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Kedves Olvasóink! 

Örömmel adjuk kezükbe helytörténeti lapunk 2018. évi számát. Öröm számunkra, hogy akadnak még a 

betűcivilizációnak hívei: olvasó, s még a helytörténet iránt is érdeklődő polgárok Kerekegyházán. A 8-as 
számjegy, amelyre esztendőnk száma végződik, szép jelképvilággal bír. A Régiségben a 8, mint a Teremtés hét 

napja utáni nap jele, a működő világegyetem jelképe. Talán nem véletlen, hogy fotótechnikában a „végtelen 

távolság” jele a „fektetett nyolcas” lett. A 8-asra végződő évek a közelebbi múltban sok érdekességet hoztak 

elődeinkre, ezekből válogattunk egy csokornyit. Helytörténetírásunk sok fehér foltja közül néhányat – hála 
Olvasóink érdeklődésének! – ismét beszínezhetünk együtt. Olvashatnak a temető alapításának körülményeiről; 

balatoni Farkas János elhunytáról; de a „nagy” kerekegyházi iskolaépítésről is; az egyetlen evangélikus püspöki 

látogatásról, a kerektemplom alaprajzának közzétételéről. Nem marad el a szokásos, tájba illő recept sem. 
Bízunk benne, hogy eddig nem ismert, de érdekes eseményeket eleveníthetünk fel. Fájdalmas viszont, hogy 

nekrológgal kell búcsúznunk egyik alapító tagunktól, lapunk rendszeres szerzőjétől: Rozsnyói Zoltántól.  

A kerekegyháziak számára az állandó viszonyítási pont: Kecskemét városa, a fennállásának 650. 
évfordulóját ünnepli ebben az évben. Iványosi-Szabó Tibor volt levéltár-igazgató, helytörténész szavait, hát, 

településünkre is elhozhatjuk: „Míg egy település, egy város jellegét, arculatát általában természeti adottságai és 

épített öröksége határozza meg, lelkét mindig a lakossága alkotja. Főként, ha az közösséggé tudott szerveződni, 

és egy egészséges 
tradíció alapján a 

generációk sora 

élteti. Egy élő 
entitás [közösség 

–a szerk.] számá-

ra pedig nemcsak 

az elemi létfelté-
telek szükségesek, 

hanem az igényes 

célok és a mozgó-
sító távlatok is.” 

Persze, ne feled-

jük azt sem, hogy 
mai jelenünk, 

tetteink az utóda-

ink számára a 

mérlegre teendő 
múlt lesz. Kedves 

Kerekegyháziak! 

Kívánjunk hát e-
gyütt igényes cé-

lokat és mozgó-

sító távlatokat, 

hogy azokat meg-
valósítva, maradé-

kaink is érezhes-

sék, nem hiába 
éltek elődeik!  

Köszönti Önöket: a Kerekegyházi Lokál-patrióták Egyesülete! 

 

 
A Kerekegyházi Kaszinó  épülete volt, amely 1910-ben épült - öröklés címén 

került vitéz Boncz Pál és neje birtokába Az 1920-as években készült fotót 

vitéz Boncz Pál unokája, dr. Zsolczay Sándorné  kecskeméti olvasónk 

bocsátotta rendelkezésünkre, amelyet hálásan köszönünk. 
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120 éves az „Új temető” 

Ez az írás igyekezik betekintést nyújtani községünk múltjába, jelesül is abba, hogy 120 évvel 

ezelőtt, milyen feladatokat kellett megoldania az akkori faluvezetésnek. Ezek közül a temető (akkori 

megnevezése szerint) „új temető” létesítésének folyamatába kapunk itt betekintést. 

Az első, általunk ismert jegyzőkönyv leírásának idején (1897-98) probléma már nem számított „új 

keletűnek”, mert a régi temetőn – méreténél fogva és a népesség létszámának emelkedése miatt – már 

évekkel korábban látszott, hogy hamarosan betelik. 

Az ún. „régi temető” helye még a község alapításakor, – amikor a mérnöki terület-kimérés történt, – 

lett meghatározva. Eredeti méreteit nem ismerjük pontosan. Helye az akkori község ÉNy-i külső 

sarkán volt, napjainkban ez a terület az Andrássy, a Zrínyi és Dózsa Gy. utcák vonalával határolható 

be, (a víztorony és környéke). 

Az új temető létesítésének folyamatát – az általunk fellelt – 1897. évi keltezett képviselő testületi 

jegyzőkönyvek és határozatok alapján ismerjük. 

Az üléseken jelen voltak: André Alajos főbíró, Kálóczy Ferenc jegyző, André Emánuel, Babusa 

József, Bán István, Berente János, Borbély Antal, ifj. Bódis Ferenc, Csonka József, Farkas János, 

Ficzek János, Görbe József, Halász István, Hegyi Károly, Jákity Fülöp, ifj. Juhász József, Kaunitzer 

Mór, Langó János Makkos Károly, Móczár Antal, Posvai János, Pethes Antal, Ruttkay Lajos, Singer 

József, Szegedi Mihály, Szedmák József, Tőzsér Alajos, Tőzsér József, Trepák János, elöljárók és 

képviselők. (Meg kell jegyezni, hogy nem mindenki vett részt minden ülésen.) 

A jegyzőkönyvből kitűnik, hogy ez a kérdés nem új keletű. Előterjesztő jegyző ismerteti, hogy a 

temetőnek kisajátított terület használatba vétele iránti kérvény a minisztériumban van, de szükséges a 

temető árául felajánlott összeget (900 Ft) bírói letétbe helyezni. Megtudjuk a jegyzőkönyvekből, hogy 

akkoriban se bővelkedett a község anyagiakban. A pénz előteremtésére határozat született, oly módon, 

hogy a régi temetőből ki kell vágni a fákat, azokat értékesíteni és a befolyó összegbő l kifizetni a 

kártalanítási ősszeget, Az idő rövidsége miatt – mert már a régi temetőbe nem lehetett temetni – 

többször szóba kerül, kölcsön felvétele, ami határozatba is lett foglalva. 

Miután az „új temető” megvalósítása beindult, a képviselő testület (1897.07.11.-i ülésen) un. 

Temető Bizottságot” nevezett ki. A Bizottság elnöke: Móczár Antal, tagok: André Emánuel, ifj Bódis 

Ferenc, Bán István, Posfai János, Kaunitzer Mór. Úgy lettek a tagok kijelölve, hogy az akkor a községben 

található összes vallásfelekezet (római katolikus, református, evangélikus és izraelita) képviseltesse magát.  

A bizottság feladata volt, hogy a községben lévő 3 felekezet között – a népesség aránya szerint – a 

temető területét fölossza (körülárkoltassa). Fontos kérdés volt az is, hogy melyik vallásfelekezet a 

temető mely részét kapja. Akkoriban is úgy, mint napjainkban, a lakosság felekezeti megoszlása a 

következő volt Róm. kat., Ref., Evangélikus és Izraelita. A katolikusok és reformátusok között volt 

egy rövid „pengeváltás” amit az akkori ref. lelkész levele indított el (nem értett egyet a felosztással), 

de a temető-bizottság gyorsan orvosolta és e kedélyek megnyugodtak. A felekezetek szerinti felosztás a 

mai napig megfigyelhető, bár mára ez nem létfontosságú a helyválasztásnál. A 

főúttól jobbra (a Jókai utcai bejárattól nézve a Langó kápolna felé) a dél-nyugati 

oldalon a katolikusok, a dél-keleti oldalon a reformátusok és evangélikusok, a 
keleti sarokban pedig az izraeliták kaptak területet. 

Ficzek János kérésének megfelelően, azok a családok, akiknek a régi 

temetőben sírboltja van, és többet oda nem temethetnek, ingyenesen 

helyet kapnak az új temetőben. 
Borbély Antal helyi birtokos felajánlotta az új tetőben egy kőből készült 

kereszt elkészíttetését. (Jászberény Gyúróczy testvérek sírkőüzeme) és felállítását  

1897.11.17.-ei határozat: A temetőnek kisajátított területbe, illetve annak 

használatába, a bíróság a községet, mint jogi személyt bejegyezte. A földterület 
hatósági személy által holdanként 200 Ft-ra (összesen 1200 Ft) fölbecsültetett. 

Amennyiben a fenti kártalanítási összeget a tulajdonos (Pethes Antal és neje) 

elfogadja, az ügy további intézésével a jegyző dr. Papp Sándor ügyvédet bízza 
meg. 

1898 elején, döntés született arról, hogy azoknak, akik kiváltságos helyen 

akarnak sírhelyet, m
2
-enként 1 ft 25 kr(ajcár)-t kell befizetni a közpénztárba. 

Határozat mondta ki, hogy a felekezetek csak temetkezési jogot kapnak, bármi más haszon a közpénztárat illeti. 

 
A ma is álló Bor-bély 

kereszt felirata 
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A képviselőtestület elrendelte a temető használatba vételét, fával, burgonyával való beültetését és hullaház 

építését. (Erről nincs további adat, de abban az időben még a házaknál volt a ravatalozás és három napos „elsiratás” 

után onnan temettek.) Döntés született arról is, hogy a régi temetőben lévő sírkövek, emlékek a tulajdonosok 

illetve az örökösök által elvihetők. 

1898.05.07.-ei határozat mondta ki, hogy, Borbély Antal családjának ingyenesen sírbolt építéséhez helyet 

jelöl ki a testület. A Temető Bizottságot pedig arra utasította, hogy intézkedjék az új temető fölszentelése és a 
régi temető bezárása ügyében. Az iratok szerint a katolikus lelkész (Szedmák József) keményen hangsúlyozta, 

hogy addig nincs felszentelés, amíg a felekezeti határok kijelölése meg nem történik. 

Ez a ma használatban lévő temető indulásának rövid története. Területe szabályos téglalap alakú 105x285 
méter. Napjainkra ez a temető is betelni látszik, hasonló gondok elé állítva a mostani városvezetést, mint ami 

előtt a felmenőink álltak éppen 120 évvel ezelőtt. 

  Bertók István 

110 éve hunyt el balatoni Farkas János 

A kalendáriumok szerint nyolcvanhárom földi esztendő pergett le a születése óta, amikor balatoni Farkas 

János, a kerekegyházi „ősz atya”, végleg lehunyta szemét. 1908. augusztus 15-én, meleg szombati napon, 

délután 4 órakor, otthonában érte a halál. Bedő Albert helyi orvos jelentette be az anyakönyvvezetőnél. Abban 
az évben övé volt a 73. 

anyakönyvezett helyi haláleset. 

Okaként „szívhűdés” szerepel. 
Foglalkozásaként „földbirtokost” 

tüntettek fel, s hosszan lehetne arról 

írni, hogy esetében ez nem henyélést, 
hanem szorgos munkásságot jelentett. 

Mintaszerű erdőtelepítés hatszáz 

holdon, szőlőtermelés és igényes 

pincészet, értékes igavonó 
állatállomány… 

Balatoni Farkas János elhunytakor 

özvegy volt. Felesége, vecseszéki Ferenczy Mária (sz. 1843), akivel 1863-ban házasodtak össze, már 1903-ban 
elhunyt. Közismert, hogy feleségének testvére volt Ferenczy Ida, aki Erzsébet királyné felolvasónője lett. 

Kevéssé ismert, hogy feleségének unokahúga volt Ferenczy Auguszta (sz. 1850), akiből aztán Kada Elek 

kecskeméti jogász, híres polgármester felesége lett.  

Jól ismert a honvéd százados rendfokozatot elért balatoni Farkas János szabadságharcban mutatott 
hősiessége, jól ismert leszármazóinak sora; s tudjuk, hogy nyugdíjazása után az 1880-as években építette 

kúriáját, amely ma is látható, de nem látogatható. További erőteljes kutatásokat igényel viszont a kiegyezés után 

folytatott kincstári jószágigazgatói tevékenysége, általában és részleteiben is. Életének ez még homályban 
rejtező szakasza.    

Balatoni Farkas Jánost kúriájának parkjában helyezték végső nyugalomra. Sírboltját, amelyben az 1914-ben 

elhunyt egyik fia, Zoltán porhüvelye is nyugodott, a Vörös Fenevad idejében, s szokása szerint, földúlták. A 
rend 2009-ben állt helyre, amikor a helyi önkormányzat exhumáltatta a földi maradványokat, s a sírbolt helyén 

2010-ben emlékművet állíttatott neki és fiának, dr. balatoni Farkas Zoltánnak. 

Balatoni Farkas János, mint a jászok általában, római katolikus felekezetű volt. Elhunytának ideje 

Nagyboldogasszony napjára esett. Eme isteni elrendelés titkának megértéséhez bölcsességre vezető elmélkedést 
és kutatásokat kívánunk kedves Olvasóinknak és magunknak! 

 káté 

90 éves a Kerekegyházi iskolaépület 

Az 1862-ben önálló településsé vált Jászkerekegyházán az első elöljáróság megalakulásával, a törvényesség 

és a rend megteremtésével elindult a népesség gyarapodása.  

Az első iskolát Kerekegyházán 1862-ben alapították. A jászárokszállási főbíró Major Endre a Jászárokszálláson 
1862 október 23-án kelt levele „ A Kerekegyházán újonnan épülendő iskola költsége fedezése… ”kezdetű 

korabeli dokumentum is ezt tanúsítja. 

A régi katolikus 6 osztályos elemi iskola 1873 – 1928 között működött. 
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1927-ben a katolikus egyháztanács 10 tantermes elemi 

iskola felépítésének lehetőségét kérelmezte a Vallás-és 

Közoktatásügyi Minisztériumtól. Minisztériumi rendelet 60 

%-kos támogatást biztosított azoknak a felekezeteknek, 

amelyek hajlandók 40%-kal hozzájárulni új elemi iskolák 

fölépítéséhez. 

A helyszíni szemlét követően az építést úgy engedélyezték, 

hogy 1927-ben 4 tanterem készüljön el és 1928 folyamán 

még további 6 tanterem legyen hozzáépíthető. A 4 tanterem 

felépítéséhez 36 ezer pengőt folyósítottak. 

Az egyháztanács gazdaságossági szempontok figyelembe 

vételével vállalta, hogy a 10 tantermes iskola felépítését 

1927 őszén megkezdi, 1928. július végéig be is fejezi és 

ehhez kérte újra a minisztérium engedélyét. 

A minisztérium rendeletben engedélyezte az építkezést és 

további 40 ezer pengő ingyen segéllyel járult hozzá a 10 

tantermes iskola felépítéséhez. Kerekegyháza róm. kath. 

Egyháztanács 1927. augusztus hó 1-i keltezéssel 

versenytárgyalási hirdetményt tett közzé a Pest-Pilis-

Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapjában egy 

„Kerekegyházán 10 tantermes emeletes elemi iskola, 

szolgalak, valamint melléképületek építési 

összmunkálatainak biztosítása céljából”. 

„Az építkezés az illetékes fórumok jóváhagyásától 

számított 8 napon belül megkezdendő, a majdani 

szerződésben megállapított időben ezidén tető alá 

hozandó és 1928. év első felében kulcsig teljesen 

készen – száraz s használható állapotban – átadandó”. 

Az iskolához a tervrajzot és a költségvetést Stoy 

Antal kecskeméti építész készítette el, majd 12 

pályázó közül az 

egyháztanács 

Kovács József 

építészt választotta 

és vele szerződést 

kötött a munka 

elvégzésére. 1927. 

október 7-én kis 

ünnepség keretében 

alapkő letételével 

kezdődött meg az 

iskola építése, 

melyet Altrichter 

Ferenc plébános, 

Kozák Árpád 

iskolaigazgató és 

Török Béla jegyző 

közösen helyeztek 

el.   

  

 
Ennek épületét Kerekegyháza 

központjában, a volt Habselyem üzem 

és a jelenlegi CBA kisáruház területén 

(Fő utca) építették egy épületbe az 
egyházközségi imaházzal és a lelkész- 

és kántortanító lakással. 

Kép a "Helyi Értéktár 2015" 
kiadványból 

 

 

 
A kép1928-ban készült, Beliczai János bocsátotta rendelkezésünkre. 

Az építők között van édesapja is. 



5 
 
Az egyházközség az építkezés költségeihez szükséges önerőt úgy tudta csak előteremteni, hogy egy katolikus 

hollandiai csoporttól 50.000 holland forintot, vagyis 120.000 pengő kölcsönt vett fel 35 éves lejárattal, évi 7,5 
%-os kamatra, amellyel igen nagy kockázatot vállalt magára. A kölcsön fedezetét az egyházközség ingó és 

ingatlan vagyona jelentette. 

Az iskolaépítés 1928. szeptember 22-én fejeződött be. 

A 10 tanterem, tanácsterem, igazgatói iroda és tanítói 
szoba felszerelését Fazekas György budapesti 

bútorgyáros szállította le. 

A tanterem bútorai tölgyfából készültek. A padok 2 
személyesek voltak, egymással összekötve. A tanítói 

asztal úgynevezett dobogón volt elhelyezve és mögötte 

a falon beépített, húzással váltható tábla segítette a 
tanító oktató munkáját. 

Az iskola a Szent Imre Elemi Népiskola nevet 

kapta. Az egyháztanács az iskola felszentelése napját 

1928. szeptember 23-ra tűzte ki.  
Az elmúlt 90 évben a megnövekedett tanulói 

létszám, az oktatás eszközeinek technikai fejlődése 

szükségszerűvé tette az iskola épületének bővítését. 
1976-82 között felépült az iskola új épületszárnya. 

1980-ban felújították a régi épület tetőszerkezetét, és a 

fatüzelésű kályhákat felváltotta a központi fűtés. 

2002-ben a régi épület tetőszerkezete ismét 
felújításra került. Ezt követően az egész épületet 

felújították, újra bútorozták. Iskolánk mai formájában 

könyvtárral, idegen nyelvi laborral, számítástechnikai 
teremmel, szaktantermekkel, sportolási lehetőségek-kel 

ellátott korszerű intézmény. 

           Oroszné Tercsi 

Katolikus nap Kerekegyházán, 90 éve 

A Magyarság című, országos napilap 1928. szeptember 25-ei, keddi számában olvasható e tudósítás:  

 „Kerekegyházán vasárnap katolikus nap volt, amelyen a környék népe szokatlanul nagy számban vett 

részt. Az előkelőségek között meg jelentek: Csősz László kecskeméti gimnáziumi igazgató, Helcsut 

Kálmán tanfelügyelő, Ráth József tanár, Héjjas Iván országgyűlési képviselő, Kabag István gazdasági 

felügyelő, Szilágyi Gábor főszolgabíró és mások. A katolikus nap iskolaszenteléssel kezdődött, majd a 

nagygyűlést Takács Mihály prelátus nyitotta meg. Utána Horváth István miniszteri tanácsos beszélt. 

Mihalovits Ernő lajosmizsei kanonokplébános, Láng János országgyűlési képviselő és Miklós Ferenc 

fővárosi bizottsági tag felszólalása után bankett volt, majd délután nőgyűlés, földmívesgyülés és iparos 

gyűlés következett. E gyűléseken Aichner Albert, Bendy Nándor, Borián Ferenc, Pekovits János és 

Müller Antal beszéltek. A szépen sikerült katolikus nap rendezését Altrichter Ferenc plébános és Bulin 

Gyula bankigazgató vezették.”  

 káté 

Evangélikus püspöki látogatás, 90 éve 

Bizony, a múltban sem gyakran látogattak protestáns püspökök Kerekegyházára. Ismeretes, hogy 1891-ben 

Szász Károly dunamelléki református püspök, majd 1925-ben Ravasz László dunamelléki református püspök 
tartott itt püspöki egyházlátogatást (generalis visitatio). Járt még itt 1911. szeptember 3-án Baksay Sándor 

dunamelléki református püspök, aki templomszentelést végzett.  

[Megkülönböztetendő a római katolikus felekezet érsekeinek és a protestáns felekezetek püspökeinek 
látogatása. Az érsek, ugyanis tisztségéből adódóan, szükségképpen fel kell, hogy keressen időnként minden 

plébániát, hiszen a bérmálást csak ő végezheti. A protestáns felekezetek püspökei viszont átfogó (és ellenőrző) 

látogatásokat végeznek egy-egy egyházközségben, s lehetséges, hogy egy püspök szolgálati idejében nem is jut el 

minden egyházközségbe.]    
90 éve, azaz 1928-ban evangélikus püspöki látogatásra került sor.  

 
Az építtetők emlékét, az iskolában 

a mai napig tábla őrzi. 
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1928 májusában dr. Raffay Sándor bányai evangélikus egyházkerületi püspök volt a látogató, aki az 1875-

ben hivatalosan megalapított uniált, azaz egyesített egyházközségben – Kerekegyházi Egyesült Protestáns 
Egyház – vizitált. Raffay püspök a két háború közötti evangélikus életnek tekintélyes, nagyhatású alakja, 

ébresztője, igehirdetője volt, hasonlóképpen, mint a református világnak Ravasz László. Ismerjük hát meg a 

látogatás részleteit! [Megjegyzés: akkoriban egy püspöki látogatás nem egyházi belügy volt – hanem komoly, 

emlékezetes társadalmi esemény! A fogadó személyek között nem csak egyházi emberek voltak, hanem a területi 
és települési közigazgatási vezetők, helyi tekintélyek is. Ennek ismeretében olvassuk a következőket.]  

Dr. Raffay Sándor evangélikus teológiai akadémiai tanár, evangélikus püspök, 

felsőházi tag, egyházi író, teológus, költő, műfordító, hittudós. (Cegléd, 1866– Budapest, 
1947) Középiskoláit a ceglédi polgári iskolában kezdte, Szarvason folytatta, 1885-ben 

érettségi vizsgát tett. Előbb a budapesti egyetemen jogot kezdett hallgatni, 1887 őszén 

pedig a pozsonyi evangélikus teológiai akadémiára iratkozott be, két évig külföldi 
egyetemeken tanul. 1892-ben a besztercebányai evangélikus algimnáziumban a magyar 

nyelv és történelem tanára, 1893-ban a tápiószentmártoni evangélikus gyülekezet 

lelkésze. 1896 őszétől a pozsonyi evangélikus egyetem teológiai akadémiáján a 

rendszeres teológiai és újszövetségi írásmagyarázati tanszékén tanár. Tagja volt a 
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság

 
választmányának, a Luther-társaság irodalmi 

bizottsága tudományos osztályának, a pozsonyi protestáns kör választmányának, a 

pozsonyi Toldy-kör irodalmi bizottságának, a debreceni protestáns egyetem előkészítő 
országos bizottságának, az evangélikus egyetemes lelkészvizsgáló bizottságnak is. 1908-tól Budapesten lelkész, 

majd 1918-ban megválasztották a bányai evangélikus egyházkerület püspökévé [1945-ig töltötte be]. Sírja 

a Kerepesi úti temetőben található. Ötvenöt esztendőt töltött az egyház szolgálatában. Lefordította 

az Újtestamentumot görögből és kidolgozta a magyar evangélikus egyház új istentiszteleti rendjét. Mikszáth 
Kálmán író temetésén ő hirdette a feltámadás igéjét 1910-ben. [A kép: OSZK DKA DKA-01  0491] 

Az 1928. október 11. napján elmondott éves püspöki jelentésében ekként tért ki a kerekegyházi 

tapasztalataira: „A kecskeméti anyaegyházhoz tartozó Lajosmizsén és Kerekegyházán híveink a református 
atyafiakkal közös egyházat alkotnak csakúgy, mint Félegyházán is és azt tapasztaltam, hogy az együttélésből 

semmi hátrányuk nincsen.” 

A korabeli evangélikus sajtó így számolt be a püspöki körút kerekegyházi részletéről: „Fénnyes ünnepséggel, 
meleg szeretettel fogadta dr. Raffay Sándor püspököt egyházlátogatása alkalmával Lajosmizse és Kerekegyháza 

lakóssága. Előbbi helyen Szántó Pál főszolgabíró, Farkas Béla ref. lelkész, utóbbi helyen Gyenes szolgabíró, 

Szappanos István főgondnok és Sándor István ref. lelkész fogadták a püspököt.  

Raffay püspök mindkét helyen hatalmas beszédet mondott, az egyesült egyházak, az evangélikusok és 
reformátusok összetartását és egymás további támogatását kérte. Itt is mindenütt tisztelgő küldöttségek járultak 

a püspök elé. A püspök tiszteletére adott ünnepi vacsorán megjelent Héjjas Iván országgyűlési képviselő, 

minden vezető egyéniség és nagyszámú közönség. Nyugodjék Istennek gazdag áldása a püspök egyházlátogató 
körútján.” (Harangszó -Az Országos Luther-szövetség lapja, - 1928. június 10.) 

Sándor István kerekegyházi lelkipásztor feljegyzéséből ismerjük a helyi történéseket: „… főtiszteletű és 

méltóságos dr. Raffay Sándor ev[angélikus] püspök úr május 22-én egyházunkat meglátogatta. Délután 4-órakor 
érkezett meg püspök úr őméltósága úr Beretvás István négyes fogatán. A határban Gyenes István szolgabíró úr 

fogadta és Szappanos István főgondnok. Mindkét templom harangjainak zúgása mellett községünkbe érkező 

püspök urat a községháza előtti diadalkapunál Török Béla főjegyző üdvözölte, a templom előtt pedig Sándor 

István lelkész köszöntötte püspök urat a hívek nevében; kinek kíséretében ott voltak: Kiss Zsigmond esperes úr, 
Kruttschnitt ev. esperes, Baksay alesperes, Sárkány Béla főesperes, Solfner ev. vallástanár, Hercsuth Kálmán 

kir. tanfelügyelő, Héjjas Iván nemzetgyűlési képviselő, a kecskeméti polgármester [Zimay Károly – a szerk.] és 

a kecskeméti ev. egyház felügyelője. A fél öt órakor tartott istentiszteleten Sándor István imája után Püspök úr 
intézett beszédet a templomi gyülekezethez, s kérte buzgó imában Isten áldását a gyülekezetre. Istentisztelet 

után a templomban tartott gyűlésen Sándor István lelkész köszöntötte püspök urat, majd Kiss Zsigmond [ref.] 

esperes úr az [kecskeméti református – a szerk.] egyházmegye nevében üdvözölte. Püspök úr válasza után 

Hymnusz eléneklésével végződött a templomi gyűlés. A templomból való kijövetel után tisztelgések voltak, 
majd pedig társas vacsora az új iskola helyiségében. Félnyolc óra felé püspök úr és kísérete autókon Kecskemét 

felé indultak. A püspök úr tiszteletére rendezett társas vacsorán mintegy 40 személyt kellett megvendégelnünk.” 

E püspöki látogatás felelevenítésével is kegyelettel emlékezünk az értékteremtő, több iparost, jó 
lokálpatriótákat adó, de mára elfogyott kerekegyházi evangélikusokra. 2017 óta már nincsenek evangélikus 

istentiszteletek Kerekegyházán. Szegényebb lett nélkülük a világ.  

 Kenyeres Tibor  

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szarvas_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beszterceb%C3%A1nya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1pi%C3%B3szentm%C3%A1rton
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kerepesi_%C3%BAti_temet%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajtestamentum
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Nyolcvan esztendeje tették közzé a régi, „kerek” templom alaprajzát 

Az éppen ötvenöt éve elhunyt Szabó Kálmán kecskeméti régész és muzeológus (1866-1963) Kecskemét 
környékén a húszas-harmincas évtizedekben több régészeti ásatást vezetett. 1938-ban, tehát éppen 80 esztendeje 

jelent meg a „Bibliotheca Humanitatis Historica - A Magyar Nemzeti Múzeum művelődéstörténeti kiadványai” 

című sorozatban a beszámolója AZ ALFÖLDI MAGYAR NÉP MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI EMLÉKEI 
címmel, Kecskemét törvényhatósági város múzeumának ásatásai alcímmel; magyar és német nyelven, 631 

képpel.  

A kiadványban szikár, tárgyias leírásokat olvashatunk: a XII-XIII 

századi települések tárgyi emlékei; a XI-XIII századi temetők tárgyi 
emlékei; Viselet a XVI. században; A XVI. században elpusztult 

községek házai; Kemencék; Háztartási eszközök; Gazdasági szerszámok; 

Egy XVI. századbeli halászfalu; Középkori templomok – című 
fejezetekben. 

A középkori templomok című fejezetben közli a borbásszállási [ma 

Kecskemét külterülete – a szerk.], a benei, a felsőmonostori [ma Bugac 

területe – a szerk.], a baracsi romtemplomok alaprajzai mellett a 
kerekegyházi régi templom alaprajzát is – mindegyiknél méretekkel. 

Idézzük a helyiről írt sorait: „Kerekegyháza temploma formában eltér 

a szokásos alföldi templomoktól. Keletkezési ideje a XI.-XIII. századra 
tehető. Az építés közelebbi időpontját azonban alapformájából 

meghatározni nem lehet (622). Kissé nyújtott centrális alaprajza szokatlan 

elrendezésű, legfeljebb a centrális kápolnák néhány példánya emlékeztet 
reá. Ilyenek pl. a jáki, de az karélyos, a kiszombori, amely ma szentély 

gyanánt szolgál.”   

A templomokkal kapcsolatos általános megállapításaiból is idézünk: „A török hódoltság alatt a községekkel 

együtt a templomok is elpusztultak, kőből épült falaik azonban századokon át fennmaradtak. Alföldünkön a 
legtöbb község a XVI. század végén, az úgynevezett hosszú háborúban pusztult el (1591-1606). [...] A 

templomok építési anyaga általában az úgynevezett terméskő és ritkábban tégla. Minden templom alapfala alá 

agyagból egy méter széles és 50 cm mély agyagréteget döngöltek, hogy a falak biztosabban álljanak. A falakhoz 
használt terméskövet Alföldünkön bányászták. […] Jobb minőségű, Budáról vagy messzebb vidékről való 

homokkövet, amit úgy kellett a Dunán ideszállítani, középkori templomainknál keveset használtak fel. 

Legfeljebb az ajtók lábazatai vagy az ablakpárkányok készültek ilyenből. Ahol terméskövet nem vághattak, ott 

téglából építkeztek. A terméskövet kevés faragással tették alkalmasabbá az építkezésre. Úgy látszik, hogy az 
összerakott köveken, vagyis magán a falon oltották meg a meszet. A megmaradt falakból látjuk, hogy erősen és 

jól építkeztek.” 

A helyben lakó nép által hosszú ideje ismert kerekegyházi „kerek” templomnak tehát nyolcvan esztendős az 
első tudományos, szakirodalmi említése, amelyből pontos méreteit, építésének jellemzőit megismerhetjük. 

2010-ben Kerekegyháza Város Önkormányzata és a Kerekegyházáért Baráti Egyesület kettős kereszttel jelölte 

meg a templom helyét. A templom köveinek maradéka még a kétezres években is fellelhető volt.  
 káté 

Érdekes apróság 

A VILÁG című országos napilap 1912. augusztus 18-ai számában 
jelent meg a következő beharangozás, amelyet, érdekességképpen, 

változatlan írásmóddal közlünk:  

„Propaganda-match Kerekegyházán. A Kecskeméti AC az 

Újpest-Rákospalotai AK-val augusztus 25-ikén Kerekegyházán, a 
római katolikus templom keresztfeltétele alkalmából a róm. kat. 

templom javára propaganda footballmérkőzést rendez. A match előtt 

futószámok és tornász versenyek lesznek. A reggeli keresztfeltételen s 
az esti kabarén a KAC énekkara működik közre. Este nagyszabású 

táncmulatság lesz.” 
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Egy el nem készült riport… 
 

Régóta készültem arra, hogy iskolatársam, barátom, Rozsnyói Zoli 

életét megfejtsem. Mi volt a motor az életében, ami által annyiféle 

tevékenységet végzett. 

A gyermekkor meghatározó. Mivel édesapja szerette és művelte a 

földet, számára természetes volt az ottani ténykedés. Már 12 éves korában 

ment a felnőttekkel aratni, kukoricát kapálni. Nyáron teheneket legeltettek 

Kunpusztán Fürj Jancsival. 

Így természetes volt a Piarista Gimnázium után a pályaválasztás. 

Kertészmérnök, szőlő-gyümölcs, borászat. 

Szakmai karrierje szépen ívelt felfelé, de nem az ismeretsége, hanem a 

tudása és a végtelen szorgalma miatt. 

Itt Kerekegyházán kísérletezte ki a külföldön látott szőlőművelés, a 

GDC (Genovai kettős függöny) módszerét, amit nem tudtak elképzelni a 

magyar szőlőfajtákkal. Telepített a családi birtokon szőlőt és 

bebizonyította, hogy megduplázódik a termés a szőlőkarok elhelyezésével. 

Azóta már természetes ez a szőlőművelés a magyar szőlőfajtákkal is. Éltető 

eleme volt a szőlő. Női természetűnek tartotta. Törődni kell vele akkor gazdagon meghálálja és sok örömöt ad. 

Sok finom bora volt 

Bejárta a fél világot Új-Zélandtól Kubáig. Megcsodálta ezeket a tájakat. Számára a Kárpát-medence a világ 

legtökéletesebb területe, ahol minden megtalálható. Síkság, sziklaormok, csoda-barlangok vízesések, természeti 

kincsek, saját hegyeinkben fakadó források. Mindez átitatva őseink lelkével szokásaival, emlékeivel. Ezért 

határozta el, hogy ezt sokaknak megmutatja. Sok szép utazást szervezett barátainak egész Nagy-Magyarország 

területén Örült neki, ha köszönetet mondtak érte, de mindig kihangsúlyozta, hogy az ember tehet bármit 

létrehozhat világraszóló különleges dolgokat, semmit se ér öncélúan a Teremtő és Gondviselő Isten áldása 

nélkül 

Hitben és szeretetben élt 18 tagú családjával együtt 52 éven át 

 Egy volt (osztály)társ 

Elődeink Ételei Rovatvezető: Vörösmarti Imre 

Kedves Olvasóink! 

Ősszel, amikor már kész a hízott liba, kiforrottak a fehér és rozé borok, a tavalyi vörösbor is megmutatja 
csodálatos értékeit, érdemes összekapcsolni az ételeket a finom borokkal. Bátran ki lehet próbálni, esetleg a mai 

alapanyagokhoz igazítani, ízlés szerint. 

Lássuk az étel leírásokat. 
 

LÚDMÁJ TEJFÖLLEL 
Végy egy szép nagy lúdmájat, 

tejben áztasd ki jól. Ekkor sózd 

meg és tűzd meg szegfűszeggel. 

Tégy egy lábosba zsírt, rá hosszúra 
vágott vöröshagymát, a besózott 

lúdmájat, annyi tejfölt, hogy a 

májat ellepje, ekkor hints meg 
zsemlemorzsával és hagyd jó fél 

óráig sülni. Midőn föladod, vágd 

föl szeletekre, szűrd rá levét, 
melynek zsírját előbb le kell szedni 

s tégy körülötte párolt rizst. 

LIBA KÁSÁVAL 
 A libát darabokra vágod, 

megfőzöd sós vízben puhára. 

Ekkor tégy a tűzhöz egy 

kanál zsírt, piríts meg benne 
hosszúra vágott vöröshagy-

mát, ha piros, tégy bele 

köleskását, keverd el és 
ereszd föl a liba levével. 

Midőn a kása szeme már 

megpattant, tedd bele a 
libahúst, borsot, vagy 

paprikát és add föl. 

HABART CSÓK TEJHABBAL 
Készíts csókokat habbal. Verj föl 5 tojás 

fehérjét kemény habnak. keverj bele fél 

kilogramm vaníliás szitált cukrot s egy 

kávéskanál keményítő lisztet. Rakj egy 
pléhre ostyát, tégy rá kerek halmocs-

kákat a habból bizonyos távolságra, tedd 

a sütőbe és hagyd szép fehérre száradni. 
Ha már kemény vedd ki, ha meghűlt, 

szedd le róla az ostyát. Ekkor verj föl 

habnak 1/4 liter tejszínt, tedd egy tálba 

magasra rakd meg a ropogós csókokkal 
és add föl 

 

 


