
  

Számfák őrizték 
az igazságot 

1239-től 

A FELE SEM IGAZ...! 

CSALÁDTÖRTÉNET. 

Dr. Kiss Lajos 
 

2001 

 - 1 - 



 
Bod László metszete 

 
   A karcagi református fiúiskola 

 
 

Eredetét nem tudjuk biztosan. Épült 1820 körül Akkor még a 
debreceni Kollégium partikulája volt, amit külső képén ma is 
meglátunk. Nagy folyosója, szeles boltívei méltóságot, megnyugtató 
biztonságot sugároznak. Az algimnáziumi idők 1894- ig tartanak, s 
ettől kezdve csupán elemi iskola. Puritán egyszerűségű falai között 
nagytudományu iskolamesterek, tanítók százai, sokezer növendéket 
neveltek református hitben és hazaszeretetben. Az iskola ma is 
virágzó életet él. Ma is naponkénti messze csengő harangszóval 
hivogatja a kis legénykéket – számolni, írni, olvasni és imádkozni. 
S a nyüzsgő gyermekhad nem fogy ki soha, míg magyar történelmet 
írnak, míg kálvinista hittel zendül zsoltár ezen a földön.
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válaszolok gyorsan, mert elsőnek NEKED küldöm meg a mellékelt kéziratot, amit nem 
sikerült befejezni október 6-ig, amikor az 50 éves érettségi találkozónk is lesz. 

Azt láthatod, hogy nem a papír, hanem a számfa őrizte meg az igazságot. 
A kutatás fő érdeme nem az enyém, hanem Németh Gyula, Gaál László és Györffi 
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1./ Bevezetés. 
IV. Béla (1235-1270) király uralkodása idején 1239-ben Kötöny kun király 

vezetésével hét törzsre tagolódva jöttek be a kunok Magyarország területére. A 
magyarok királya királyoknak kijáró ünnepléssel, hadi pompával, fényes lovagi 
kísérettel, a székely könnyű lovasok és a szász gyalogosok egységeivel fogadta őket a 
Vereckei hágónál. A hét kun törzs neve: Tát, Akali, Törő, Ücstamga, Köcstamga, 
Kandabász és Macsak. Az Árpád által vezetett hét magyar törzs nevével: Nyék, 
Megyer Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér és Keszi együtt tanultuk, amikor 
beiratkoztunk a karcagi református NAGYKUN gimnáziumba. Azt is eszünkbe vésték – 
örök életünkre – szigorú tanáraink, hogy a gimnázium címerében KUNORSZÁG 
KÉTFARKU OROSZLÁNJÁT HOLDJÁT és CSILLAGÁT találjuk. 

 

 
Kunország duplafarkú 

Oroszlánja, csillaga és holdja 
a karcagi református 

NAGYKUN gimnázium 
címerén 

 
Emlékezzünk, mi az a hasznos ismeret, amit ettől a gimnáziumtól kaptunk a magyar 
nagy alföld közepén. A karcagi táj életmódot jelent, gondolkodást, látókört, 
megérzést, lelkiséget. A csordát, a kondát, a nyájat, a ménest télen nyáron, fagyos 
hóban, égető nyári melegben őrizni, terelni, etetni, itatni, gondozni kell. A pusztai 
kultúrának mély gondolatvilága van: távolba tekintő, misztikus, mélységeket 
átgondoló, de élesen figyelő, részleteket feltáró, megfontolt, szűkszavú, reális, 
földönmaradó. „A lélek, amelyet ide hoztak őseink Ázsiából, nem vált kárára 
Karcagnak.” 
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2./ A táltos király. 
IV. Béla , mint az Árpádházi királyok néhánya bal kezén nem öt, hanem hat 

újjal született. A hagyomány szerint, akinek bal kezén hat ujj van, örökké szomorúnak 
látszik, mindig csak önmagára számító, igaz ember, ezért táltos. II. Endre (1205 - 
1235) király volt az édesapja, akinek uralkodása idején 1222-ben adták ki az 
ARANYBULLÁT, ami kiváltságlevél, vagyis a királyoktól függő szabad birtokosok 
részére törvény szabta jog a főurak hatalmaskodása ellen. II. Endrének három 
felesége volt: Gertrud merániai hercegnő, Jolán courtenay görög hercegnő, Beatrix 
estei őrgrófnő. IV. Béla édesanyját Gertrudot a lázadók a kis gyerek Béla szemeláttára 
a pilisi erdőben felkoncolták. Ezt a véres borzalmat világéletében soha nem tudta 
feldolgozni, de megtanították pap nevelői fegyelemmel gondolni a szörnyűségre. A 
gyermeket is meg akarták anyjával ölni, de őt sikerült elmenekíteni. A félárva katonás, 
becsületes, kemény, hithű lovagi életmódra való, simogatás és kényeztetés mentes 
nevelést kapott. Latin, görög, német, török és szlovák nyelveket a magyaron kívül 
megtanulta. Nyolc éves korában megkoronázták és eljegyezték a görög császár öt éves 
Mária nevű lányával, akit a második feleség kívánságára a magyar királyi udvarba 
hoztak és szintén megkoronáztak. A harmadik királyné Beatrix nem szerette a mostoha 
fiát és annak jegyesét. A férfivá növekedett királyfit ezért Erdélybe küldik uralkodást 
tanulni, rendet teremteni, hátha elpusztítják a szabad székelyek, vagy zárkózott szász 
polgárok. Máriát a fényes esztergomi királyi udvarban rabnőként kezeli, 
féltékenységével kínozza Beatrix. Mikor IV. Béla Erdélybe ment, vagy űzetett nyolc 
királyi vár hirdette a Magyar Királyság hatalmát: Kraszna, Doboka, Borsa, Dés, 
Kolozs, Torda, Gyulafehérvár, Küküllővár. A felsorolásban utolsó kivételével a hét 
vár körül királyi vármegyék szerveződtek. Három jól elválasztható hatalmi csoport 
volt akkor Erdélyben. A magyar főurak irányítása alatti vármegyék, a szabad a 
vármegyei szervezetet elutasító székelyek, valamint a szabad királyi városokban élő a 
vármegyéktől szintén független szászok. Mindez nem volt egységes Erdélyország egy 
közös cél és irányítás alatti Magyar Királyi országrész. Néptöredékek is bőségesen 
voltak bosnyák, kun, bagomér, román, stb. Ezekből kell egységes királyi irányítást 
biztosító keresztény hatalmat szervezni a trónörökös fiatal táltos királyfinak. Sokan 
azt hiszik a magyar főurak közül, hogy mindezt apja ellen fogja majd megvalósítani. 
Mindenek előtt mesteri módon megszerzi mindhárom hatalmi csoportosulás 
szeretetét és bizalmát. Máriát elrabolja apja és mostohája akarata ellenére a királyi 
udvarból. Fényes esküvőt tartanak. II. Endre kitagadja mindezért fiát és menyét, 
megüzenve az esztergomi érsekkel, hogy nem akarja többet őket látni. A fiatalok 
boldogan élnek. Hat lányuk és végül egy fiuk születik: Kunigunda, Margit, Anna, 
Katica, Erzsike, Konstanca és István. Az első két lányukat ma már szentekké avatottan 
tisztelve tartjuk számon. 

3./ A kun követek. 
A kunok követeket küldenek IV. Bélához, amikor már megszervezte a 

Magyar Királyság Erdélyi országrészét, hogy megkérjék: fogadja be őket és mielőtt ez 
megtörténne küldjön papokat, akik előkészítik a kun nép keresztény hitre való 
megtérését. Mindez 1233 évében, vagyis hat évvel a kunok Magyarországra való 
bejövetele és nyolc évvel a tatárjárás előtt. 

„A kunok követeit az egész Erdélyi udvar jelenlétében fogadta. 
Bíborszőnyeggel takart emelvényen ül az ifjú trónörökös király és királyné. Ő maga 
fekete selyem bársonyban éppen ezáltal emelkedve ki környezetéből, míg Mária fehér 
selyem köntösben felette csupa aranyhímzésű ragyogó palást. A nyakában, valamint a 
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karján bizánci ékszerek csillogtak. A magyar urak és hölgyek kápráztató díszben 
voltak a környezetükben a trón két oldalán. A tróntól az ajtókig ünneplőbe öltözött 
testőrök kivontkardu sorfala állott. 

A követeket DETRE atya vezette, aki ismerte a kunok nyelvét és a különös 
hangzású beszédüket tolmácsolta. A követek ruhája barbár díszükben félelmetes volt. 
Tartásuk kimértségét, komótosságát a jelenlévők mindegyike csodálta. A ruhájuk 
alapján nem lehetett megkülönböztetni ki az úr és ki a szolga. 

A kunok ajándékokat raktak le a trón lépcsőjére. Gyönyörű arab kardot a 
királynak, melynek csodálatos aranyból vert virágdíszeiről s szikrázó ékköveiről senki 
nem bírta levenni a tekintetét. Díszes csótárt, nyerget, kantárt és kengyelt raktak 
melléje. Mária királynénak arannyal áttört fátylakat, virító színezésű keleti 
szőnyegeket és faragott elefántcsontnyelű tőrt hoztak ezüst tokban. Hoztak még egy 
különleges ázsiai ébenfából készült, gyönyörűen kifaragott szerkezetet, amiről 
kiderült: fúrógép, a szekerek kerekeinek pontos agyfurat készítésekor használható. 
Mellette volt a minta szekérkerék küllős faragású, acél ráffal gyűrűzött és a 
kerékagyfurat a szekér kerék külső átmérőjéhez központosított felfúrt bronzból készült 
persellyel ellátott. Azok, akik az ajándék tárgyakat a trón elé hozták, a magyar király 
udvarában maradnak, hogy ott készítsék majd a szükséges darabokat. 

A legöregebb a három előkelő követből nagy szürke üstökkel, félelmetesen 
összeszabdalt ábrázattal, parázsló fekete szemekkel, délcegen döngő lépésekkel jött a 
másik kettő előtt a trónig. A szolgák kezéből kivette az ajándék tárgyakat és letette a 
trón elé. Ezután dörgő hangon mutatta be a szolgákat megvárva nyugodtan, amíg 
szavait DETRE atya magyarul hangosan elmondja. 

Amikor az ajándékok átadásával végzett, fellépet a trónra, a királyfi előtt 
először térdre ereszkedett, majd aranyperecekbe szorított, pattanó izomzatú 
meztelen karjával könnyedén megérintette a trónon ülő vállát és megcsókolta a 
mellén. A másik kettő a három előkelőből a legidősebb mellé térdelt és 
homlokukkal érintették a trón lépcsőjét. Az ajándékokat hozó szolgák közben 
térdhajlhás nélkül, tekintetüket a trónra szegezve álltak. Így maradtak 
mindaddig, amíg a magyar királyfi intett a legöregebbnek, hogy álljon fel. Amikor 
feláll,t a királyfi kinyújtotta neki a kezét felemelkedve a trónról és kezük keményen 
összekapcsolódott. A másik két előkekő kun mellén összejógott karokkal állott, 
lehajtott fejjel. Azoknak nem adott kezet. Valószínű kitalálta, hogy nem jár nekik a 
királyi kézszorítás. 

Ezután megkezdődött a kun követek kihallgatása. A legöregebb a három 
előkelőből mélyből dörgő szónoklatot tartott, amit DETRE atya tolmácsolt. Talán 
ekkor hallottak előkelő magyar királyi fülek először cikornyás keleti, szóvirágokba 
takart kun beszédet, mert eleddig sokkal kurtább módon érintkezett a magyar úr a 
kunnal. " 

Az idézet Makkai Sándor: Táltoskirály című regényéből való. 

4./ B. Kiss családtörténet első rész. 
Kis gyerek voltam, amikor Lőrinc nagyapám, aki nagyon szeretett a 

következő ismeretekkel bővítette gyermeki érdeklődésemet a méhesben, ahol nyári 
melegben ebéd után szeretett pihenni. Ez egy a kaptárok elhelyezésére szolgáló 
vályogfalú, nádfedeles, egyik oldalán nyitható kunyhó volt. Volt a szűk térben egy 
háncsból font karosszék és egy háncságy, .egy fából készült szerkezet, amit nem 
tudtam, mire használják, miért van ott. Nagyapám ülve szeretett szunyókálni, én meg 
a háncságyra heveredtem és azon gondolkodtam, miért nem bántanak a méhek bár 
ott repdesnek szünet nélkül. Egy alkalommal megkérdeztem, mi az a szerkezet a 
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sarokban? A válasz kurta volt: „Ha majd megnősz és eléggé értelmes leszel, 
elmagyarázom.  Csak azt jegyezd meg, ez egy családi ereklye másolata!" Sajnos 
Nagyapám meghalt mielőtt eléggé értelmesnek tartott volna a részletes magyarázatra. 
Szaladt velem az idő. Hatvanhatodik születésem napján kaptam egy üdvözlő lapot 
Györffi György professzortól, aki Györffi István professzornak, Édesapám jó 
barátjának a kisebbik fia. Mikor én kis gyerek voltam, sok időt töltött nyaranta 
Bereki házunkban. Ő akkor egyetemi hallgató volt és velem kis mitugrálsszal 
sokat foglalkozott. Sokat kirándultunk a karcagi tanyák világába apáinkkal. Később 
nem tartottunk szoros kapcsolatot, de amikor én is egyetemi oktató lettem, egyszer, 
általában újesztendő idején írtunk egymásnak üdvözlő lapot. Ezért volt számomra 
meglepő, hogy születésem napjának időpontját tudja. Azt írta a lapon, ha Budapesten 
járok jelezzem, mert szeretne beszélni velem.  Hamarosan eleget tettem kérésének 
és amikor felkerestem a következőket mondta: „ Nem akarom a sírba vinni, mert 
Édesapádnak megígértem, hogy megpróbálom felderíteni Lőrinc Nagyapád különleges 
szerkezetének történetét. Arról a szerkezetről van szó, ami a méhesben volt a 
tanyáján. A szerkezet annak az ázsiai ébe fából készült kerékagy fúrónak az akác- 
fából készült díszes faragás nélküli másolata, amit a kun követek hoztak ajándékba 
IV. Béla királynak. Az is le van írva a követekről, hogy a szolga kunok, akik hozták 
az ajándékokat, megkeresztelkedtek és Küküllővárban maradtak. Ezek között van B. 
Kiss János, aki a kerékagy fúrót szekér-készítő műhelyben hasznosította, és 
feleségül vette Kara Emese székely hajadont. A királytól az esküvőjükre díszes 
ajándékot kaptak. A királynak sokszor tolmácsolt, mert a magyar nyelvet jól beszélte. 
1239-ben, amikor Kötöny kun királyt megölték, arcát a gyász miatt megvagdalta. 
(Családját és szerszámait szekérre rakta és a többi kunnal, akik Küküllővárban voltak 
csatlakoztak kunokhoz.)” Ezután levette a polcról Makkai Sándor: Táltoskirály című 
regényét, hogy figyelmesen olvassam el. A forrás, ami alapján Makkai dolgozott 
ugyanaz lehetett. Makkai Sándor református püspök gyakran volt a Berekben, és ha 
megtudta, hogy a házunkban tartózkodik Györffí István, átjött beszélgetni, talán 
Nagyapám szerkezetét is látta. Én a szerkezetet 1951-ben érettségim után láttam 
utoljára. Nem sikerült kiderítenem, mi lett a további sorsa. 

 

 
 
 
 

Lőrinc nagyapám méhesében 
őrzött kerékagyfúró szerkezet 

A kunok kerékagy esztergája 
1245-ből 
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Vízikerékkel hajtott eszterga Küküllővárában 1241-

ben, a tatárjárás idején 
 

 
 Ősi egyiptomi eszterga Perzsa eredetű eszterga 
 
 

5./ Talyiga, szekér, kocsi. 
,,Szekér szavunk óindiai eredetű, de már az ugor-magyar korban ismerték. 

A szó Indiából nem közvetlenül jutott el a magyarokhoz, hanem az iráni szkiták 
közvetítésével, akik mint nomádok szekereken vándoroltak. A tatárok elöl menekülő 
kunok szekerei vasalással erősítettek, kerekei küllősek, acél ráffal ellátottak. 

A szekér ősének a kétkerekű talyiga tekinthető. Dél Ázsiának ez a 
legelterjedtebb kerekes járműve. Ezt használják a középázsiai nomádok, sőt Európa 
déli, Földközi tengermelléki részén is ez a legelterjedtebb közlekedő és teherhordó 
eszköz az ókortól napjaikig. 

A négykerekű szekér a kétkerekűből fejlődött olyanformán, hogy az elülső talyiga 
tengelyéhez egy másik talyiga rúdját akasztották. Ez a kettős szerkezet egyszerűbb 
parasztszekereken ma is felismerhető. 

A magyar talyiga a szegény pásztor emberek használatában maradt meg. A 
László (szent) király (1077-1095) szekere kifejezés a kétkerekű talyigára vonatkozik. 
Az alföldi pásztorok talyigája oldalakkal, sőt fedéllel ellátott kétkerekű jármű. Főleg 
az élelmiszert szállították és tárolták benne. Debrecenben a talyiga oldalas, lőcsös, 
erős teherszállító. A talyiga fejlettebb formája a kordé. 
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A szekér négykerekű nehéz terhek szállítására szolgáló jármű. A kocsi könnyű 

szekér, amit személy szállításra használnak. A hintő ennek előkelők számára készült 
változata. 

A fejlettebb kerékformákat, amit a kunok már akkor használtak, amikor a 
tatárok elől menekültek, agyból, küllőkből és talpakból szerelték össze. A talpakat 
marokvasak fogták egybe. Később acélból készült rájfal látták el, mert rájöttek, hogy ez 
a kerék teherbírását megnöveli. A küllők száma 8 vagy 10, esetenként 12, mivel egy 
talprészbe két küllőt erősítenek- 

A kerekek tengelyeken vagy ostorokon forognak, kezdetben fából készültek, 
később a kovácsok vasalással erősítették, de készültek kovácsolt acélból, például a 
kősó szállító szekereknél. 

A tengelyek fölé van erősítve a párna vagy vánkos, ami fából készül. A párnák 
és a tengelyek közé van beépítve a rúd két ágasa. Az elülső tengely párnáján fekszik 
a fergettyű. Ezt középen erős acél csap kapcsolja a párnához és a tengelyhez. Ez teszi 
lehetővé, hogy az első tengely jobbra vagy balra bizonyos mértékig elfordulhat. A 
hátsó tengelyen nincs fergettyű. 

Az első tengely rúdágasához kapcsolják a rudat. A lovas és az ökrös szekerek 
rúdja különböző kialakítású. Az ökör vagy a bivaly a rúdjánál fogva, a ló pedig a 
tengelyek végére két csatlással erősített felhérc hámjainál fogva húzza a szekeret. 

A szekér eddig leírt alsó részének elemei országszerte azonos nevezetűek. Ebből 
következik, hogy egy helyen készült szerkezet terjedt el országszerte. Feltehetően ez a 
nagykunság, Karcag környéke. A szekér felső részének magyar szavai 
változatosabbak. A fergettyűre és a hátsó tengely vánkosára az alföldön alsóvényt, 
erdős vidéken aldeszkát fektetnek. A fergettyű és hátsó párna két végébe egy-egy 
kifele hajló rakoncát erősítenek. Ezekhez támasztják belülről az oldalakat. A 
rakoncák könnyen kitörnek, ezért kívülről a tengely végeire támaszkodó lőccsel 
támasztják meg. Régebben csak a hátsó tengelynek voltak lőcsei, de aztán az első 
tengelyre is felszerelték. A rakoncák ezután elvékonyultak, mert a lőcs nem a 
rakoncát, hanem az oldalt támasztotta. 
  

Én és a lú! 

Úgy állok itt a lú víginél 
Mint a virág a pohárba. 

Az 1920-as évben postára adott levelezőlapon 
a talyigás valóban debreceni, de a talyiga 
1239-től egészen 1400-ig Karcagon készült. 

Bugyi Sándor, Debreceni talyigás 
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A szekér oldal létraszerű. A teher az oldalfogai vagy zápjai között ki ne 
potyogjon, az oldalt bedeszkázzák,  vagy a szekérderékba vesszőből font kast 
tesznek. 

A szekér derekát elül-hátul saroglya zárja, ami könnyen le és felkapcsolható 
acél láncokkal. 

A szálas rakományt, szénát, szalmát a vendégoldalra rakják, ami a lőcsre kötött 
5–6 méteres gerenda. 

A kocsi szavunk a Buda-Bécs közötti forgalmas útvonalba eső Komárom-megyei 
Kocs községről kapta a nevét. A kocsit ezért magyar szerkezetnek tartják világszerte. A 
szekér és a talyiga szó kun, esetleg tatár eredetű." 

 
Az idézet Györffi István: A magyarság tárgyi néprajza című munkájából való. 
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6./ B. Kiss családtörténet második része. 
1239-es kun letelepedés és az 1241-1242-es tatárdúlás túlélése nem 

ismert. Az azonban fára vésett ékírással készült keresztelő papi anyakönyvből 
megmaradt, hogy a B. Kiss család letelepedve először sátorozva, majd házat építve 
állandó helyen szekér készítéssel foglalkozott. Azt nem lehet tudni hány család közös 
tevékenysége volt ez, az azonban biztos a szekerek nagy részét a királyi 
bányakapitány rendelte meg; fizette és kősó szállító fuvarosoknak adta. A karcagi 
talyigák és szekerek a pásztorkodó, valamint a földmüvelést elkezdő gazdálkodóknak is 
fontos életszükségleti eszköze lett. Édesapám az ékírásos fa anyakönyvek megértését, a 
kun és magyar nyelvi nehézségeket áthidalva, barátaival megoldotta. Az első 
láncszem azonban hiányzott. Nekem ennek az első láncszemnek a megismerése 
sikerült, amint a kun követek ajándékába a szekér kerék fúró gép története beillett, 
most merészelem leírni a családfát. Az adatok nagy részét ellenőrizni nem tudtam, azt 
se tudom pontosan, Édesapám hogyan ismerte ezeket meg. Rám hagyta. A 
felsorolásban megjelölöm, akik szekérkészítéssel foglalkoztak. A feleségek 
kiválasztása a kezdeti időben rablással történt, régi kun szokás szerint. Az azonban 
valószínű, hogy az esküvő egyben keresztelő is volt, mert rákerült a fára vésett 
anyakönyvre nevük, sajnos előző, vagyis a pogány nevük és a szülők neve nem. 

I.János (1209-1270) felesége Kara Emese (?? - 1268) 
Gyerekek: II. János (1240-1322) felesége Juhász Sára (?? -1319), 

Erzsike (1243-1310) férje Kolozsi Áron (?? - 1315), 
Katalin (1245-1304) férje Nagy Bálint (?? - 1325). 

II. János 
Gyerekek: I. Lőrinc (1262-1335) felesége Kovács Margit (?? - 1310), 

Kunigunda (1265-1330) férje Máté János (?? - 1340), 
Margit (1266-1332) férje Soós Károly (1251-1320), 
Anna (1268-1346) férje Szekeres Tamás (1254-1348). 

I. Lőrinc 
Gyerekek: I. Mihály (1284-1353) felesége Cakó Sára ( 1286-1344), 

Margit (1286-1346) férje Pásztor Imre (?? - 1348), 
Erzsike (1287-1348) férje Juhász Miklós (?? - 1350), 
Juliska ( 1289-1355) férje Nagy Áron ( ? ? - ? ? ) ,  
Sára (1282-1350) férje Balogh János ( ? ? - ? ? ) .  

I. Mihály 
Gyermeke: I. Zoltán (1317-1389) felesége Mikó Juliska (??-1394). 

I. Zoltán 
Gyerekek: III. János (1345- 1426) felesége Nagv Mária (??- 1430 

István (1346-1415) nem nősült meg, 
Béla ( 1348- 1420) felesége Kós Sára (?? - ??), 
László (1350-1430) felesége Szabó Margit ( 1355 - ??) 

III. János 
Gyermeke: II. Lőrinc (1368-1401) felesége Kender Erzsébet (1370- ??) 

II. Lőrinc ' 
Gyermeke: III. Lőrinc (1387- 1480) felesége Kovács Mária (1390-1482) 
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A család tagjainak felsorolását itt megszakítom, mert III. Lőrinc már nem folytatja 
a szekérkészítést. Ennek igen érdekes oka van. 1301-ben kihalt az Árpádház. Károly 
Róbert (1288-1342), 1. (Nagy) Lajos (1326.-1382), Zsigmond (1361-1437) uralkodik. Ez 
alatt sikeresen folyt a szekerek készítése Karcagon, illetve azon a helyen, ahol később 
Karcag kialakult. Volt olyan esztendő, hogy 100 - 110 szekér átadásáról tanúskodnak 
az ékírással megmaradt számfák, ugyanis a könyvelést úgy végezték, mint a pásztorok 
a jószágok számbavételét Az egyház is az anyakönyvet számfákon vezette. Édesapám 
megtalálta ezeket a számfákat, és Németh Gyula, valamint Gaál László professzorok 
(jó barátok) segítségével megfejtették. Soha nem publikálták, mert sok volt a 
bizonytalanság. A feljegyzéseket Édesapám rám hagyta. Sajnos a számfák a II. 
világháború után, amikor a karcagi Nagykun múzeum anyagát széthordták, elveszett. 
A szekereket a királyi sóbányák részére adták el, illetve ezekről a fizetésekről maradt 
meg 1945-ig a számfa. A karcagi szekerek minőségével a királyi bányakapitányok meg 
voltak elégedve. Hírét vették ezt a husziták Husz János (1369-1415) prágai pap 
követői, akiknek katonai vezetőjük Jan Žizka (Zsizska) volt. Nevéhez fűződik a 
huszita harcmodor kialakítása, aminek lényege a mozgékony gyalogság 
alkalmazása. A gyalogságot szekereken szállítják. A szekerekre ágyúkat szereltek és 
szekérvárakat építettek. Karcagon sok szekér készült a husziták számára. 
 

               
 Egykorú fametszet Husz János         Huszita szekérvár (egykorú metszet)  
 elítéléséről és máglyára kíséréséről 
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Ennek a következménye az lett, hogy Zsigmond király 1435-ben cseh lovagokat küldött 
Karcagra. A lovagok elfogták a szekér készítőket, köztük III. Lőrincet és a tordai 
sóbányába szállították. Mindannyian ott pusztultak. A lefogottak között volt Karcag akkori 
plébánosa Nagy Péter atya, aki Prágában tanult és részt vett Tamás és Bálint papok mellett 
a legrégibb magyar bibliafordításban, az úgynevezett „magyar huszita biblia" vagy 
Ferenciek bibliája készítésében. Ez a magyarnyelvü fordítás a reformációig minden biblia 
szövegnek és magyar nyelven írt kódexnek az alapját képezte. Maradványait a Bécsi-
kódex (ószövetségi részletek), Müncheni-kódex (a négy evangéliumot), az Apor-kódex (a 
zsoltárok) őrzik. A megmaradt példányok bizonyítják, hogy a katholikus magyarok is 
használták. Nagy Péter karcagi plébánosnál megtalálták a huszita biblia magyar nyelvű 
lapjainak piszkozati példányait. Ezért törvényi ítélettel a cseh lovagok nyilvánosan 
felakasztották. 

Erről olvashatunk Tóth-Szabó Pál: A cseh huszita mozgalmak és uralom 
története Magyarországon című munkában. Megjelent Budapesten 1917-ben. ( A karcagi 
plébános kivégzése 114-115 oldalon található.) 

 

 

A magyar nyelvű huszita biblia egy lapja 
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Zsigmond király pecsétje a karcagi szekérkészítők elfogatását elrendelő 
királyi okiratról 

 
 

 

 
 

A karcagi parasztok követe, aki ajándékot ad át Zsigmond királynak, 
amikor kéri a szekérkészítők büntetésének elengedését (egykorú rajz). 
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Az Ó-Budai egyetem címere, amit Zsigmond alapított 

 

 
Zsigmond király ma is látható képe a nürnbergi városházán  
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7./ A karcagi szekér szerkezete. 
A paraszti állat tartó mezőgazdasági termelést folytatók életfeltételei akkor 

biztosítottak, ha van a munkavégzéshez megfelelő eszköz. A szekér ilyen eszköz. Külön iparos 
réteg nem volt a kunoknál, de a földmüvelést is mellékesen végezték az állat tartás mellett. Az 
a produktum, amit kialakítottak, vagyis a karcagi szekér, szerkezetét tekintve a mai mérnöki 
szemlélet mércéjével mérve is lenyűgöző. 

A szekér első részét mutatja a következő két ábra. 

           
1./ Forgattyú,  2./Párna,  3./Tengely (ostor), Lószekér első rész  1./ Felhérc, 
4./ Éha,  5./ Orra,  6./ Koslontyú 2./ Felhércpáka,  3./ Késefa, 
 4./ Tengelyostor,  5./ Párna, 
 6./ Rúd ágasa,  7./ Ágas orra, 8./ Éha 

A szekér hátsó részét szintén két ábra szemlélteti. 

         
1./ Hátsó tengely,  2./ Ágas, 3./ Párna     A hátsó Lőcsös Rókonca 
 

Az összeépített karcagi FAKÓSZEKÉR rajzát látjuk ezután. Itt csak hátul van 
Lőcs. 
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A karcagi DECKÁS-LAJTORJÁS (DESZKÁS) elől-hátul Lőcsös szekér 
1250 -1450 között újdonság volt. 

 

 

A LŐCS SZILÁRDSÁGTANI VIZSGÁLATA 
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A lőcs szilárdsági vizsgálatát is bemutatom a mai módszerek szerint, igaz nem 
részletezem a szakmai mechanikai részleteket. A mérnöki ismeretekkel nem 
rendelkezők is láthatják, hogy a lőcs CB szakasza egyaránt veszélyes. Ezt a szakaszt 
úgy alakították ki, úgy faragták, hogy a keresztmetszet minden irányban innercia- 
(tehetetlenségi-) főirányú. Ez a mondat szintén a szakemberek számára bír 
jelentőséggel, de bizonyítja, hogy a szekér elemeinek kialakítása nagyon pontos 
megfigyeléseken alapult. Az alig 350 éves Newtoni dinamika egyenleteit ugyanis 1200 - 
1450 között nem ismerhették a kunok. A mechanikai igénybevételeket a tavaszi és őszi 
sáros, fél kereket elnyelő utak ki tudhatja milyen mértékben fokozták. A lőcs a szekér 
biztonságos közlekedését ilyen úttalan helyeken is biztosította. 

 

A szekér mellett jelentős mennyiségben készítettek ökör és bivaly jármot. Egy 
jellegzetes karcagi járom rajzát közlöm. 
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Nagyon érdekesek a szekér kerék készítéshez használt szerszámok és szerkezetek, 
amelyek a mai szerszámgépek elődeinek tekinthetők. Praktikus technikai leleménnyel 
vannak kialakítva. 
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A kézi szerszámok acélból készült részeit maguk a szekér kereket faragók 
kovácsolták, hökezelték, köszörülték azt a technológiát használva, amit a kardok és 
fegyverek készítésénei használták. Az acélt sokszor Indiából, vagy Kínából hozták. A 
szerszámokra nagyon vigyáztak fontosabb és értékesebb volt számukra mint a 
fegyver. Amikor luxemburgi Zsigmond király cseh lovagjai lefogták a karcagi szekér 
készítőket a fegyverekkel nem törődtek, de a szerszámokat elvitték és az elkobzást 
bírói végzéssel igazolták. Egy ilyen okirat a gimnázium tanári könyvtárában még 
1945-ben megvolt. 

 

 

A szekér mellett készítettek Boglyavontatót, Szánt, Sárhajót, Ladikot.  
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Dr. Kiss Lajos szakmai és tudományos közéleti munkássága. 

Munkahelyek 

– 1933. 05. 05.-én született Karcagon. Szülei mindketten orvosok. 
– 1951-ben érettségizett kitűnően a karcagi református NAGYKUN, az 

államosítás után GÁBOR ÁRON gimnáziumban. 
– 1951-1953 vasesztergályos az Óbudai Hajógyárban illetve a Diósgyőri 

Nehézszerszámgyárban. 
– 1953-1958 a Nehézipari Műszaki Egyetemen (mai Miskolci Egyetem) 

gépészmérnöki tanulmányokat folytat és kitüntetéses gépgyártómérnök szakos 
gépészmérnöki oklevelet kap (száma: 106/1958) 

– 1958-1963 egyetemi tanársegéd - a ME Mechanikai Technológiai Tanszéken, 
amit Dr. Zaróczy Béla professzor vezet." 

– 1963-1965 ösztöndíjas aspiráns a ME Mechanika Tanszéken, aspiráns vezetője  
Dr. Sályi István professzor. 

– 1966-1971   egyetemi  adjunktus  a ME  Mechanika Tanszéken, amit Dr. Sályi 
István professzor vezet. 

– 1972-1996 egyetemi docens a ME Mechanika Tanszéken, amit Dr. Kozák Imre 
professzor vezet. 

– 1973-1978 félállású főiskolai tanár a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola 
Alaptárgyi és Technológiai Tanszéken, amit Dr. Varga Lajos főiskolai tanár vezet. 

– 1996-tól nyugdíjasként a DUNAGÁZ Rt. kutatási munkáinak irányítója Szabó 
György vezérigazgató közvetlen szaktanácsadója. 

– 1997-től nyugdíjasként a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola Műszaki 
Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék, vezetője Dr. Péter László professzor, 
meghívott előadója, mint nyugdíjas egyetemi magántanár (a Főiskola 2000. január 
l-ig a Gödöllői Agrártudományi Egyetemhez  tartozott, ezután a Nyíregyházi 
Főiskolák integrálódott szövetségéhez). 

– 18/1996 (I. 31) Kormány rendelet alapján kiadott 6/1996 (II. 21) Ipari és 
Kereskedelmi Miniszter 3.§ (3) bekezdés értelmében Müanyaghegesztő 
vizsgabiztos (körbélyegző száma: 108) 

– 1970-ben  elnyeri a műszaki tudomány kandidátusa tudományos fokozatot 
Hegesztés okozta mechanikai folyamatok című értekezésével. (MTA 4778/1970). 

– 1971-ben megkapja a műszaki doktori címet (NME 249/1971) 
– 1991-ben FEAM EURO ING. (10490/1991 HU). 
– 1965-GTE tag. 
– 1968-1970 GTE miskolci Egyetemi Szervezet titkára. 
– 1970-1985 GTE Borsod megyei Szervezet titkára, valamint a MTESZ Borsod 

megyei ellenőrző bizottság tagja. 
– 1985-1990 GTE Borsod megyei Szervezet társelnöke, az országos elnökségi 

tagja, a MTESZ Borsod megyei elnökségi tag.v 
– 1990-1993 GTE országos alelnöke, az országos elnökség a rendezvény bizottság, a 

gazdálkodási bizottság, a díj bizottság tagja. 
– 1991- GTE GEP című szaklap szerkesztő bizottság elnöke, GTE Borsod megyei 

szervezet vezetőségének tagja, az országos választmány tagja 
– 1997-2000 a GTE Országos Jelölő Bizottság elnöke, 2000. 02. 19. Közgyűlés 

után tagja (1999-töl 4 éves időtartamra választva) 
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Elismerések 
– 1949-ben Kiváló tanulásért emlékérem (Karcag, szám: 321/49) 
– 1952-ben Sztahanovista oklevél (Óbudai Hajógyár, szám: 52/1952) 
– 1953-ban Kiváló munkáért jelvény (Diósgyőri Nehézszerszám 854/53) 
– 1957-ben RM. Állami ösztöndíj, tanulmányi emlékérem arany fokozat (NME 

2143/1957) 
– 1974-ben GTE Egyesületi érem (46/1974) 
– 1974-ben NME 25 éves jubileumi emlékplakett (1062/1974) 
– 1978-ban Borsod megyei MTESZ-díj „Kimagasló tevékenységért!" (szám 15/] 978) 
– 1979-ben Kiváló munkáért kitüntető érem (KGM 3459/79) 
– 1984-ben Pattantyús Ábrahám Géza díj eredményes műszaki és tudományos 

munkáért. (861/84) 
– 1986-ban Kiváló munkáért kitüntető érem (IPM 37583/1986) 
– 1987-ben A „HOZZÁSZÓLÓNAK" Bronz díszdoboz GTE OTT aktivitásért  
– 1993-ban GTE műszaki irodalmi díj „Automatizált hegesztéssel gyártott szerkezet 

tervezése, gyártása és minőségtanúsítása egységes páraméterű rendszerrel, és „A 
géptervező, valamint a balesetmegelőző munkájának hasonlósága" GÉP 1992 
februári illetve júniusi számban megjelent cikkeiért. 

– 3 998-ban GTE Aranyérem (1/1998) 
– 1998-ban a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Emlékérme (5/1998) 
– 1999-ben GTE műszaki irodalmi díj „PE hegesztett csőrendszer ismert üzemidő 

utáni élettartam vizsgálata." GÉP 1997 januári számban megjelent cikkért 
(társszerzők: Szabó György, Dr. Nagy Kálmán) 

– 2001-ben UNITED MONTAVID GROUP Igazgatótanácstól a szakértői tanács 
tagjává fogadja. 

– GTE munkái: 46 Országos rendezvény kiadványának szerkesztése, 
– Szőke Béla, Zorkóczy Béla, Sályi István, Bálint Lajos Borsod megyei 
GTE emlékérem és díj kuratórium vezetése, 

– Bánki Donát emléktábla, Pattantyús Ábrahám Géza emlékoszlop Miskolcon a 
nevezettekről elnevezett utcákban, 

– GTE Országos Titkári Tanácskozás részére sokszögesztergált vándor 
SERLEG alapításának kezdeményezése és megvalósítás. 1979-ben 

– Ki? Kicsoda? Az 50 éves Gépipari Tudományos Egyesületben című 
emlékkönyv szerkesztése és megjelentetése 1999-ben. 

Oktatási tevékenysége: 
– 1958-1963:  ME Mechanikai Technológiai Tanszékén: szerkezeti anyagok 

technológiája, anyagvizsgálat, hőkezelés, hegesztés, forgácsolás nélküli alakítások, 
műanyagok előadások és gyakorlatok nappali és levelező tagozaton. 

– 1966-1996:  ME Mechanika Tanszéken: statika, szilárdságtan, dinamika, 
képlékenységtan, térbeli optikai feszültség vizsgálat nappali és levelező tagozaton. 
Rugalmasságtan a szerszám szerkesztő és gyártó, valamint a hegesztő 
szakmérnöki szakon. 

– „A hegesztés mechanikai folyamatai" című tanfolyam a mérnöktovábbképző 
szervezésében 18 alkalommal, 1 hetes bentlakásos tanfolyam (vizsgázott: 216 
hallgató) 

– 1973-1978:  Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán: műszaki mechanika gépész és 
repülőgépvezető nappali főiskolás hallgatóknak. 

– 1995:  Egyetemi szintű posztgraduális műanyag hegesztő szakmérnök tantárgy és 
tantárgyprogramok kidolgozása. 

– 1990:  Műanyagok hegesztése DUNAGÁZ RT 
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– 1996:  Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán: műszaki mechanika mezőgépész és 
repülőgépvezetö nappali főiskolás hallgatóknak (statika, szilárdságtan, dinamika, 
előadások és gyakorlatok) 

 
Kutatási munkáinak címszavai: 
 

– gépgyártástechnológiai eljárások mechanikai folyamatainak 
kísérleti vizsgálata, 

– térbeli optikai feszültség vizsgálatok, 
– polietilén műanyagok hegesztése, és a használt hegesztőgépek 

minősítő vizsgálata, 
– műanyagok anyagtudományi újdonságai 
 

 

 
   A karcagi református templom 
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