
Karcag - a szobrok 
városa 

Karcag a múlt valóságos panteonja.  

A város lakossága és a látogatók sok köztéri, 
közintézményi  szoborban és más  műalkotásban 

gyönyörködhetnek.  

 



Kun emlékhely 

 a város határában a Magyarkai kunhalmon.  
A kőbálványok - a kun sírszobrok másolatai - az ősöknek, a kunok 

betelepülésének állítanak emléket.  
A két főalak körüli harcosok a nagykunsági  

településeket idézik.  
       A szobrok Györfi Sándor (1951-) karcagi szobrászművész  

munkái (1995).  
 



   A Nagykun 
Millenniumi 

emlékm   
    a vásártéren. 
    Györfi Sándor 
szobrászművész és 

     ifj. Györfi Sándor  
    kőfaragó alkotása. 

      A kettős lovas szobor 
 IV. Béla király és Kuthen 

(Kötöny kán)  
kun vezér 1238. évi húsvéti 

találkozását ábrázolja   
(2001). 



Feszület  
a római katolikus templom előtt 

(1858).  
 



Turulmadár az országzászlónál. 
Az eredeti emlékművet 1936-ban helyezték el.  

1996-ban a millecentenáriumra újította fel Györfi Sándor, és 
visszahelyezték a református templom sarkához. 

A bronzmadár 220 cm szárnyfesztávú.  



Aradi vértanúk emlékhelye  (1999) 
a Madarasi út és Forrás utca kereszteződésénél. 

  
A kövekből alkotott emlékművet 13 hársfa veszi körül, 

amelyeket az áldozatok emlékére ültetettek. 

http://www.szoborlap.hu/4398_aradi_vertanuk_emlekhelye_karcag_gyorfi_sandor_1999.html?f=photo&id=16847


Nádor emlékm  
Az eredeti emlékművet 1807-ben állították József nádor 

látogatása emlékére, amit a karcagiak kétszer is leromboltak. A 
most látható fekete gránit oszlopot 1996-ban állították fel ismét. 

A 3 m magas obeliszk tetején lévő koronát Györfi Sándor 
alkotta.  

 



 
      Az I. világháborús 

emlékm  
        a Városháza előtt. 
        A szobor a Jászkun 

huszárezredre   
emlékeztet, amely 1745-
től az első világháborúig 

fennállt. A szobor  
      Gáldi Gyula 
       (1908-1981) 

        munkája. 1938-ban   
avatták fel. Talapzatán 

555 elesett karcagi 
katona neve olvasható.  



    A 13. jászkun huszárezred  

    I. világháborús emléktáblája 

       a református templom 
homlokzatán.  

     Nagy Illés és Beta Géza  

munkája (1938). 

         

 

http://www.szoborlap.hu/4373_13_huszarezred_emlektabla_karcag_nagy_illes_1938.html?f=photo&id=16728


    Kun piéta a Kossuth téren. 
A II. világháború áldozatainak emlékművét 
    Györfi Sándor szobrászművész alkotta 

(1992). 
 



    Györfi Lajos (1960-) 
karcagi születésű 
szobrászművész  

    Szent István királyról 
(969-1038)  

készült  mellszobra a 
  a katolikus templom mellett. 
  Az államalapítás ezredéves 

évfordulójára állították.  



   Dózsa György 
    (1470-1514) 

    bazaltszobra  
  a Művelődési Központ 

mellett.  
       Az alkotás  

       Papi Lajos (1921-1987) 
     kisújszállási szobrászművész 

 munkája. 
 



Kálvin portrédomborm ve az emléktáblával.  
A Kálvin János Református Általános Iskola 

bejáratánál van Györfi Sándor alkotása (2006).  
 



 
A Kováts Mihály Általános Iskola homlokzatán látható 

 a huszárezredes domborm ves emléktáblája.  
Alkotója Györfi Lajos (1992). 

 



 Varró Istvánt, a város egykori főjegyzőjét 
örökíti meg Györfi Sándor alkotása a Szakközépiskola 

udvarán (1993). 
 

http://www.szoborlap.hu/7350_varro_istvan_emlekmu_karcag_gyorfi_sandor_1993.html?f=photo&id=32474


Kossuth Lajos  
(1802-1894) 

szobra,  
Horvay János (1873-1944) 
alkotása, melyet 1907-ben  

    lepleztek le  
      Kossuth Lajos fia, 

Kossuth Ferenc 
jelenlétében. 

Ez a szobor a város első 
köztéri szobra. 

 

http://www.szoborlap.hu/4377_kossuth_szobor_karcag_horvay_janos_1907.html?f=photo&id=16758


Petőfi Sándor (1823-1849) mellszobra  
a Kossuth téren. 

 Győri Dezső (1908-1979) szobrászművész alkotása 
(1948).  



 
Petőfi, Arany,  
Liszt és Kodály  

 reliefje  
a Déryné  Művelődési 

Központban.  
Györfi Sándor művei  

(1982). 
 



    Kása József 
    (1872-1920) 

   a város építőmestere 
volt. 

A Györfi Sándor 
készítette 

domborműves 
emléktábláját egykori 

lakóházán 
helyezték el  
     (1996). 

 



  Kátai Gábor  
 a város neves orvosa 

volt. 
A mellszobor a  
Városi Kórház 
főépületének 

előcsarnokában van. 
Alkotója Györfi Sándor 

  (1981). 



    A "Pipás Diák "     
Dominus Benei 

    a gimnázium első 
magiszterének  

bronz reliefje  

Somogyi Árpád  
alkotása a gimnázium 

homlokzatán 

    (1976). 



    Horváth Ferenc 
     (1868-1928) 

  a gimnázium egykori 
igazgatójának domborműves 

emléktáblája 
    a Gimnázium homlokzatán, a 

főbejáratnál.  
     Somogyi Árpád 

     (1926-2008)  
karcagi születésű  

szobrászművész alkotása  
   (1991).  

http://www.szoborlap.hu/4369_horvath_ferenc_dombormuves_emlektabla_karcag_somogyi_arpad_1993.html?f=photo


 
 A város polgármestere 
volt 1903-1918 közötti 

években.  

 

Dr. Szentesi Tóth Kálmán 
mellszobra  

a Polgármesteri Hivatalban.  



Györffy István  
(1884-1939) 

néprajztudós domborműves 
emléktáblája a Múzeum 

bejáratánál.  
Alkotója Papi Lajos 

(1974).  
 
 

„A magyar nép tudósa volt. 
Szeretném így is mondani:  

a magyar nép lett 
 tudóssá benne.” 

                                Illyés Gyula 



Györffy István (1884-1939) néprajztudós  
akadémikus Karcagon született.  

 A múzeum kertjében  lévő  bronzszobra 
 Györfi Sándor alkotása (1984). 

   

http://www.vendegvaro.hu/foto/karcag/gyorffy-istvan-szobra


Györffy István  
mellszobra 

a róla elnevezett  iskola 
bejáratánál. 

Alkotója  
Kovács Imre  
 (1936-1996)  

Karcagon született 
szobrászművész. 

 



lő lány 
Kovács Imre (1936-1996) szobrászművész alkotása a 

gyógyfürdő területén felállított szobor (1978). 



        

 Somogyi Árpád  

(1925-2008)      

szobra a 

Pásztorlány 
a postával szembeni 

         parkban (1964). 



Györfi  Sándor szobra 

a 

Mágikus találkozás 

a Fehér Holló Hotel 
udvarán 

(1998). 



A ménesek emlékére.  
A Papi Lajos faragta magas mészkőoszlopon  

3 bronzból készült ló és lovasa látható. 
A szobor Györfi Sándor alkotása (1982). 

 



A város főterén áll a karcagi 
születésű  

Németh Gyula  
(1890-1976)  

turkológus akadémikus 
szobra.  Egy jellegzetes 
kunsági koporsós kapu 

jelképezi, hogy honnan indult 
a nagyhírű tudós.  

A szobor Györfi Sándor 
alkotása  

(1990).  
 



űsokonai díszkút a városi könyvtár előtt. 
Előtérben Györfi Sándor szobrász a díszkút alkotója (1997).  

A költő  szobrát  
Izsó Miklós (1831-1875) 

készítette 



 Szentannai Sámuel 
(1876-1956). 

Gazdasági tanár volt, 

s 1912-ben nevezték ki a  

Karcag Városi Földmívesiskola 
igazgatójának.  

Az intézmény elődje a ma nevét 
viselő középiskolának, 

melynek parkjában állították 
fel a  

Györfi Sándor alkotta 
mellszobrot (1992). 



Az Arborétumban,   
a Mezőgazdasági Kutató   

Intézet főépülete előtt áll  

  Vezekényi Ernő  
 (1900-1973) 

 növénynemesítőnek,  az 
Intézet alapító 

igazgatójának szobra,  

   Györfi Sándor alkotása  
(1997). 

 



Sz cs Sándor (1903-1982)  
10 éven át volt a karcagi múzeum igazgatója.  

A „három föld” tudósának domborműves emléktábláját 
 Györfi Sándor készítette (1982).  

 



A nyilas rémuralom és az 1945 utáni rendszer egyaránt 
üldözte az egyház és a hívek védelmére kelt lelkészt.  
Györfi Sándor alkotását  a római katolikus templom 

kertjében állították fel (1993).  



Karcag város szülötte Mándoky Kongur István  
(1944-1992) nyelvész,  a kun nyelv kutatója.  

Bronz domborműve és emlékköve a Múzeumkertben áll.  
    Alkotója Györfi Sándor (1993).  

 
 



A szeretet és tudás fája a Kossuth téri iskola udvarán. 

A kopjafát 2007-ben állították.  



Kopjafa a kommunista diktatúrák parasztáldozatainak 

a római katolikus templommal szembeni kis téren. 

Felállítva:2002-ben. 
 



Horváth János 
(1940- ) 

szobrász  alkotása az  

Ülő lány 
a Varró utcai 

oktatási intézmény 
előkertjében (1966). 



Kerényi Jenő  
(1908-1975)  

szobrászművész  
alkotása az 

Anya gyermekével.  
(A Kossuth téren, a sétáló 

utcai részen - 1966). 

 

 



   Somogyi Árpád     
mészkőből készült 

szobra az 

   lő nő 

  a Városi Kórház  
parkjában 

     (1968). 

http://www.szoborlap.hu/4390_ulo_no_karcag_somogyi_arpad_1968.html?f=photo


Györfi Sándor alkotása a  
Kunsági Vénusz  

a Szentannai Sámuel 
középiskola parkjában 

(1989).  



 A város főtéren van a 

   Viktória kút 
   (az Angyalos kút)  

szobra,   
Györfi Sándor alkotása  

  (2001).  



Épületszobrok a kultúrpalota homlokzatán  
(Ismeretlen alkotó, 1928). 



Lovas postakocsi 

Dombormű a postapalota épületén (1935).  



Épületdíszítő domborm  a Városi Kórház egyik 
 épületének homlokzatán  
Illés Gyula munkája (1968) 



A Bikás ház faldíszítése  
Az Ady Endre utca, Széchenyi sugárút kereszteződésében álló ház 

tűzfalán látható a sgraffito 



Vége a vetítésnek 

 
Szerkesztette: Mile Sándor 

 


