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Tóth Tibor

EGY NEM MINDENNAPI TÚLÉLÉSTÖRTÉNET

Gyermek és ifjúkor

Kőnig György családja a szegényebb 
zsidó kereskedőcsaládok közé tarto-
zott. Kőnig György 1921. szeptember 
2-án Szentlőrinckátán született. Szülei: 
Kőnig Mihály (1888–1930) és Blau Má-
ria (1900–1944). Testvére, Kőnig Sán-
dor már Jászfényszarun született 1926. 
április 5-én. A család minden bizonnyal 
1921 és 1926 között települt át a szom-
szédos községből Jászfényszarura. Kőnig 
(Kuti) György visszaemlékezésében több 
esetben szülőhelyeként Jászfényszarut 
említette, hiszen kisgyermekként 
már emlékképei is csak ide kötődtek. 
A család Jászfényszarura költözésében 
biztosan szerepet játszott, hogy a közeli 
rokonság, Kőnig Vilmos (1878–1944) és 
felesége, Kőnig Vilmosné, született Kőnig 
Jolán (1882–1944) Jászfényszarun éltek, 
és ott is születtek. Kőnig Vilmosné édes-
anyja, Hirchler Julianna Kőnig György-
nek apai nagymamája volt. Szintén keres-
kedéssel foglalkoztak, és már az 1860-as 
években itt éltek. Kőnig Mihály családjá-
val a főtéren, a Régi Kaszinó étteremmel 
szemben, a mai Dózsa György út elején 
lévő házban lakott. Az utcafrontra nyílt 

a rőfös-méteráru üzlet, az udvarban befelé hosszú épületrész volt a lakó és gazdasági épület. 
Kőnig György gyermekkora sem volt felhőtlen. 10 évesen, 1930. december 10-én elveszítette 
édesapját, aki 42 évesen hunyt el. Édesapja után egy 4 és egy 10 éves fiúgyermek maradt árván. 
Édesanyját, Blau Máriát 1936-ban feleségül vette a volt férj nővérének, König Jolánnak és férjé-
nek, Kőnig Vilmosnak István nevű gyermeke. A nyolc évvel fiatalabb férjjel kötött hazásság zsidó 
szokás szerint azt a célt szolgálta, hogy a vagyon családon belül maradjon. 

A fiatal kamasz nehezen fogadta el az új nevelőapát. Jászfényszarun a többségében katolikus 
vallású és a kis létszámú izraelita vallású emberek jól megértették egymást. A templom és az 
imaház is közel volt egymáshoz. A kereskedők többsége, de az egyes szolgáltatásokat végzők 

Kőnig György középen 5. gimnazistaként, 
mellette két osztálytársa.
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közül is többen zsidó származásúak voltak. Lédig Lajos közel ötven évig gyógyított a község-
ben, de a gyógyszerész is izraelita volt. Édesapámtól, Tóth Sándor (1912–1978) kovácsmestertől 
többször halottam gyermekként ezeket az elismerő szavakat: „Ha Goldman nem adott volna 
hitelbe vasanyagot és kovácsszenet, becsukhattam volna a műhelyt.” Akkortájt az volt a szokás, 
hogy a mester egész évben fizetség nélkül dolgozott, a gazda az új termésből január első hetében 
fizette ki az előző évi munkálatok számláit. 

A fiatalok és az idősebbek különböző közösségekben együtt tevékenykedtek. Így volt ez 
Kőnig György esetében is. Már tizenévesen rúgta a labdát, de a kultúra is érdekelte. A jóvágású 
és kiállású, énekelni is tudó fiatalember mindig kelendő volt a színkörök által előadott zenés 
színdarabokhoz. Igazi közösségi fiatal volt a harmincas évek közepétől. Jó képességű volt, tanít-
tatták. A négy polgárit elvégezte, azonban a szülők szerény anyagi helyzete és származása miatt 
ekkor már diploma megszerzésére nem gondolhatott. Budapesten felső kereskedelmi iskolába 
íratták be, melynek két osztályát elvégezte, de tanulmányait nem tudta folytatni, mert kizárták. 
Pesti rokonai révén kapcsolatba került az illegális kommunista párt ifjúsági szervezetével, a 
KIMSZ-szel (Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége). A sejt (csoport) lebukott, 
és őt 1937-ben az ország összes középiskolájából kizárták, sőt kitiltották a fővárosból is. Haza-
jött Jászfényszarura, és kereskedősegéd lett.

Az egyre nyomasztóbb országos politikai helyzet, a sorozatos zsidótörvények hatása, a II. vi-
lágháború kitörése vidéken még a kisebb közösségekben elviselhetőbb volt, az emberek ismerték 
egymást, és ha igazságtalanságot tapasztaltak, amíg tehették, a bántott oldalára álltak, segítették. 
Így volt ez Jászfényszarun is. 1941-ben a Festő közi Zagyva-hídon túl balra, közvetlenül a gát mel-
lett, a Kiserdő helyén lévő focipályán bajnoki mérkőzésre sorakoztak fel a csapatok. A helyi csapat 
kapusa már évek óta Kőnig György volt. A pálya széléről egy községházi tisztviselő, aki a Levente 
egylet helyi vezetője is volt, bekiabálta, hogy az izraelita távozzon, mert amíg a pályán van, addig 
a mecset elkezdeni nem lehet. Síri csend lett, és néhány másodperc után az egész csapat egy ember-
ként levonult a pályáról, a mérkőzés elmaradt. Persze egy fiatalembernek még ilyen körülmények 
között is megdobban a szíve, ha csinos lányokat lát. A színjátszó körök, a színdarabok betanulása 
lehetőséget adott a fiataloknak az ismerkedésre. Kőnig Gyurit azonban egyre jobban csak egy leány 
érdekelte a színkörből, Ágoston Marika. Számtalan színdarabban játszottak együtt. Az évenként 
megrendezett szüreti felvonuláson 1941-ben már egy csőszpárt alkottak.

A viszonylag békés időszakot egy rosszabb váltotta fel. Megjött 1942 májusában a katonai 
behívó. Győrbe került, ahol először fegyveres katonai szolgálatot teljesített, majd októberben 
– származása miatt – átkerült a magyar királyi hadsereg munkaszolgálatos (a honvédség kötelé-
kében és katonai alakulatokba szervezve, de fegyver nélkül, kizárólag munkavégzéssel teljesített 
háborús szolgálat volt) századába, a győri Gráb gyárba. Jöttek a levelek a szeretett kedvesnek, 
és mentek a levelek Győrbe is. Talán 2-3 alkalommal volt itthon rövid eltávozáson. Marikától 
értesült családjának itthoni helyzetéről, a lakásukból való kilakoltatásukról, a lakás zár alá he-
lyezéséről, elhurcoltatásukról.

A szülők gyermekeiket e borzalmaktól megkímélték, soha nem beszéltek róla. Egy kék se-
lyemszalaggal átkötött kis fadoboz őrizte a „titkokat,” melybe az írt és kapott levelek kerül-
tek. Öccse, Sándor 18 évesen Budapesten volt a rokonoknál, hazafelé jövet igazoltatták, és a 
Kistarcsai Gyűjtőtáborba toloncolták. Az Auschwitzba deportáltak közé került, de neve a tábor-
ba érkezők között nem szerepelt. Hivatalos papírok hiánya miatt a mai napig hivatalosan nem 
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nyilvánították holttá, csak eltűntnek. Valószínű 
útközben halt meg, és az elhunytak, agyonlőttek 
listájára nem került fel.

Jászfényszaruról 58 zsidó személyt szállí-
tottak 1944. május 23-án Jászárokszállásra, a 
külső fogadóban kijelölt gettóba. A fogadóban 
lévő személyeknek a közeli Surányi malomból 
vittek vizet a jószívű helybéliek, mert a gettónak 
kijelölt épületben nem volt víz. A külső gettó 
parancsnoka Frankl Lőrinc fényszarui bádogos-
mester volt.

A zsidóknak a munkaszolgálat legalább 60-
70 %-os túlélési esélyt, a megmenekülést jelen-
tette, és ez volt a szerencséje Kőnig Györgynek 
is.1944. augusztus közepén lebombázták a gyá-
rat, ahol dolgozott. A századnál kiszivárgott, 
hogy hamarosan Mosonmagyaróvárra vezény-
lik a csapatot, onnan pedig majd Németországba 
viszik őket. Elhatározta, megszökik a századtól, 
inkább így látta biztosabbnak a túlélés esélyét, 
és vágyódott kedveséhez is. 1944. augusztus 
12-i levelében írta: „holnap visznek M-óvára,” 
és az aug. 26-i levél már onnan érkezett: „bi-

zony itt nem olyan, mint Győrben, de nemsokára úgyis otthon leszek.” A szökést és a megtett 
több mint 200 km út viszontagságait már a levelek nem rögzítették. Ismerve az akkori helyzetet, 
valószínű, hogy csak éjjel és gyalog, árkon-bokron át közlekedhetett. Tudta, hogy egy igazol-
tatás esetén azonnal elfogják, és mint szökevényt – származástól függetlenül is – agyonlövik, 
mégis vállalta az óriási kockázatot. Ahogyan a lábában szaporodtak a kilométerek, úgy került 
egyre közelebb Jászfényszaruhoz, és nőtt a remény is, hogy élve megúszhatja.

Egy újságnak 1973-ban adott nyilatkozatában szerepel egy mondat erről az időszakról: „A fel-
szabadulás pillanatát egy hálószobatükör mögött értem meg, ahol öt hétig dekkoltam.” Ez ad némi 
támpontot hazaérkezésének idejére. A hetven évvel ezelőtti öt hét történetét a legidősebbek ma már 
mint „legendát” többféleképen ismerik, hét évtized távlatában az emlékezet is kopik, változik.

A leghitelesebb történetet talán Kőnig György Jászfényszarun élő sógornője, Bukó Pálné 
Ágoston Ilona (1939–) ismeri, igaz ekkor 5 éves volt, de emlékezetében sok minden megmaradt, 
illetve később nővére mesélt neki erről az időszakról. A hazaérkezés időpontját ő sem tudja pon-
tosan, de mivel Jászfényszaru 1944. november 17-én „szabadult fel” – ekkor jöttek be a szovjet 
csapatok –, az öt hetet visszaszámolva október 10 és 15. között érkezhetett meg Kőnig György  
Jászfényszarura.

A családi házuk zárolva, izraelita családja, rokonok, barátok rég nincsenek a községben, és 
azzal is tisztában volt, bárhová megy, óriási veszélyt jelent a befogadónak. Tudta ki várja legjob-
ban, és abban is reménykedett, hogy befogadják. A borítékok címezéséből tudjuk Ágoston Imre 
és felesége, Márkus Ilona három gyermekével, Máriával, Józseffel és Ilonával a Bethlen Gábor 

Jobb oldalon Kőnig György, 
mellette Ágoston Mária, későbbi felesége.
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út 126. szám (1890-től 1952-ig a községben folyamatos házszámozás volt) alatt laktak. (1990-től 
a korábbi Vörös csillag utca visszakapta a régi Bethlen Gábor nevet, az Ágoston ház a mai 29. 
szám alatti portán volt, melyre később, 1966-ban Kurunczi Sándor tanár épített új házat.)

Az éj leple alatt, éjféltájban érkezett meg az Ágoston-házhoz, ügyelve arra, hogy senkivel ne 
találkozzon, és ne lássák meg. Az utcai kisablakot halkan kopogtatta meg, beengedték. Mariká-
nak nagy volt az öröme. Ágoston néni felvállalta a bújtatás kockázatát. Az utcára néző szobában 
az egyik sarokban állt egy nagy tükör, melynek két oldalán egy-egy szárny is volt, így közel más-
fél méter takarást jelentett. A sarokban elfért egy kisebb szék, az oldalszárny elmozdításával pe-
dig be lehetett lépni a tükör mögé. Napközben ez volt a rejtekhelye, éjszaka a díványon aludt.

A kellő óvatosság ellenére valaki mégis meglátta hazajöttét (a család sejtette is, ki lehetett), 
másnap a csendőrséghez bejelentés érkezett, hogy látták Kőnig Gyurkát az éjjel a faluban, és 
biztosan Ágostonékhoz ment, ők bújtathatják. A csendőrök között is volt jóindulatú személy, 
ilyen volt az akkori parancsnok is. Az Ágoston család köztiszteletben állt, no meg a szovjet 
csapatok már ekkor átlépték a Tiszát, és súlyos harcok árán közeledtek a településhez. Valószínű 
már ez is közrejátszott a lojalitásukban. A parancsnok és a két beosztott csendőr nagy felhajtással 
és hanggal érkeztek meg, hogy információjuk van, mely szerint Kőnig Györgyöt látták az éjjel 
a faluban, és biztos itt bújtatják. A lakásban a csendőrparancsnok közölte Ágostonnéval, hogy 
nagy „kutatást” tartanak, mert hát feljelentés érkezett, és nekik kötelességük azt kivizsgálni. A 
házban benéztek a helyiségekbe, a szekrényekbe, aztán a melléképületeket és az udvari szérűs-
kertet vizsgálták át. Megállapították, hogy itt nem tartózkodhat Kőnig György.  A csendőrpa-
rancsnok végül még azt tanácsolta, hogy a kaput és a ház ajtóit is tartsák tárva-nyitva, jelezve 
ezzel, hogy nincs rejtegetni valójuk. Bármennyire is vigyáztak, néhány nap után a két kisebb 
testvér, a nyolcéves József és az ötéves Ilona csak meglátták a rejtegetett Kőnig Gyurit. Bukó 
Pálné visszaemlékezése szerint édesanyjuk hosszan elbeszélgetett velük, milyen nagy baj lenne, 
ha valakinek véletlenül is szólnának a rejtegetett vendégről, akit korábbról ők is jól ismertek és 
szerettek. Megértették édesanyjuk kérését, és még az édesapjuknak sem szóltak, aki így csak 
november 17-e után tudta meg, hogy öt hétig náluk rejtőzött Kőnig György. Öt hét nem nagy idő, 
azonban rejtőzködésből, az állandó félelemből három nap is sok.

Érdekes dolgok történtek az öt hét alatt. A községben állomásozó népet csapatok parancsno-
ka, mivel ebben az utcában volt elszállásolva, sokszor betért az Ágoston családhoz, szerette a 
gyerekeket, leginkább cukrot, néha csokoládét is hozott. Ez így volt akkor is, mikor már Kőnig 
György a házban tartózkodott. A legnagyobb megnyugvás akkor történt, mikor búcsúzni jött a 
német tiszt, november 17 előtt 1-2 nappal, és közölte, jött a parancs, továbbvonulnak nyugat 
felé. Ekkor már lehetett tudni, nem sokáig kell rejtőzködni. Kőnig Györgynek jó barátja volt a 
helyi születésű Rubint Zoltán (1920–1999), aki teológiát végzett, és 1944-ben szentelték pappá. 
Az ő segítségével és közreműködésével kikeresztelkedett. A polgári esküvőt Ágoston Máriával 
1944. november 25-én tartották meg. Gyila Ferenc anyakönyvvezető (főjegyző) adta össze őket, 
a két tanú is a községházáról került ki: Nagy Bertalan adóügyi jegyző és Giczey Miklós községi 
tisztviselő személyében. Visszakapta családi házukat, odaköltöztek feleségével, és sorban jöttek 
a gyerekek: Katalin, György és Mária. Mind a hárman Jászfényszarun születtek, őket is Rubint 
Zoltán keresztelte meg. Kőnig György kérésére 1945. augusztus 29-én a Belügyminisztérium 
hozzájárulásával a Kőnig családi nevet Kutira módosította.
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Közigazgatási karrier

A háború után részt vett Jászfényszaru életének újjászervezésében. A helyi kommunista párt 
titkárává választották. Az 1945. évi helyhatósági választáson a községi képviselő-testület tagja 
lett. 1947-től a községi elöljáróság alkalmazta, és ekkor kezdődött közigazgatási pályája: először 
pénzügyi előadó, majd csoportvezető lett.
Visszaemlékezésében elmondta: „Sohase gondolt arra, hogy a közigazgatás területén szeretne dol-
gozni. A szülei mindig azt mondták: „a közzel foglalkozni veszélyes, attól óvakodjon, ne legyen dol-
ga az elöljárósággal. Minden vágya az volt, hogy tanár legyen, testnevelő tanár.” A jászfényszarui 
labdarúgócsapat, később a jászberényi Lehel kapusa volt, 1961-ig aktívan sportolt.

1950-ben jött a tanácsok megalakulása, ettől kezdve hivatása a közigazgatás lett. Még akkor 
is úgy gondolta, egy-két évig lesz közhivatalnok, mert ezt várták tőle, és utána megvalósíthatja 
álmát, testnevelő tanárként dolgozhat. Jászfényszaru tanácsának megalakulásakor a végrehajtó 
bizottság titkára lett, majd néhány hónap után 1951-től kinevezik a Jászberényi Járási Tanács 
vb-titkárának.

A járási tanácsnál végzett munkájának elismerését jelentette, hogy 1954. július 16-tól a Szol-
nok Megyei Tanács vb-titkárának kérték fel. A megyei tanács 1950-ben történt megalakulásától 
még négy év sem telt el, de már öt titkárt „fogyasztott el” a megyei testület. Ekkor határozta el, 
hogy tanulnia kell, mert a megye közigazgatásának irányításához több, és főleg jogi ismeretekre 
van szükség.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi karát 1961-ben fejezte be. Szakmai munkája során ki-
emelten kezelte az államigazgatási munka korszerűsítését és egyszerűsítését. Részt vett az e 
területeket érintő törvények szakmai előkészítésében, és számos publikációja jelent meg. Tevé-
kenységét szakmai hozzáértés és kiforrott vezetői ténykedés jellemezte. Szakmai tapasztalatát 
a felnövekvő nemzedéknek, az új közigazgatási szakembereknek a tanácsakadémián, majd az 
Államigazgatási Főiskolán adta át, ahol éveken át tanított, és az államvizsga bizottsági tagjaként, 
majd elnökeként vizsgáztatott.

Nem mindennapi alkalmazkodó képességét jelzi, hogy a megyei tanácsi vb-titkári funkciót 
31 és fél évig, 1985. december 31-ig töltötte be, amire országosan sem akadt példa. Az 1956-ban 
megbízott két megyei tanácselnököt nem számolva öt megyei elnökkel dolgozott együtt, ezek 
közül hárman megválasztásuk előtt elnökhelyettesként is a tanácsnál álltak alkalmazásban. A 
jászfényszarui és jászberényi vb-titkári éveket is hozzászámolva több mint 35 évig vezetőként 
dolgozott a közigazgatásban. Szakmai tudását, tapasztalatát még nyugdíjasként további öt évig 
hasznosította.

Bizonyítva látta, hogy a „közzel” foglalkozni érdemes, és a kitartó munkának megvan az ered-
ménye. Sikerült megbontani azt a vastag válaszfalat, amely a közigazgatást és az állampolgárokat 
elválasztotta. Meggyőződése volt, csak idő kérdése, hogy teljességében eltűnjön ez a válaszfal. 
Nála a tanácsi munka az emberek szolgálatát és az ügyeik elintézésével elégedett állampolgárokat 
jelentette. Szolnok megyében az ügyek a 30 napos határidőben történő intézésében előbbre állt, 
mint az országos átlag, mert az ügyek 70 %-ában 15 napon belül döntés született.
Valószínűleg országosan azon kevesek egyike volt, aki 39 éven át mint megyei tanácstag képviselt 
egy települést, Jászfényszarut. Kuti Györgynek 1963-ig volt lakása Jászfényszarun, a Festő köz bal 
oldalán, a sarkon, melyet – amikor már látta, hogy munkája végleg Szolnokhoz köti – értékesített. 
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Szolnokon az 1954-ben kiutalt Ságvári körút 32. szám alatti két és fél szobás lakásban három gyer-
mekével, majd azok „kirepülése” után feleségével lakott élete végéig.

Elismerésre méltó emberi és vezetői erény, ha valaki nem felejti el honnan jött, megismeri, tisz-
teli, ha teheti segíti, akikkel Jászfényszarun együtt gyerekeskedett, sportolt, terjesztette a kultúrát, 
vagy egyáltalán a földije volt. Fiatalkori barátait élete végéig nem felejtette el. Az elszármazotta-
kat már a 60-as, 70-es években időnként találkozókra hazahívták, melyek egyik kezdeményezője, 
szervezője volt. Akik itthon maradtak, azokkal (ha hazajött, mert mindig így mondta), rendszeresen 
tartotta a kapcsolatot.

Talán az életének első szakaszában megélt borzalmakat enyhítő helyiek szeretetét akarta viszo-
nozni, soha nem elvtelenül, mindig a törvények keretei között. A fényszarui emberek előtt lakása 
és hivatalának ajtaja mindig nyitva állt. Sokaknak segített személyes ügyeik elintézésében azzal, 
hogy megfelelő útmutatást adott a jogorvoslati lehetőségre, vagy csak tanáccsal, hogy problémájá-
val érdemben hová fordulhat. Néha egy telefont is „elengedett” egy-egy hivatalhoz, intézményhez, 
hogy küldi egy ismerősét, földijét, intézzék, vizsgálják meg ügyét. Harminc év elteltével manapság 
is előfordul ilyen, tehát az vesse rá az első követ, aki vezető funkcióban még ilyet nem csinált, 
vagy állampolgárként nem tapasztalt. Jászfényszarura gyakran hazalátogatott, egyrészt hivatalból 
mint tanácstag, másrészt felesége szülei iránt érzett nagyfokú szeretete miatt is. Anyósát, Ilonka 
nénit, édesanyjaként tisztelte. Haláluk után is volt kihez hazajönni, feleségének húga családjával 
itt él. Szerencsés történés volt, amikor 1950-ben a tanácsok megalakulásakor őt választották meg 

Jászfényszaru községháza dolgozói 1950-ben, középen ül Kuti György vb-titkár
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Jászfényszaru képviseletében a megyei testületbe. Akkor még senki nem gondolta, hogy néhány év 
múlva a megyei tanács hivatalának vezetője lesz. Akik jelölték és megválasztották viszont ismerték 
határozottságát, szorgalmát, az elöljáróságon eltöltött három év alatt végzett munkáját, helyi isme-
retét, és úgy ítélték meg, jól tudja majd képviselni az itt élők érdekét. Így utólag is megállapíthat-
juk, hogy jól gondolták, jól választottak.
Jászfényszarun az ötvenes években a fejlesztés – központi források hiánya miatt – stagnált. A köz-
ség tulajdonában meglévő épületek mindegyikének karbantartása, állagmegóvása is nehézségekbe 
ütközött, általánossá vált a pénztelenség. Új beruházásként 1954-ben a Szabadság út elején (Üz-
letház helyén) két tanítói lakás épült. A tanács első számú vezetője, az elnök személye is gyakran 
változott, váltották egymást. A hatvanas évek elejére stabilizálódott az irányítás, és a központi 
források is bővültek.

1962-ben a Hunyadi úti óvoda, 1964-ben új sportpálya, 1965-ben az egészségház épült fel. 
Ebben az időszakban is akadt feladata a megyei tanácstagnak, minden apróbb segítség, forrás 
„kijárása” és megszerzésével jó ügyet szolgált. 

A második településközpont kialakítása – a művelődési ház és környéke – már tudatosan tör-
tént, utat nyitva a következő évtizedek nagy fejlesztéseinek. A Szabadság út és a Kossuth Lajos 
út kereszteződésének bal oldalán, a jelenlegi Ézsiás–Juhász Kft. tulajdonában lévő Iparcikkbolt 
épületét 1937-ben a paraszti gazdakörök építették saját célra, közösségi rendezvényeik helyszí-
nének. 1945-től kultúrházként működött. Az épület állaga azonban az évek során leromlott, és 
szükségessé vált egy új kultúrház építése. 

Lépések Jászfényszaru érdekében

A tanácsi rendszerben a nagy beruházásokról nem helyben, hanem a megyénél döntöttek. Nyilván 
kellett némi támogatás, hogy 1964-ben a megyei fejlesztések között Jászfényszarut is megjelöl-
ték, ahol új művelődési ház és könyvtár épülhetett. 1965-ben elkezdődtek a munkálatok. Az 1335 
m2 alapterületű épület az akkori kor színvonalának megfelelően modern, 450 személyt befogadó 
színházteremmel és szolgálati lakással együtt 1966. május 1-jére elkészült. A zsúfolásig megtelt 
nagyteremben az avatóbeszédet Kuti György tartotta. 1966-ban fiatal, agilis, tehetséges jászsági ta-
nácselnök került Fényszarura Török Sándor személyében. Az új tanácselnök nem csak kérni tudott 
a megyétől, Kuti Györgytől a településnek, de koncentrálni is tudta a helyi erőforrásokat, a lakos-
ságot bevonva, növelve ezáltal a megvalósítható beruházások számát. Ez az időszak egybeesett a 
gazdasági mechanizmus hozta központi források nagyarányú bővülésével. Megkezdődhetett a tele-
pülés infrastruktúrájának (járdák, szilárd burkolatú utak, vízhálózat) folyamatos kiépítése. Égetően 
fontos feladattá vált újabb munkahelyek teremtése, elsősorban a nők foglalkoztatásának bővítése. 
A településen nagy létszámban a mezőgazdasági termelőszövetkezetek foglalkoztattak, az ipart a 
kis létszámú Vegyes Ipari Szövetkezet és a Sajtüzem képviselte.

A Kalapgyár Jászfényszarura történő telepítésében is fontos szerepet játszott Kuti György, per-
sze ehhez szükség volt a helyi vezetők előkészítő, segítő munkájára. Nagy László volt igazgatótól 
tudjuk, hogyan is történt ez. A budapesti Kalapgyár főmérnökeként 1969-ben került kapcsolatba 
Bukó Sándorral, aki beruházóként a vidéki ipartelepítéssel foglalkozott. Szolnok megyében a ki-
jelölt területekre jelentős támogatást biztosítottak. Javaslatára megtekintette a mezőtúri fejlesztési 
lehetőséget. Hazafelé menet találkoztak a Szolnok Megyei Tanács vb-titkárával, Kuti Györggyel, 
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aki tájékoztatta a megyei területi és támogatási lehetőségről. Bukó Sándor és Kuti György ismerték 
egymást, mivel mindketten Jászfényszaruról származtak. Ők vetették fel a gondolatot, létesítsenek 
Jászfényszarun telephelyet. Budapest és Jászfényszaru közelsége a gyárnak kedvező volt, de a 
község nem tartozott a támogatott területhez, így a megye nem dotálhatta a beruházást. Kuti ebbe 
nem tudott belenyugodni. Javaslatára átmentek Soós István gazdasági elnökhelyetteshez. Egyezte-
tés után Török Sándor tanácselnököt telefonon értesítette, és elindultak Fényszarura. A helyi tanács 
anyagi támogatást nem, de kvázi ingyen telket tudott biztosítani, és a volt orvosi lakást (Hortáver-
ház) a varrodai üzem beindításához. A megyei tanács pedig a helyi költségvetés átcsoportosítása 
után közvetve, a helyi tanácson keresztül anyagilag is támogatta a beruházást. Török Sándor még 
aznap megmutatta azt a területet, ahol felépülhet a gyár. 1969. május 26-án elkezdődött a munka 
a Dózsa György úti ingatlanban. Két termék, a szövet- és a műbőrkalap gyártása indult be. Így 
kezdődött el az ipari tevékenység Jászfényszarun, ez alapozta meg a női foglalkoztatás nagyarányú 
növekedését, a Kalapgyár, az Orion, a Samsung keretein belül, amely a mai napig is tart.

A megyei tanács akkortájt évente értékelte a települések (község, nagyközség, város) település-
fejlesztésben elért eredményeit, amelyek konkrét számokon alapultak, a szubjektum kizárásával. 
Ezekben az években Jászfényszaru kategóriájában (1967–1976) többször első, de minden esetben 
dobogós helyezést ért el, melyet oklevelek tanúsítanak.

Az elért helyezések mögött komoly munka, fejlesztés állt. A községben végbement fejlődés 
eredményezte, hogy a Szolnok Megyei Tanács az 1016/1969. sz. kormányhatározatban biztosított 
jogkörében Jászfényszaru községet 1970. augusztus 20-ával nagyközségi rangra emelte, a községi 
tanácsot pedig nagyközségi tanáccsá nyilvánította.

1972. augusztus 31-én újabb – megyei tanácsi döntés alapján támogatott – nagyberuházás, a 
Nagyiskola került átadásra, amely 12 tantermesnek indult, végül 14 tanterem mellett a kémiai elő-
adóval, tornateremmel és a gyakorlati termekkel együtt 18 tanteremmel épült meg. A nagyközségi 
tanács 1977. március 25-i tanácsülésén jóváhagyta Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy és Pusz-
tamonostor egyesülését, és létrehozta a Jászfényszaru Nagyközségi Közös Tanácsot Jászfényszaru 
székhelyközponttal. A közös tanácsok létrehozása – legalábbis Jászfelsőszentgyörgy idecsatolása 
– nem volt szerencsés, hiszen Jászfelsőszentgyörgyről Pest megyén keresztül vezetett az út Fény-
szarura, még buszjárat sem volt a két település között. A döntéssel Kuti sem érett egyet, azonban az 
nem Szolnokon született. Ugyan mind a két község elégedetlen volt a kialakult helyzettel, viszont 
tény, hogy ettől kezdve a fejlesztési források 80 %-a a két községbe ment, mert nagyságukhoz ké-
pest is jelentős volt a lemaradásuk a székhelytelepüléshez képest.

A tanácsháza 1968-ban új szárnnyal történt bővítése lehetővé tette a régi épület földszintjén 
négy helyiségben néprajzi kiállítás kialakítását. Tíz év után a kiállítás helyére a rendőrség költözött. 
A település első írásos említésének 550. évfordulója alkalmából 1983-ban Kuti György kezdemé-
nyezésére a Szolnok Megyei Tanács anyagi támogatásával a Jászfényszaru Nagyközségi Közös 
Tanács megvásárolta a Somogyi Béla út 24. szám alatti házat. A felújítás után, 1984. november 
16-án Kuti György adta át a Helytörténeti Gyűjteményt. A településért végzett munkájának elis-
meréseként ekkor vette át a „Községeinkért” kitüntető díjat. Az 1985–1990-es ciklusban új orvosi 
rendelő épült, a régiben szállást is biztosító gondozóházat alakítottak ki, amely 15 fő idős ember 
bentlakását biztosítja. Új gyógyszertár épült, felavatták a Petőfi-szobrot és a II. világháborús em-
lékművet. 
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A jogvégzett vb-titkár fellépése egy tsz-beli választáskor 
 
Álljon itt még egy példa, hogy Kuti György híve volt a demokratikus döntéseknek, a törvények, 
előírások betartásának. 1967 februárjában a jászfényszarui Béke Mezőgazdasági Termelőszö-
vetkezetben elnökválasztásra készültek. Brigádgyűléseken kérték ki a dolgozók véleményét. A 
tagok többsége nem kívánta ismét megválasztani a funkcióban lévő tsz-elnököt, melyet a járási 
pártbizottság és a járási hivatal annál inkább egyedüli jelöltként kezelt. A többség a már három 
éve főagronómusként itt dolgozó Csikós Ferenc mellé állt, erről a felsőbb párt- és állami szervek 
– 1956-os szereplése miatt – hallani sem akartak. A tagság túlnyomó többsége nem szavazott 
Szabó Zoltánra. A közgyűlés levezetője, aki még tsz-tag sem volt, mégis őt tekintette megvá-
lasztottnak.

Kuti György még aznap feleségének húgától (aki a jegyzőkönyvet vezette és írta, helyeseb-
ben diktálni akarták neki), de több ismerősétől is értesült az eseményekről, a demokrácia meg-
csúfolásáról. Kuti György azonnal a nyilvánosságot hívta segítségül, kezdeményezte a megyei 
néplap szerkesztőségében, küldjenek már ki egy újságírót Fényszarura, és nézzen utána, hogyan 
is történt az elnökválasztás. Az újság február 25-i számában részletesen beszámoltak a választás 
körülményeiről és leírták: „A szövetkezet elnökét törvénytelen módon »választották« meg.” Az 
újságcikk nyomán gyors intézkedések születtek. A megyei tanács vb mezőgazdasági osztálya új 
közgyűlés összehívására, illetve az elnökválasztás törvényes lefolytatására utasította a járási ta-
nács vb mezőgazdasági osztályát. Közben a jászberényi járási és városi főügyész megállapította, 
hogy a február 18-i közgyűlésen a választás törvénytelen volt. Március 17-én újból közgyűlést 
tartottak a jászfényszarui Béke Tsz-ben. A közgyűlésen mintegy hétszáz ember szorongott a 
művelődési ház nagytermében. Bordás Alajos tsz-elnökhelyettes összegezte a jelölőgyűlések ta-
pasztalatait, mely szerint a nagy többség Csikós Ferencet ajánlotta elnöknek. Voltak, akik Szabó 
Zoltánt javasolták, és persze a felsőbb szervek is mellette foglaltak állást. Először az utóbbit 
szavaztatták meg a tagsággal, ötven szavazatot sem kapott. Csikós Ferencet viszont óriási több-
séggel, taps közepette választották meg a Béke Tsz elnökének. 1967-ben Fényszarun diadalmas-
kodott a szövetkezeti demokrácia, persze kellett hozzá egy kis „segítség” is.

Csikós Ferenc (1929–2012) 23 évig, 1989 decemberéig – nyugdíjba vonulásáig – töltötte be 
választott tisztségét. 

18 évig volt tagja a tanácsnak, 14 évig végrehajtó szervének. Egy évtizedig az elnökhelyette-
si tisztséget is betöltötte. Sokszor dolgozott együtt Kuti Györggyel a település érdekében. 

Munkájának „kései” elismerése

A családja rendelkezésemre bocsájtotta Kuti György 1989-ben megyei tanácstagként 
Jászfényszarun, a tanácsülésen elmondott utolsó beszédének kéziratát. Nem volt egy nagy szó-
nok, beszédeit mindig kézzel, maga írta. Inkább szeretett közvetlenül és kötetlenül beszélgetni 
az emberekkel, nem használt szak- és idegen szavakat, mindenkivel megtalálta a közös hangot, 
talán ez volt vezetői készségének egyik „varázsa”.

Most beszédéből a leglényegesebbeket szeretném kiemelni. Öt pontban sorolta fel a tanács-
törvényből adódó tanácstagi munkával kapcsolatos kötelességeit: „1. Képviseli a lakosság ér-
dekeit, segíti a település fejlesztését; 2. Közvetlen és rendszeres kapcsolattartás a választókkal; 
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3. Közérdeket is figyelembe véve teljesíteni 
a választók megbízatásait. Előmozdítani az 
állampolgárok jogos panaszainak orvoslá-
sát; 4 Személyes példamutatással közremű-
ködni a közéleti tisztaság megtartásában. 
Községhez való kötődésemről egy pár gon-
dolatot – több fiatal tanácstag van itt, aki 
nem ismer – minden ideköt, a megalázta-
tásom is. Ami a tanácstagi kötelezettségem 
azon rendelkezéseit illeti, hogy segíteni 
kell a település fejlesztését, a következőket 
tudom elmondani. Szerencsés helyzetben 
vagyok, az 1945 előtti helyzetet ismerem. 
Szerencsés helyzetben vagyok azért is, mert 
az első hosszú távú fejlesztési tervet, mint 
tanácstitkár 1950-ben én terjesztettem elő. 
Jól emlékszem erre a napra. Mit tartalma-
zott ez a terv: két híd, a kultúrház építését, 
egy 100 fős üzem létesítését, villamosítást, 
vízvezeték-hálózat kiépítését, kisvasutat 
(állomás és település között), strandfürdőt. 
Össze lehet vetni a tervet és a mai való-
ságot – sokszorosan túlteljesült. Strand 
is volt a városháza mögötti udvaron, igaz 

„mini,” a kisvasutat az autóbusz váltotta ki. Mi volt nekem ebben a szerepem: ha gödörben volt 
a szekér, mindig odaálltam a farához, és segítettem kitolni. Az autóvezetőknek a visszapillantó 
tükröt állandóan figyelni kell elindulásnál, és előzésnél különösen. Aki nem figyel, előbb-utóbb 
karambolozik. Nem ártana, ha azok, akik ma mindent rossznak tartanak, néha a visszapillantó 
tükörbe néznének. Csak már azért is, mert a jelent megérteni, becsülni a múlt ismerete nélkül 
nem lehet.

A tanácstagi másik fontos kötelesség: a rendszeres kapcsolattartás, a tanácstagi beszámolók, 
fogadóóra, rendezvényeken való részvétel, családlátogatás.

A harmadik kötelesség summázva: az volt a felfogásom, ma is az, ha a hozzám fordulónak 
panaszaiban csak egy mákszemnyi igazság van, azt meg kell próbálni elintézni. Vezérlő elvem: 
nem lehet különbséget tenni ember és ember között, legyen annak a bőrszíne fekete, barna vagy 
fehér, gazdag vagy szegény, hívő vagy nem hívő.

Nem számoltam össze, hogy mennyi ügyet intéztem, de több ezret. Volt, ami hatáskörömet meg-
haladta, többsége ilyen volt. Volt, amit nem tudtam elintézni, volt, amikor azt kellett mondanom, 
hogy nem lehet. Emlékezetem szerint egyetlen egy kérelem, panasz nem maradt válasz nélkül.

A negyedik a közéleti tisztaság. Manapság több elmarasztaló hírt olvashatunk. Nem hiszem, 
hogy a vezetőkre ez a jellemző. Voltak és lesznek is sajnos korrupt, a hatalommal visszaélő em-
berek. Nem csak magyar specialitás. Tiszta a lelkiismeretem, hivatali beosztásomat nem hasz-
náltam fel egyéni boldogulásom érdekében, most is abban a 68 m2-es állami lakásban lakom, 

Kuti György 1985-ben, amikor nyugdíjba vonult.
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melybe 1954-ben beköltöztem. Vagyonom egy 6 éves Skoda gépkocsi és egy garázs. Tapaszta-
latban gazdagabb vagyok, megtanultam: hinni csak illúziók nélkül szabad és lehet. Nem csak 
ilyen sima, nyugodt, békés mederben folyt a tanácstagi tevékenységem. Részt vettem én itthon 
a begyűjtésben és a tsz-szervezésben, a népszerűtlen feladatok végzésében is. Ennek ellenére 
nyugodtan merek minden embernek szemébe nézni, még akkor is, ha tudom, hogy a fényszarusi 
emberek életében milyen mély megrázkódtatást, sok-sok vajúdást, álmatlan éjszakát, zaklatást 
okozott az új, más életvitelre való áttérés. A lehetőségeken belül emberségesen jártam el, akit 
tudtam, figyelmeztettem, segítettem.

Manapság szokás, hogy egyesek saját gyengeségüket, megalkuvó magatartásukat, a hibákat, 
bajokat másokra fogják. Én nem kívánok hozzájuk tartozni, sem megtagadni elveimet, és most a 
naposabb oldalra átállni.

Befejezve: Ha majd a nagy számonkérő elé kerülök, nem egészen a tízparancsolat előírásai 
szerint éltem, de elmondhatom, hogy atyám, tiszta a lelkiismeretem, hogy azt tettem, amit kellett. 
Köszönöm a bizalmat, a támogatást, a barátságukat. Szokás ma, hogy elnézést kérnek: én is 
megteszem…” – fejezte be beszdét.

Szerteágazó és sokrétű volt társadalmi tevékenysége. Beosztásából adódóan, míg Jászbe-
rényben dolgozott, tagja a járási pártvégrehajtó bizottságnak, Szolnokon a megyei tanács hivatali 
pártszervezetének vezetőségi tagja. Szakmai tudását és tapasztalatát a Szolnok Megyei Jogász-
szövetség alelnökeként hasznosította. 

Életének szerves része volt a rendszeres mozgás. A labdarúgás szeretete végigkísérte életét, 
amíg tehette, aktívan sportolt a jászfényszarui sportegyesületben, majd a jászberényi Lehelben. 
Elmondása szerint: „… a Lehel kapusaként néha egy-egy potya gól beengedésénél (akkor sem 
volt másként) a közönség fütyült, hülyézett. Egyszer hívattak a pártbizottságra, közölték velem, 
vagy az állásomról mondjak le, vagy a futballt hagyjam abba, mert megengedhetetlen, hogy a 
járási tanács tisztségviselőjét sértegesse a közönség. Azt mondtam, nem a vb-titkárt sértegetik, 
hanem a Lehel ügyetlen kapusát, s ez nagy különbség. Nagy nehezen békén hagytak.” Később 
Jászfényszarun, Jászberényben, de még Szolnokon az MTE öregfiúk, jogászok csapatában sok-
szor felvette a sportmezt. Élete végéig úszott, asztaliteniszezett.

A szolnoki MÁV SE, a későbbi MÁV-MTE elnökségi tagjaként tapasztalatával, kapcsolatai-
val segítette a város labdarúgását. Nyolc évig a MÁV SE labdarúgó szakosztályának elnöke volt. 
Egyéb társadalmi tevékenységét is sok-sok elismerő oklevél igazolja, így az MHSZ-től, a tűzol-
tóságtól, árvízvédelemtől, sportegyesületektől. Jelen volt a Jászfényszarut várossá avató ünnep-
ségen 1993. április 2-án, melyhez az évtizedeken át végzett munkája is nagyban hozzájárult.
Alapító tagja volt, és személyesen részt vett, betegsége ellenére, 1993. október 30-án a Fénysza-
ruiak Baráti Egyesületének alakuló közgyűlésén.

Szakmai és közéleti munkásságát több mint egy tucat rangos elismerés, kitüntetés fémjelzi, 
többek között: Szocialista Munkáért érdemérem – 1954, Munka Érdemrend – 1963, Magyar 
Népköztársasági Sportérdemérem ezüst fokozata – 1968, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem 
– 1970, Munka Érdemrend arany fokozata – 1975, Haza Szolgálatáért érdemérem arany fokoza-
ta – 1981. A Szocialista Magyarországért érdemrendet kapta nyugdíjba vonulásakor, 1985-ben, 
mely elismerést csak kevesen tudhattak magukénak. Húsz éve, hogy eltávozott, nincs közöttünk. 
Szegeden 1994. október 8-án, életének 74. évében hunyt el, és a Szolnoki Kőrösi úti köztemető-
ben alussza örök álmát. 
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A megyei tanács vb-titkári székébe került utóda, Bozsó Péter megyei főjegyző búcsúzott tőle, 
Jászfényszaruról is sokan elkísérték utolsó útjára, a nyugvóhelyére.

Visszatekintve életútjára, talán az élet „kiegyenlítette” azt a sok rosszat, melyet megélt fi-
atalon, és biztos élete végéig nyomasztotta, még ha nem is beszélt róla. Édesanyja, öccse, ne-
velőapja, nevelő nagyszülei mind odavesztek, a családból egyedül csak ő menekült meg. Talán 
gyermekei, unokái sikerei enyhítették mély fajdalmát. Első gyermeke, Mészárosné Kuti Katalin 
jogász lett, a MOL Rt. Ellenőrzési Osztályának vezetőjeként ment nyugdíjba. Fia, Kuti György 
erdész technikusi végzettséget szerzett, majd pályaelhagyó lett, és egy cégnél kereskedelemmel 
foglalkozott. Legfiatalabb leánya, Heidrich Gáborné Mária beváltotta édesapja álmát, testnevelő 
tanár lett a Szegedi Tudományegyetemen.

Hat unokája is sikeres, sajnos nyolc dédunokája már nem élvezhette dédnagyapjuk kedves 
humorával kifejezett szeretetét.

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2014. augusztus 19-én megtartott városi ünnepségén 
posztumuszként Kuti Györgynek Díszpolgári címet adományozott.

Befejezésként rögzítsük az utókor számára az ünnepségen elhangzott laudációját: „Életé-
ben a jászfényszaruiakért, szeretett községe fejlődéséért végzett munkája, Jászfényszaru iránt 
tanúsított elkötelezettsége, példás családi élete okán méltó a Díszpolgári címre. Kuti György 
munkássága már akkor összeforrt Jászfényszaruval, amikor a Szolnok Megyei Tanács vb-tit-
káraként dolgozott, ahol ő képviselte településünket a megyei tanácsban 39 éven át. Felismerte 
és támogatta, hogy Jászfényszarun a mezőgazdaság és a helyi ktsz mellett új ipari ágazatra van 
szüksége a településnek. Múlhatatlan érdemeket szerzett a Kalapgyár letelepítésében, a helyi 
oktatási intézmények fejlesztésében, a tájház létrehozásában – hogy csak néhányat idézzünk.

Nagy elismeréssel adózunk neki azért is, mert minden igyekezetével segítette a jászfényszarui 
diákok továbbtanulását. Elvárta, hogy Jászfényszaruról egyre többen képezzék magukat, és azu-
tán helyben kamatoztassák megszerzett tudásukat.
Volt időszak, amikor egyesek irigységből a Jászfényszaru érdekében kifejtett munkája miatt te-
lepülésünket egyszerűen csak „Kuti falvaként” emlegették.

Kuti György figyelemmel kísérte azt az időszakot is, mikor a módosabb parasztcsaládok 
terhei aránytalanul megnövekedtek, amellyel ő sosem azonosult. Ma is tudunk rá példákat, hogy 
egyes családok neki köszönhették, hogy a fejük fölött megmaradt a tető. Kiváló csapatjátékos 
volt, a szó igazi értelmében, mint a jászfényszarui futballcsapat kapusa. A rendszerváltozást 
követően is tartottuk vele a kapcsolatot. Mikor a helyi laptól megkerestük, hogy legyen a riport-
alanyunk, óvva intett bennünket, hogy csak akkor írjunk róla, ha ebből nem származik bajunk. 
Nem származott!

Így fordulhatott az elő, hogy Rubint Zoltán esperes plébános és Kuti György interjúja egy-
mást követően kerültek be a helyi lapba. Ők azok, akik egyébként is egész életükön át ápolták 
barátságukat más ideológiai nézetük ellenére is. Barátságuk és emberszeretetük erősebb volt 
mindennél.
Kuti György neve beíródott Jászfényszaru történelmébe. Élete és a városért végzett munkássága 
tanúbizonyságként szolgál ahhoz, hogy gyermekei: Katalin, György és Mária átvegyék a posz-
tumusz Jászfényszaru Díszpolgára címet.”


