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100 éves évfordulójára városi megemlékezés 2017. május 21-én  
  

Gyöngyös városában 100 évvel ezelőtt május 21-22-én  olyan tűzvész pusztított, hogy a város  teljes belső területe leégett. Összesen 

559 ház és közel 1400 melléképület égett le, a lakosság 40%-a maradt hajléktalanul. Május 23-án délután IV. Károly király és Zita 

királyné is a városba látogattak és nemcsak vigaszt, hanem segélyt is hoztak. Megmozdult az egész ország a gyöngyösi tűzkárosultak 

megsegítésére. 

Városunk emlékévet hirdetett a 1917-es tűzvész 100. évfordulója alkalmából. Nemcsak a városi központi megemlékezésen, hanem 

irodalmi, történelmi, helytörténeti előadásokkal egész évben. A megemlékezéseken közreműködőként részt vett a város apraja és 

nagyja, iskolák, óvodák és civil szervezetek is. Egyesületünk elnöke már a városi központi rendezvény első megbeszélésén bejelen-

tette, hogy egyesületünk vállalja az emlékév programjának egyikeként 2017. május 21-én egy emlékmenet megrendezését, amely 

úgy kezdődik terveink szerint, hogy megelevenítjük IV. Károly király és Zita királyné megérkezését - a mai napig meglévő – gyön-

gyösi Vasútállomásra, és a fogadásukat. 

 Korabeli felvételek 

Az egyesület elnöke a tervezetnek megfelelően a Kulturális Szekcióvezető által összeállított forgatókönyvvel 2017. február 22-én 

megkereste személyesen, majd levélben is a MÁV ZRt.-t részben, hogy engedélyt kérjen a rendezvény lebonyolítására, másrészt 

térítésmentesen egy vasúti kocsi kiállítása ügyében. A tervezet szerint, mint a korabeli képen is látható, a királyi pár a 

fogadóbizotttságtól meghallgatja a helyzetjelentést, majd ezt követően a korabeli leírások szerinti helyszínekre elindult volna az 

emlékmenet és egy narrátor idézte volna a tragikus eseményeket zenei aláfestéssel. 2017. március elején megjött a válasz. A MÁV 

ZRt. hozzáállása pozitív volt, a helyszínt térítésmentesen rendelkezésre bocsátották, és az érdekünkben eljártak a korabeli mozdony 

és vagon kiállásával foglalkozó MÁV Nosztalgia Kft. illetékeseinél. A magas rangú személyek szállítására alkalmas korabeli gőz-

mozdony és vagon helyszínre vontatására stb. majd másfél millió forint plusz ÁFA árajánlatot kaptunk, ami önköltségi árként volt 

megjelölve. Ezt a költséget egyesületünk nem tudta finanszírozni, ezért új koncepciót dolgoztunk ki.    

A rendezvény sikere és a korhű megjelenés érdekében az egyesület elnöke felkérte Zsákai József hintótulajdonost a rendezvényen 

való közreműködésre. Zsákai József úr önzetlen felajánlásának köszönhetően felújított korabeli hintóval vonult be a „királyi pár” és 

a hintó bakján Erdélyben készíttetett huszár ruhákba öltözött lovas huszárok ültek. Az új koncepció szerint a királyi pár gyöngyösi 

látogatásának Fő téri eseményeit mutattuk be a néma emlékmenettel, demonstrálva a narrátor által felolvasott eseményeket. A Kultu-

rális Szekció elkezdte a munkáját, a vezető elkészítette a forgatókönyvet, az elnökség jóváhagyta, a „Mit a láng elpusztít, láng felépí-

ti újra” című könyvből a korabeli események leírásából megszerkesztette a műsor törzsét, a narrátor szövegét, lemérte a szöveg hosz-

szát események szerint, amihez elnökségünk tagja, Bolyky József zenetanár megszerkesztette a zenei aláfestést. Egyesületünk meg-

kereste a gyöngyösi civil szervezetek vezetőit, felkérte a királyi párt kísérő tömeg demonstrálására, majd elkezdte a szervező munkát 

az egyesület tagjainak bevonására. A gyöngyösi civil szervezetek közül a felkérést a Gyöngyösi Játékszín Közhasznú Egyesület, a 

Vidróczki Néptáncegyüttes régi tagjaiból alakult Népidzsadzsa Táncklub, a környező településekről, Gyöngyössolymosról a 

Gyöngybokréta Kulturális Nyugdíjas Egyesület fogadta el, és Atkárról is jelen voltak magánszemélyek, akik hallottak a tervünkről. 

A legfiatalabb résztvevő gyöngyösi Vincze házaspár unokája az 5 hónapos Bakos Ádám volt, aki békésen aludt a korabeli vesszőko-

sárban. Zita királyné megszemélyesítésére a királynői termetű és megjelenésű Hermanovszky Csillát, a Pátzay János Katolikus Ze-

neiskola tanárát kérte fel az elnök úr, Károly király megszemélyesítésére Balogh Mártont, aki a Vidróczki Néptáncegyüttes táncosa 

volt, jelenleg egyetemista. Mindketten elvállalták a feladatot. Egyesületünk elnöke felkutatta a korhű kosztümkölcsönzési lehetősé-

geket, majd kosztüm próbára vitte a „királyi párt” a Filmgyár jelmezkölcsönzőbe. A zenei aláfestéssel elhangzó korabeli eseménye-

ket idéző szöveget Kelemen Márta, a Kulturális Szekció Amatőr Színjátszó Csoportjának vezetője és rendezője olvasta fel. Gyön-

gyös valamennyi templomának harangjai egyszerre szólaltak meg, majd a narrátor előadásával és a zenei aláfestéssel elkezdődött a 

rekonstruált tűzoltást bemutató néma jelenet, amit a korhű ruhában és eszközökkel jelenítettek meg a város oktatási intézményeinek 

diákjai és a Gyöngyöshalászi Hagyományőrző Tűzoltó Egyesület. Közben megérkezett a Hanisz térre Habsburg György nagykövet 

úr - Zita királyné és Károly király unokája – a kíséretével, és Hiesz György polgármester úr. Drámai hatású és torokszorító volt a 

„királyi pár” bevonulása a fekete, komor és néma tömeg kíséretében, miközben a narrátor idézte a korabeli tudósítást és megszólalt 

Mahler műve: Sinfonia nr. 5 – Adagietto,  majd L. van Beethoven: III. (Eroica) szimfóniájának 2. tétele. 

Az egyesület által bemutatott drámai jelenet alatt Őexc. Habsburg György meghatódva állt a némán mozgó, majd tisztelgő, királyi 

párt megszemélyesítők és őket körbeálló „tömeg” előtt.  

Egyesületünk elnöke Beethoven III. (Eroica) szimfóniájának 2. tételének utolsó hangjaira odalépett Habsburg György nagykövet 

úrhoz köszöntésre, aki kezet fogott vele és megköszönte közösségünknek, hogy ilyen méltósággal emlékeztünk meg a nagyszülei 

gyöngyösi látogatásáról. 
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MEGEMLÉKEZÉS 
Fotók:Archiv és Erdélyi József 

Kedves Barátaink, kik csak ebből a hírlevélből értesültetek Gyöngyös legnagyobb tragédiájáról, bemutatjuk nektek a tragikus ese-

ményt a narrátor szövegével, korabeli fotókkal és a 2017-es centenárium alkalmából rendezett megemlékezésen készült fényképfel-

vételekkel. https://www.youtube.com/watch?v=yeaCjyxrgGY.                                                                                           

 
A leégett város látképe 

 
Fedél nélkül 

 1„Az Aba nemzetségből 

származó Csobánka ősi város-
ára, Gyöngyösre 1917. május 

21-én kegyetlen kézzel sújtott 

le a végzet…..a borzalmas 
istenítélet. Az Úr 1917. eszten-

dejének május 21. napján  

rettenetes szélviharban du.½5-
kor égni kezdett a városi 

közkórház mosókonyhájának 
rozoga zsindelytetőzete. A 

közeli házak valamelyikének 

kéményéből kipattanó szikrától 
kellett a mohos háztetőnek 

kigyulladnia, mert a mosó-

konyha közvetlen szomszédsá-
gában lakó segédorvos bizo-

nyítása szerint a tűz nem  

ott kezdődött, ahol a nevezett konyha tűzhelye van.  Nem telt belé egy negyedóra, tűzben állottak a közeli házak tetői, a rettenetes szél, mint a pelyhet szórta szét az 
égő máglyákból elszakított karvastagságú zsarátnokokat szerte a városban.  
14Kétségbeesve rohant mindenki nyugtot adó lakhelye, vagyon, és övéi megmentésére. Az Oltáriszentséget s a Szent Bertalan főtemplom kincseit, ruháit részint 

katolikus legényegyletben, részint a biztonságban lévő házaknál helyezték el. Nem telt bele néhány perc, a tűzoltó őrtoronyból és a szertárról átcsapódó tűzszikrák az 
ipariskolára és a közvetlen mellette lévő legényegyletre szórták emésztő haragjukat úgy, hogy a Legszentebbel  a Szent Ferenc –rendi   atyák templomába kellett 

menekülni. Ekkor már tudtuk, hogy nem kerülheti el a veszedelmet a XIV. században épült gyönyörű Szent Bertalan főtemplom sem. Mint két lobogó óriás fáklya 

égett a két remek torony”,…  

   
Szent Bertalan templom Jókai utca 

13 „A Jókai utcában lévő szegényasszonyok intézete leégett a Szentháromság-kápolnával együtt, s három szegényasszony, aki nem tudott már menekülni a fojtó 

füstben lelte halálát. 

 
 

Gyöngyöshalászi Tűzoltó Hagyományőrző Egyesület2017.05.2én a megemlékezés napján 

A rettenetes veszedelem hírére-segítségünkre sietett az egrieken kívül Hatvan, Hort, Ecséd, Tarján, Pata, Oroszi, Abasár , Markaz,  Domoszló, Visonta derék tűzoltói 
és segítségünkre  jött az abasári esperes, aki nemcsak saját kocsiját  küldte   be vizet hordani, hanem hívei közül négy fuvarost állított ki. Ezek éjfél utánig szakadatla-

nul dolgoztak.”  

„Amit méhek szorgalmával építettek a város 
lakói évtizedek alatt, porba, romba döntötte 

egyetlen éjszaka. Sírások, jajok, pusztulás 

tanyája lett a kisváros. Amit kőből, vasból 
emeltek az alkotók, összedőlt, ami éghető volt, 

elégett. Ezernyi nyomor, ezer szenvedés 

szakadt le a gyöngyösiekre. Az irtózatoknak 
olyan halmazata, melyet halála csendes órájáig 

el nem felejthet az, aki átélte azt az éjszakát és 

a rákövetkező napot. Leégett, elpusztult 
egyetlen nap alatt. Kő kövön nem maradt. 2A 

világháború negyedik évében, 16-60 évig, 

minden épkézláb férfi katona volt. Az asszo-
nyok közül is, aki dolgozni tudott a májusi 

határi munkát végezte, távol lakásától.”   
3„Hiányzott az emberi erő, amely megállítsa a pusztulást, s egy-egy ház fölött csak akkor szűnt meg a lángok őrjöngő tánca, amikor az összehulló téglák közül már 
kiégett minden, aminek a tűz ereje ártani tudott. 4Egész Gyöngyöspüspökiig vitt el a tűz pusztító útja, sőt átterjedt ebbe a községbe is, ahol szintén számos házat és 

melléképületet tett a földdel egyenlővé. Néhány óra alatt 559 ház, 1400 melléképülettel együtt lett a lángok martaléka, s ezek között több kőépület is, a Szent Bertalan 

templom két monumentális tornyával. Hajlék nélkül maradt több mint 8000 lélek.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yeaCjyxrgGY
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A nagy veszedelemnek 11 halálos áldozata van, éspedig: 
Csiba József csizmadia, 72 éves, 

égő házban halt meg. 

Römer Jolán varrónő 25 éves, 

tűzfal szakadt rá. 

Özv. Szita Istvánné 83 éves,  

égő házban halt meg. 
Kiss Julianna 77 éves,  

égő házban halt meg. 

Özv. Szalai Jánosné, 87 éves,  
égő házban halt meg. 

Özv. Vas Albertné 68 éves, 

 égő házban halt meg. 
Özv. Friedmann Salamonné 40 

éves, égő házban halt meg. 
Goda Károlyné 70 éves,  

égő házban halt meg.    

Tariczki Sándorné 54 éves, III. fokú égés miatt kórházban meghalt. Egy felismerhetetlen, szénné égett hulla. Csépány Róza Életkora ismeretlen, megégett.” 
6„Még másnap délben is folyton járták őrjöngő táncukat, pedig ekkor már a város épületeinek háromnegyed része romokban hevert. Gyöngyösnek már nem árthatott a 

tűz. Már táncolhatott, tombolhatott, őrjönghetett, nem félt tőle senki. Már nem volt, ami leégjen. A gyöngyösi állomás fekete volt az emberektől. A Budapest felől 

beszaladó vonatok, mind gyöngyösieket hoztak. Senki közülük nem tudta mije maradt, elkerülte-e az őrült lángtenger a házát, vagy elnyelte, porig égette. A vonat 
még nem állt, de már leugrottak, ész nélkül szaladtak keresztül a sínpárokon, elvágódtak és feltápászkodtak, a port és a sínek közt felszedett olajos piszkot sem verték 

le magukról, csak ismerőst kerestek, megrohanták és kérdezték:- És mi? 

Semmi mást. Sem azt, hogy leégtek-e, vagy csak félig, vagy talán egészen elkerülte-e a veszedelem azt, ami az övék. És amikor megkapták a választ, erős hálaadó 
sóhaj szabadult ki az összeszorított fogsorok alól, vagy hangos, megindító és szívet tépő fájdalom teljes feljajdulás. Az emberek egymásra borultak és sírtak:  

- Semmink, de semmink sincsen.,…, koldusok lettünk.” 

 
Korabeli képeslapok 

„A második nap délutánján végre sike-
rült megfékezni a tűzvészt. Borzalmas 

volt a pusztulás képe: Hosszú utcákon, 

beléjük torkolló keresztsikátorokon  
végig sehol egy tető, sehol egy ép fal, 

csak üszök hamu és pernye. A második 

napon  jóformán nem is törődött senki a 
lángokkal. A kocsiutak közepén, a főtér 

aszfaltos sétaterén, hirtelenében kihur-

colt  néhány bútordarabon ültek a gyön-
gyösiek az álmatlanságtól, izgalomtól 

felduzzadt arccal ,  véresre sírt, füsttől, 

pernyétől vakká mart szemekkel, zilált 
ruhákban, s várták a csodát, mely rajtuk 

segítsen.”  

…”magához ölelte a hajléktalan Gyöngyöst az egész ország. Ezer segítő kéz nyúlt feléje. 
A szörnyű sorsra jutott gyöngyösiek iránt az első napokban  országszerte megnyilvánult 

a könyörület, az irgalmas részvét. A szomszédos falvak egyszerű, de nemes  szívű lakói 

kenyeret,  szalonnát , más élelmiszert és ruhát hoztak a nyomor enyhítésére.  

A kormány 50 ezer koronás elsősegélyével sietett támogatásunkra, városunk nagy 

szülötte Párvy Sándor szepesi püspök 5ezer koronát küldött a legnagyobb szükségben 

lévők között való azonnali elosztásra.  
…kegyelmes főpásztorunk az egri érsek úr balsorsra jutott vigasztalására siet. őszinte 

részvét  szelíd szavával fordult  a főpásztor polgármesterünk felé, s az elismerés résztve-

vő nyilatkozatával kérdezte Kozmári János tűzoltó parancsnokot: „ Parancsnok Úr! 
Ugye sok dolguk volt? Majd 10 ezer koronát adott át polgármesterünknek, mint szerete-

tének és velünk való érésének látható jelét.”  
Fotó: Népkonyha a tűzvész károsultak megsegítésére Archiv felvétel 

 

  

„Ámde legnagyobb vigasztalására 
szolgált a sokat megpróbált városunknak 

az, hogy az apostoli királyunk  IV. 

Károly őfelsége és felséges asszonyunk 
Zita királyné a háború okozta fejedelmi  

gondjai között is alkalmat találtak arra, 

hogy meglátogassanak bennünket.  
7A borzalmas pusztulást követő második 

napon érkezett meg a szerencsétlen 

városba őfelsége a király és felséges 
neje Zita királyasszony, Tisza István 

gróf, akkori miniszterelnök báró Perényi 

Zsigmond belügyi államtitkár kíséreté-
ben. Kemény János polgármester a 

király elé lépett, és a lakosság nevében  

mély háláját fejezte ki a királyi pár előtt, hogy kegyes elhatározásunkkal Gyöngyösre jöttek, a tűzvész által mélyen sújtott lakosság közé. A megpróbáltatások súlyos 

idején a királyi párnak megjelenése nagy örömet kelt, és egyben vigasztalásul szolgál a lakosságnak.”  
8A király észrevehető meghatottsággal hallgatta Kemény János polgármesterünk szavait, s tiszta magyar szóval válaszolt reájuk, ….. válaszában kijelentette: nagyon 

sajnálja, hogy e szomorú alkalomból ismerte meg a várost. Nagy szeretettel jött el, mindent megtesz, hogy ismét boldog fejlődése legyen a szerencsétlen városnak. És 

kíséretével megindult a porba omlott város megtekintésére.”  
 

 

 
 

 

Forrás:Archív fotók: www._vk.gyongyos.bibl.hu  Szöveg: „Mit láng  elpusztít, láng felépíti újra” 1917.május 21-i gyöngyösi tűzvész centenáriumi emlékkönyvéből,  tudósításokból, emlékezésekből és tanulmányokból 

részletek 1Székely Jenő:Gyöngyös lángokban, 2Kaucsek Ferenc:A leégett város. 1,3,4,6,7 Egy szemtanú visszaemlékezései; Székely Jenő:Gyöngyös Lángokban;8,12,13,14 A tűzvész (Gyöngyösi Katholikus Egyházi  tudósító 

beszámolója); 5 Véber János:Gyöngyösi tűzvész; 9,10,11Gyöngyös pusztulása(Mátravidék című hetilap beszámolója)  

 

http://www._vk.gyongyos.bibl.hu/
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9„A bevonulás – ha a királyi pár 

látogatását nem ez a szomorú kataszt-
rófa idézte volna elő – egyik legked-

vesebb emléke lehetett volna a gyön-

gyösieknek. A közönség nem ismert 

rendet, százával, ezrével fogta körül a 

királyi pár kocsiját, éljenzett, kalapját 

lengette, néha úgy látszott, hogy a 
vállán viszi a kocsit befelé, a főtér 

felé. A király és a királyné alig győz-

ték viszonozni a köszöntést. A nagy 
tömeg nem akart elmaradni a kocsi 

mellől. Az éljenzésbe néha panaszos 

sírás, zokogás is belevegyült, és a 
királyi pár megilletődötten nézte, 

mint emelik a kendőiket könnyes 
szemeikhez Gyöngyös asszonyai.  

 
Archív fotó Fotó:Turányi Terézia 

10A király a városháza előtt észrevette, hogy a közönséget a kordon mögé szorítják, mire intett és kérte, hogy engedjék a  népet szabadon mozogni. Egy pillanat alatt 

elöntötte az utcát a nép. 
A királyi pár köré csoportosultak, 

mindenki a király közelébe 

igyekezett. A király sorjában 
megszólította az embereket. 

Valamennyitől megkérdezte, 

mije pusztult el, mennyi a kára, 
volt-e biztosítva, hozzátartozói-

nak történt-e baja, van-e lakásuk, 

ellátásuk, a fiatalabbakat vigasz-
talta, hogy elég erősek, becsüle-

tes munkával ismét talpra állnak. 
11Kereskedőkkel, iparosokkal, 
kapásokkal, szőlőmunkásokkal, 

de leginkább asszonyokkal 

beszélt  a király. 

  

12Király Őfelsége nagy figye-

lemmel hallgatta a kalauzoló 

Kemény János magyarázó szava-
it. Többektől érdeklődött sorsuk 

iránt, az útjában megnézte a 

Szent Bertalan templomot is, s itt 
ismét olyan történt, amit elfelej-

teni nem lehet: Az ifjú király, 

midőn a szentegyházba lépett, az 
Őt kalauzoló plébánostól legelő-

ször is azt kérdezte „az Oltári-

szentséget megmentette-e?” s 

látható megelégedettséggel vette 

tudomásul a plébános szavát.” 

„A király és királyné azután 
kíséretükkel a városházától a fő-  

  

főgimnáziumban elhelyezett hajléktalanokhoz hajtatott. A 

hajléktalanoktól a királyi pár kíséretével a vasútállomásra 
indult, ahol  a király 30 ezer , a királyné 20 ezer koronát 

adott a főispánnak, a kárt szenvedett  lakosok segélyezé-

sére elbúcsúzván a polgármestertől és az érsektől.” 
 

D. Orbán Gyula 

Nagyasszonyunkhoz 

Egész világ legtisztább drágagyöngye, 

Búsan köszöntünk anyánk, Mária. 

Fájdalminktól esdeklő szavunk gyöngye, 

Midőn tehozzád föl kell szállnia. 

Tekints reánk a csillagok honából, 

Ne hagyj el minket, védőnk, jó anyánk, 

Ne nézd – könyörgünk -, gyenge gyarlóságból 

Ha hűtlenül mi gyakran elhagyánk. 

 

Leszállt az est, erdők-menőknek vadja 

Nyugton pihenhet védő lomb alatt. 

Nekünk, anyánk, a kín szívünket marja. 

Fejünk felett egy födél sem maradt. 

Reánk rohant a poklok minden lángja, 

Vele zúgva romboló vihar, 

Hova csak ér e gyilkosoknak lába, 

Minden kipusztul, rémesen kihal. 

 

Kis házaink, mindannyi csendes fészek, 

Nehéz napokban hol nyugtot lelénk, 

Porig lesújtva, mint eltiprott féreg, 

Vonagló kínnal tekintnek felénk. 

S miért szívünk zokogva sír az égre, 

Hitünk szent vára, ékes temploma, 

Kormos falakkal, össze-vissza tépve 

A sárba omlott, hol nem volt soha. 

 

 

       Tiszteletadás Fotó: Erdélyi József 

 

Ó, jó anyánk, a kínok tengeréből 

Hozzád kiált fel esdeklő szavunk: 

Irgalmas kézzel vezess ki a vészből, 

Hisz bűnösen is gyermekid vagyunk. 
 

Könnyünk kimossa lelkünknek salakját, 

Sok szenvedésen megtisztul szívünk, 

A csüggedésnek halljuk bár a hangját, 

Mégis remélünk, mert benned hiszünk. 

Gyöngyös Város Barátainak Köre elnöksége köszöni a tagok  önzetlen, aktív közreműködését  az egyesület rendezvényein, a köz  javára! 
Gyöngyös Város Barátainak Köre elnöksége nevében: Balázs Ernő elnök sk. 
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Képgaléria 

Fotó: Erdélyi József  
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Fotók:Fucskó István  
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