek népi tudat, mondhatjuk erre! Ha legalább 

ennyit tudna minden kerekegyházi honpolgár is! 

A tatárjárás a mi népi tudatunkban, közműveltségünkben is szerepel. Olykor még a Himnusz 

negyedik versszakát is mondjuk: „Hajh, de bűneink miatt/ Gyúlt harag kebledben,/  S elsújtád 

villámidat/ Dörgő fellegedben,/ Most rabló mongol nyilát/ Zúgattad felettünk,…”   

Ismeretes az is, hogy a Krisztus utáni 1200-as évszázad elején, Belső-Ázsiában Dzsingisz kán 

hosszú harcok során szervezte-rázta birodalomba a mongol és rokon népeket. Halála után fiai 

felosztották a birodalom irányítását, szervezését. Egyik fia, Dzsocsi, majd annak fia, Batu szervezte 

meg a birodalom nyugati részét, az Arany Hordát. (A horda szó itt nem ’csőcseléket’ jelent, hanem a 

türk ’ordu’ szó, azaz katonai tábor kifejezés régebbi magyar fordítása). 

Batu kán az 1230-as években indította meg a nyugati előrenyomulását, melynek során katonailag 

megtörte a Kijevi Rusz (azaz kijevi fejedelemség) ellenállását és legyőzte a kun népek haderejét. 

IV. Béla királyunkat (uralkodott 1235-1270) először levélben szövetségkötésre hívta fel Batu kán, 

majd ennek eredménytelensége után 1241 tavaszán seregei betörtek a Vereckei-hágón a Magyar 

Királyság területére. Muhinál megverték a királyi fősereget, azonban IV. Bélát nem sikerült elfogniuk. 

Muhinál a királyi fősereg keményen harcolt, a legjobb mongol seregrészek nagy (korábban máshol 

nem tapasztalt) veszteséget szenvedtek. 

„Az ország elitjét és a népet azonban valódi kulturális sokk is érte. Olyan ellenséggel találták 

szembe magukat, amilyennel korábban sohasem találkoztak. Nem portyázó keleti lovasok, hanem jól 

szervezett, a megfélemlítés szándékával érkező sereg támadt az országra. Nem használták a hadi 

utakat, hanem valósággal elözönlötték a vidéket. Látványos tömeggyilkosságokat követtek el, nőket és 

gyerekeket is kivégeztek.” – írja F. Romhányi Beatrix történész.  

A muhi csata után a mongol seregek egy évig az Alföldön és Erdélyben pusztítottak, 1242 

januárjában átkeltek a Dunán és a Dunántúl keleti részét néhány hónapig dúlták. 1242-ben aztán 

gyorsan elvonultak a Magyar Királyság területéről. Korábban a mongol kivonulást magyarázták az 

utánpótlási nehézségeikkel, vagy azzal is, hogy Ögödej nagykán halála miatt Batu az új nagykán 

választásra haza kívánt térni Mongóliába.  

Az újabb régészeti eredmények azonban más okot tesznek bizonyossá. Főként a Duna-Tisza közén 

figyelik meg a megerődített falusi templomok helyét, maradványait. A megerődített templom annyit 

jelentett, hogy általában három, egyenként 2-3 méter mély körárkot ástak a helyiek a templom köré, a 

kitermelt földet sáncszerűen felhalmozták, s a falvak népe ezekben védekezett. Mindez pedig utal arra 

is, hogy az akkori magyar állam jól szervezett volt, megfelelő hírvivő-híradó rendszerrel, a falvak 

népének irányítására képes vezető személyekkel.  

Az alföldön különösebb menekülésről ugyanis nem lehetett szó, a mongol haderő éppen a 

gyorsaságával okozott meglepetést. Egy-egy falu bevétele, felgyújtása után már vonultak is a 

következő faluhoz.  
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„A mongolok képesek voltak komoly erősségeket megostromolni (pl. Kijev vagy Damaszkusz), 

arra azonban valószínűleg nem voltak felkészülve, hogy lépten-nyomon ostromra kényszerülnek, és 

még falusias települések is ellenállnak nekik.” -írja F. Romhányi Beatrix történész. 

Magyarországon nem behódoló nép fogadta őket, hanem a földsáncok mögött mindenhol az utolsó 

csepp vérig harcoltak a helyiek, így a mongolok belátták, hogy nem tudják megtörni a magyarokat. 

Maguk is minden ostromnál veszítettek embert, s emberutánpótlás hiányában felmorzsolódtak volna.  

Magyarország emberveszteségének mértéke vitatott a történetírásban, 15 %-os is lehet, de az 50 %-os 

veszteség is elképzelhető. De ha arra gondolunk, hogy a két, huszadik századi világháború hazánk 

népességét 4 %-ban, majd 6,5 %-ban pusztította el, akkor a tatárjárás pusztításának mértéke mindent 

felülmúló, még 15 %-os arány esetén is!!!  

A tatárjárás előtt a Duna-Tisza köze településszerkezete teljesen más volt, mint ma. Sok kis falu, 

művelt kultúrtáj, falusi plébániatemplomok és kegyúri családok által építtetett kolostorok jellemezték. 

Úthálózat, halastavak, szőlők, gyümölcsösök gazdagították. A tatárjárás következtében az alföldi 

terület szenvedte el a legnagyobb mértékű pusztítást. A falvak nagy része megsemmisült, lakóikat 

meggyilkolták, fogolyként elhajtották. A régészeti kutatások szerint a mai Kerekegyháza közigazgatási 

területén, de ugyanúgy a Kecskeméttől keletre fekvő mai Szentkirály község területén akár több 

Árpád-kori falu lehetett, s pusztult el. Amikor 1354-ben Nagy Lajos király kunokat telepített le, az 

oklevél emberemlékezet óta üresen állónak nevezi „Zenthkiral és Mindszent” királyi pusztákat.  

A Duna-Tisza közi és alföldi falvak nagy része ember hiányában nem tudott visszaépülni, majd az 

1240-es évtized második felében IV. Béla király a kunokat az üres területekre kezdte letelepíteni. A 

kunok néhány korábbi templomos falut újra szerveztek, ezeknél megmaradt a keresztyén településnév, 

ugyanakkor több új települést is hoztak létre, ezek jellegzetes kun nevet viselnek. A kunok 

nagyállattartó, legelőváltó gazdálkodásának megfelelt a füves, pusztásodott vidék. A tatárjárás előtti 

sűrű Duna-Tisza közi településhálózat tehát nem épült újra: lakónépesség hiányában, illetve a kunok 

legelőváltó gazdálkodása miatt. A későbbi török hódoltság, majd a török kiűzésének folyamata újból 

nagymértékű ember- és településpusztulást hozott a Duna-Tisza közére, véglegessé téve az egymástól 

távol fekvő, nagy határú települések, falvak hálózatát.  

Érdekes tehát, hogy az a településszerkezet, legelőváltó külterjes állattartás és az ahhoz kapcsolódó 

pásztorkultúra, kis- és nagykun műveltség, amelyre ma büszkék vagyunk, valahol mélyen a tatárjárás 

által előidézett népmozgások, pusztítás kései következményeként alakult ki. 

Arra is büszkék lehetünk, hogy a 780 évvel ezelőtti elődeink megtették a magukét, nem hódoltak be 

a mongol seregeknek, hanem még katonailag kilátástalan helyzetben is az ellenállást, a védekezést 

választották, akár a nők és gyermekek is; s ha fegyver nem akadt, akár kövekkel, botokkal harcoltak. 

Áldozatuk hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Királyság területén törjön meg a korszak katonai 

szuperhatalmának támadása. Emlékük legyen áldott! 

                                                                                                                              KT 

Időutazás 
1241-et írunk. Hajnalodik. A nap első sugarai lassan tolják szét éjszakai felhőtakarójukat. 

Pétermonostora ébredezik. A pékek már dagasztják a közösség reggelijéhez a kenyérlángost, de a 

zarándokok is, - kik Róma felé indulnak - biztosan számíthatnak tarisznyájukba egy kis útravalóra, jól 

megfér majd az, a zarándokjelvények mellett. A tehenek szállásáról hallatszó zaj jelzi – elérkezett a 

reggeli fejés ideje. A lovak nyihogása felébreszti az istállóban alvó szerzeteseket, akik álmosan tátogva 

engedik ki a legelőre őket. Az írnokok is csipájukat törölgetve hegyezik lúdtollaikat. Sok munkájuk lesz 

ma, hiszen az uraság földeket vásárolt, cirkalmas oklevelekbe kell foglalniuk az adás-vétel tárgyát, 

amit majd Szató mester pecsétjével hitelesít. A mester joggal büszke míves pecsétjére, hiszen Itáliából 

hozta magával, ahol egyetemi tanulmányait folytatta.  

A felkelő nap lassan óvakodik be a monostorba. A papok hálóhelye, a dormitorium már 

csoszogástól hangos, indulnak a hajnali misére. Az étkezőben - a refektóriumban - a vacsora csontjai 

mellett szuszogó kutyák unottan fordulnak egyet, tudomásul véve, új nap kezdődik. Csak egy ember 
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van, aki nem aludt az éjszaka. A monostor apátja az éjféli mise után imazsámolyán térdelve 

fohászkodott, így érte a hajnal. Hetek óta aggasztó híreket hoznak a kereskedők, zarándokok, átutazók. 

A falu nemes ura is Budán jártában találkozott a királlyal, fegyverkezésről, csatákról vérengzésekről 

hozott hírt. A tatárok! A gyilkosok! A horda! Rettegve gondolt rájuk. 

Mi lesz velünk? - kérdezi az Urat, feltekintve a feszületre. Most készült el a halastavunk. A mederből 

kitermelt réti mészkővel védőfalainkat erősítettük meg. A kőszállító kocsik mély barázdákat véstek a 

főtérre vezető úton. A több mint ezer épületet hogyan védhetjük meg? Mi lesz a hívekkel, gyerekeikkel? 

Csodás bazilikánk két tornya, három hajója védelmezője lesz mindenkinek? Értesíteni kell a 

pénzváltókat is! A limoges-i Szent Péter ereklyét őrző ereklyetartót is el kell rejteni, könyvtárunk 

becses, aranyozott misekönyveiről is gondoskodnunk kell! Ezer és ezer gondolat versenyzett az apát 

bánattól terhes homloka mögött. Csontjaiban érezte a veszélyt. Elmélkedését hangos lódobogás 

zavarta meg, majd éles kiabálásokat hallott. Futva igyekezett a kerengőbe, ahol már a király hírvivője 

várta.  

- Aki teheti, meneküljön, apát uramék készüljenek a tatárok támadására! – hadarta a küldött. Az 

apát csendesen feltekintett az égre, kétségeit felváltották a parancsosztás körültekintő, nehéz feladatai.  

- Mindenki igyekezzen a temető mellé, sáncokat kell ásni, megerősíteni a monostor leggyengébb 

pontját!  

Az ekevasak hangos nyikorgással szántották ki, vágták félbe a nemrég eltemetett halottakat. -

Rejtsétek el az értékeket! Az asszonyokat, gyerekeket vigyétek a nádasba! Lovakat, teheneket hajtsátok 

az erdőkbe! Férfiak! Keressetek fegyvereket! - adta ki sorra az utasításokat az apát. 

Mindenki igyekezett. Hiába. A tatárok sebes lovaikon féktelen rohammal támadták a monostort. A 

szerzetesek, falubéli férfiak kőzáporral fogadták a dúló sereget. A tatárok bejutva a főtérre törve, 

zúzva, fosztogatva haladtak előre. Senkit és semmit nem kíméltek. Kicsi gyermekeket, ölbéli 

macskájukat is felkoncolták. Jajveszékelés, vérfolyam, füst követte a gyilkosok útját, majd az öldöklő 

csata végeztével a tébolyult kiabálást, felváltotta a halott csend. 

Az apát, ki magához ölelve igyekezett menteni a limoges-i Szent Péter ereklyét tartó ereklyetartót, 

holtában is testével takarva óvta azt. 

Így volt? Talán. 

          -elma- 

 

   -ema- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A Szent Péter ereklyetartó zománcozott bronzlemezei 

                               (fotó: Pazirik Kft) 

 

 

 

 

 

 

 

Pétermonostorán talált, az 1230-as évek 

Örmény Királyságából származó fél 

rézpénz 
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Beszélő házak  
 Andrássy Gyula utca 91. 

 

Szüleim, Ispán Mihály és Fehér Aranka, 1937-

ben a házasságkötésükkor vették meg a házat. 

Akkor a Meleg és a Budai család birtokában volt. Az 

adásvételi szerződés szerint az 1566 sz. telekkönyvi 

betétben a 148/2 hrsz alatt szerepelt.  

Előttük dr. Kovács Gábor orvos lakott benne. 

Bizonyította az előszobaajtó előtt elhelyezett, 

betonba rakott kovácsolt vasvirág közepén álló KG 

monogram. Szüleim és a szomszéd öregek, Babusa, 

Romancsik, Szigeti, Gengeliczki családokból sokat 

beszéltek arról, hogy a posta hogyan épült fel, és a 

mi házunk a posta melléképülete volt. (szerk: az 

Andrássy utcai óvoda épülete volt korábban a 

postahivatal) Ők látták az építkezést. Egymástól 

függetlenül is, a mi kis házunkat régi postának 

hívták. Az építés dátumában nem tudtak 

megegyezni, hogy 1925 vagy 1926, ugyanis valamilyen rendkívüli időjárási eseményekhez kötötték, 

aminek nincs írásos nyoma.  

2002-ben férjemmel, Rozsnyói Zolival hazaköltöztünk és felújítottuk a régi házunkat. A kovácsolt 

vasvirág közepén kicseréltük a KG monogrammot IM-re, megtartva 

virág formáját, színét.  

A felújításkor a vakolatot teljesen leverték az egész házról. A fal 

vertfal, beton keménységű és nagyon szívós. A ház északi oldalán, az 

utcához közel találtunk valamit. A vertfalban volt egy kb. 4x3 méteres, 

vályoggal berakott rész. Egy ajtó nyomai. Itt mindig megrepedt a fal, 

festés után. Ez igazolta az öregek állítását, miszerint a ház eredetileg a 

posta udvarába nyílt. Ez volt a bejárata. (szerk: ha az ajtó meg lenne, 

akkor a volt óvoda zsibongójába nyílna). 

A posta nem hagyott el minket, ugyanis 1944-ben az oroszok ide 

költöztették a tábori postájukat, nem bíztak meg a Magyar Postában, de 

távvezeték vonalait használták. A biztonság kedvéért, az ajtóba hatalmas vasrudakat szereltek, amit 

csak az ajtóval együtt lehetett eltávolítani. 

Az utcai szobában volt a főhadiszállás. A padlón a kályha körül fahasogatás nyomai, kiégett 

padlódarabok emlékeztettek a megszállásunkra. Nagyon nehéz volt takarítani, pénzünk pedig nem 

volt a cserére.  

Még az orosz front megérkezése előtt, éjszaka, édesapám a kertbe több helyre elásta az értékeket, 

például porcelánokat. Az iratokat zsírpapírba csomagolta és úgy helyezte el. A háború után, a több 

helyre elrejtett értékek közül csak egy helyet fosztottak ki, a többi érintetlenül túlélte a háborút, így 

maradtak meg az iratok is.  

Pár házzal odébb, az Andrássy utca 81. alatt lakott Rozsnyói Zoltán és felesége, Mold Irén tanítónő. 

Náluk tábori kórházat rendeztek be az oroszok. Béla akkor született, így a konyhát meghagyták a 

családnak. A szobában, ágyon, földön szalmán feküdtek a sebesült orosz katonák; az előszoba volt a 

műtő. Érzéstelenítés pálinkával történt. A nyomorult sebesültek hangos ordítása hallatszódott 

mindenütt, sokan meg is haltak közülük. A konyhában a háziaknak állandóan forralni kellett a vizet a 

műtétekhez. Egyszer hirtelen jöttek és mindenkit elszállítottak. Bizony nem lehetett könnyű az 

anyósomnak a 3 éves, az 1 éves és az újszülött picivel az orosz megszállás alatt.  

Ha a házak beszélni tudnának, hihetetlen és különös életükről, kapcsolataikról, a történelemről 

mesélnének. Amit ti tudtok a saját házatokról, családotokról, feltétlenül mondjátok el 

gyermekeiteknek, unokáitoknak! 

Gyerekkoromban soha nem gondoltam, hogy egy darab falutörténetet hallok! 

Rozsnyói Zoltánné Ispán Margit 
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135 éve született és 60 éve hunyt el 

a kerekegyházi római katolikus templom tervezője, Györgyi Dénes 

 „Györgyi Dénes 1886. április 25-én született Budapesten. E polgári család művészeti tevékenységéről 

már régóta ismert. A dédapa, Giergl Alajos a biedermeier korszak szolid ezüstművese. A nagyapa, Giergl 

Alajos (1821-1863) magyarságának bizonyítására megváltoztatja az egykor bajor család nevét: Györgyi 

Alajos névre magyarosít. Arcképfestészettel foglalkozik. Ifjabbik fia, Györgyi Kálmán (1860-1930) - 

Györgyi Dénes apja - a Fővárosi Iparrajziskola majd Képzőművészeti Főiskola tanára, az Iparművészeti 

Társulat titkára s később igazgatója, az iparművészeti szakirodalom buzgó és jeles művelője. Több 

évtizeden át szerkeszti a Magyar Iparművészet c. folyóiratot, 

mely a századforduló korában jelentős mértékben járul hozzá a 

közönség és az iparművészek ízlésének alakításához.” „Amikor 

1909-ben a Műegyetemen építészoklevelet szerez, 

Magyarországon a gyakorló építészek egyik csoportja kitart a 

sajátos lechneri formakincs alkalmazása mellett, nem követi a 

szelídülő nyugat-európai szecessziót, ugyanakkor mások 

radikálisan puritán kompozíciókkal kísérleteznek. A fiatalok a 

népművészet felé fordulnak; stilisztikai és érzelmi értelemben 

elképzeléseiket romantikus vonások szövik át.” „Ez a hatás 

Györgyi Dénesnél a következő években meghatározó marad. … 

Amikor Kóssal társulva a városmajori iskola épületét tervezik, 

még kísért az egyetemi évek népi építészeti hatása, de munkáit 

egyhamar a magyar népművészettől eltérő, inkább a skót, az 

angol s a finn építészek formakísérleteire emlékeztető vonások 

színezik. Az ifjú Györgyi Dénes itt már bebizonyítja, hogy nem 

köti magát egyetlen felfogáshoz sem; tehetségének 

ösztönösségével legjobb meggyőződése szerint válogat a neki 

tetsző formák között. 1910-ben az Országos Iparművészeti 

Iskolához hívták meg tanárként.” Korai tervei közé tartoznak: 

Budapest, Fehérvári út Szt. Imre kollégium, templom és 

gimnázium, Torinoi világkiállítás magyar pavilonja (másokkal), 

Debrecen: többlakásos épület, bérház; Kereskedelmi és 

Iparkamara székház- és lakóépülete; Kassa: többlakásos bérvilla (Grosschmied-ház, ebben nőtt fel Márai 

Sándor); többlakásos épület, tisztviselőtelepi lakóházak, Elemi iskola öt községben; Gyöngyösön 

Városháza és húscsarnok; Budapest, Városmajor utcai elemi iskola (Kós Károllyal); a Mezőgazdasági 

Múzeum belső berendezése. 

Felesége [Grofcsik Emília, házasságkötésük: 1919] révén kötődött a Balaton-felvidékhez, majd ottani 

lakóhelyén, Balatonalmádiban hunyt el, 1961. november 21-én. A településen utcát és iskolát neveztek el 

róla. Kerekegyházán is lehetne legalább szerény emléktáblája. 

Életrajzírója, Kubinszky Mihály, az 1974-ben megjelent monográfiájában ekként foglalja össze a 

templom építészeti lényegét: „A kerekegyházi katolikus templom alaprajza, belső tere és tömege is 

hagyományosnak tekinthető. A sima nyeregtetővel fedett hosszhajóhoz hasáb alakú toronyépítmény 

csatlakozik, a két tömeg kapcsolatát negyedhenger alakú »betétek« tompítják. A csúcsíves ablakok 

újgótikus stílusúak, az egyéni csúcsíves főkapu azonban alig emlékeztet a gótikára. Tetszetős a csúcsíves 

keretbe komponált, kétszárnyú, téglány ajtónyílás, a kor divatjának megfelelő négyzetes betétekkel, 

valamint az ajtó feletti magyaros díszítőmotívum. Az épület művészi zamatát a toronytest, annak 

függőleges ablakcsíkjai s a toronysisak finom vonalai adják. Ennek a kiegyensúlyozott 

toronyhomlokzatnak építészeti kvalitása nagyon jellemző Györgyi Dénes képességeire.”  

A közölt fotó Kubinszky Mihály: Györgyi Dénes című könyvében található (Akadémiai Kiadó, 1974), 

készítője Király Rózsa. A kép a hetvenes évek elejei állapotban mutatja a templomot és környezetét.  

Az idézetek és adatok forrása is Kubinszky Mihály életrajzi műve, s mivel a lexikonokban és a 

világhálón szépen találhatók adatok GYD későbbi munkáiról és életéről, így ezeket ajánljuk érdeklődő és 

tovább olvasó közönségünknek.  

                                                                                                                              KT 
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A kerekegyházi református templom tervezőjének, építőjének 

tragikus sorsa 

Megtervezte, majd 1910-1911-felépítette a kerekegyházi református templomot Gyöngyösi Papp 

József kecskeméti építőmester. A templom felszentelésére díszes úrasztali Bibliát ajándékozott a 

gyülekezetnek, 1912-ben pedig egy belső, a templom építéséről, az akkori tisztségviselőkről szóló 

templomi emléktáblát készíttetett saját költségén.  

A kecskeméti lapok az építőmester 1932. március 3-ai halála kapcsán regényes életútjáról adtak 

hírt: „Szomorú út a nagy vagyontól kitüntetésektől, közéleti szerepléstől - a Szegényházig.” De ha már 

az ő nevéhez fűződik Kerekegyháza első tornyos épülete, idézzük fel a korabeli lapok alapján az 

életútját.  

„A Szegényházban ma hajnalban meghalt egy hallgatag csendes öregember. Már félig vak volt a 76 

éves aggastyán. Néha szólt csendesen, a régi szép életéről, amely, mint álomvilág ragyogott lelké-

ben...” [Kecskeméti Közlöny, 1932. március 3.] 

„Gyöngyösi Papp József neve a világháborút megelőző évtizedben a legismertebbek közé tartozott. 

A leggazdagabb iparos jótékonyságát, szerető szívét szerte élvezték. Tisztelet övezte a közszereplő 

férfi alakját, aki ott volt az Iparos Otthon építésénél is áldozatos támogatásával. A díszes épületet – 

mint ismeretes – kölcsönpénzből építették föl. Gyöngyösi Papp tizenkettedmagával a kölcsön váltóit 

aláírta és egész vagyonával felelt. Négy háza, 60 hold földje és 32 hold szőlője volt. A háború utánig, 

mint ipartestületi elöljárósági tag, igen élénk szerepet vitt a testület életében. 1912-1923-ig elöljárósági 

tag volt. … Nagy szerepet vitt az elhunyt hajdan a Protestáns Egyesületben is, évekig alelnöke volt. 

Amikor a jelenlegi épületet megvették, Gyöngyösi Papp nagy pénzadománnyal járult a házvételhez, 

csekély díjért átalakíttatta az épületet és nagyban hozzájárult a berendezések beszerzéséhez. … Hogy 

miképpen jutott el Gyöngyösi Papp a Szegényházig, ahhoz az idők változása és önhibája juttatta hozzá. 

Eredetileg ács volt, később az építési vállalkozói címet is megszerezte. A világháború alatt 

megcsappant az építkezési lehetőségek száma, az inflációs időkben nem tudott kellő ügyességgel 

forgolódni, sok pénzt fektetett hadikölcsönbe is. Apadt a nagy vagyon, meghalt a felesége, s második 

felesége nem hozzávaló volt. Az asszony kezén is ment a pénz, másfél hold szőlőt mentettek meg a 

pusztulásból. Az asszony most azon gazdálkodik, s urát betette a Szegényházba. A szerencsétlen 

embernek elmebeli képessége ekkor már gyengült. A régi életből sok jóismerőse felkereste, de nem 

tudta már őket felismerni. A hajdan nagynevű ember, aki egykor a ref. egyház presbitere és 

törvényhatósági bizottsági tag is volt, csendesen, szomorúan halt meg. Csak egy emberszerető ápolónő 

állt mellette.” [Kecskeméti Közlöny, 1932. március 4., 2. oldal] 

„…nagyot fordult élete sora, csapások, veszteségek tömege érte, mig végül a Szegényházba került. 

A régi szép idők, jó idők, küzdelmes, de boldog évtizedek borús emlékeivel itt éldegélt hónapokon 

keresztül az a csendes, halkszavú, félig vak, összetört aggastyán, aki valaha a kecskeméti iparosság 

legjobbjai közé tartozott. 

Gyöngyösi Papp Józsefet a ref. egyház és az Ipartestület közösen temettette el kegyeletből a ref. 

temetőben március 4-én.” [Kecskeméti Közlöny naptára 1933.]  

                                                                                                                              KT 
 

 

 

 

 

 


