
Nagyfüged Története a kezdetektől 1944-ig 

Szerkesztette Vendriczki Róbert 



Elhelyezkedés 

Forrás: nlc.hu. Letöltés: 2022.02.21. 

vasútállomás 



Honnan a név? 

A falu neve feltételezhetően a Fygud, Figut, 
Fugod magyar személynévből származik. 

 Nagyfüged címere 
Forrás: http://www.nemzetijelkepek.hu. 

Letöltés: 2022.02.22. 

http://www.nemzetijelkepek.hu/
http://www.nemzetijelkepek.hu/
http://www.nemzetijelkepek.hu/


Kezdetektől 

Nagyfügedet a régészek csak 
érintőlegesen tárták fel, a talált leleteteket 
is egy másik ásatás igazolására 
használták fel. 

Találtak itt: urnasíros temetkezést, 
számos szarmata és népvándorlás-
korabeli temetőt. 

 

►Konklúzió: A település és környéke a 
kőkor óta lakott volt. A falu 
régészetileg a tiszai és az alföldi 
kultúra határvidékén terült el. 

Forrás:www.origo.hu ( letöltés: 2022.02.22. 



 Nagyfüged a Kora-Árpádkorban 

Hevesmegye önállósodása a XI-XII. században 
feltételezhetően Gyöngyöspata, majd a XII.-XIII. 
században Heves központtal indult meg, ahová a 
korabeli Nagyfüged is tartozott. 

 

Füged korábbi lakosai feltételezhetően ezen időszakban 
a tarcsai templomba (mára elpusztult) járhattak 
imádkozni.  

→A korábbi település a mai településtől délnyugatra 
volt. 

Velemér, Árpád-kori Templom. 

 Forrás: https://kirandulastippek.hu. Letöltés:2022.02.21. 

https://kirandulastippek.hu/
https://kirandulastippek.hu/
https://kirandulastippek.hu/


Birtokviszonyok az Árpádkorban 

Nagyfügedről 1290-ben jelenik meg 
egy oklevél. Ebben az oklevélben egy 
névalakkal van összekapcsolva a falu 
neve: „Farkasio de Fygud.” 

 

 

Forrás: MNL. Mohács előtti jegyzék. Fotót készítette Vendriczki Róbert 



Zsigmond Uralkodása alatt 

Digitális térkép a középkori Magyar Királyság területéről 



A félhold árnyékában 

A falu 1546-ra már török fennhatóság alá került. 
Birtokolni ténylegesen csak 1552 után tudja a falut 
és annak környékét.↔ A falu a hatvani szandzsák alá 
tartozott. 

 

A Heves megyét kutató történészek szerint a falu 
már a török hódítás előtt is puszta vagy lakatlan 
terület volt. Azonban a XVI. századi dézsma 
jegyzék szerint Nagyfüged 1549-1553 között 
dézsmát fizet. A Falu ekkor két részből állt: 
Nagyfügedből és Kisfügedből. 

Az 1664-es harcok során elpusztult a falu. 

Forrás: wikipedia.org- Letöltés: 2022.02.22. 

Nagyfüged 



XVI. századi falu 

Füged lakói: „Göcsi Máti és fia, János; Lovas 
Tomás és fia, János; Lovas István és testvére, 
Lőrincs; Balázsa; Csika Ferencs és testvére, 
Balázs, Varga István és fia, Vincse; Tajnai 
Lőrincs; Tajnai Petri; Tajnai Benedik; Buloki 
György és fia, Gáspár, annak testvére Antal, 
Hetes Linárd és fia Hetes Petri; Hetes János 
és testvére György; Bán Tamás és fia, Balázs; 
Tód István és Borbás.”  

 

Forrás: www.nkp.hu. Letöltés: 2022.02.22.  



Élet a török idő után 

A birtokosai között új nevek tűntek fel, mint a 
Sőtér család, Rácz István, Pető András, 
Bekényi Márton és Szuhay Mátyás. 

A Balogh, Bekényi és a Tassy családok 
szintén bírtak földet a falu területén. Almássy 
család volt a legnagyobb birtokosa a falunak. 

Forrás: MNL/HML. Fotót készítette Vendriczki Róbert 



Rákóczi szabadságharc (1703-1711) 

 

 A szabadságharchoz öten csatlakoztak a faluból, a 
kurucok Csáky ezredéhez: „Sipos Mihály, Balog András, 
Bakos András, Tőmagi Bernárd, Lénárd István volt.” 

Forrás: https://feketevaros.blog.hu. Letöltés: 2022.02.22. 

https://feketevaros.blog.hu/
https://feketevaros.blog.hu/


Füged benépesülése 

1712-től népesült be újra a falu, mindössze 
nyolc család lakott Fügeden.  

 

Az 1720-24-es adóösszeírások alapján a 
faluban véglegesen a ma is itt élő családok 
közül az alábbiak telepedtek le: Nagy, Berta, 
Katona, Kis, Fodor, Varju, Sípos.  

Az 1734. évi adóösszeírásnál már új 
lakosokkal gyarapodott a falu: Juhász család 
nevűek, Csécsei, Csesznok, Somodi, 
Madarász, Bagi és  Molnár családok. 

Forrás:https://maps.hungaricana.hu. Letöltés: 2022.02.22. 



Napóleoni háború  

 

► Fügedi nemesi felkelők: Czövek János, Czövek 
Sándor, Lukács András, Lukács Pál, Lukács István, 
Lukács Péter, Lukács Benedek, Lukács Mátyás, 
Lukács Gábor, Majzik Mihály, Majzik János, 
Majzik István, Majzik György, Endrész Ferenc, 
Szökő János, Lukács Ferenc, Szökő István.  

Forrás: https://hu.wikipedia.org. Letöltés: 2022.02.22. 

https://hu.wikipedia.org/
https://hu.wikipedia.org/


Reform korban 

1827-31 között alapították meg a Magyar Tudós 
Társaságot, ebből alakult  meg később a Magyar 
Tudományos Akadémia. Így került soraiba a fügedi 
származású Imre János is 1830-ban. 

1841-ben elkezdték építeni Füged egyetlen kőhídját. 
A munkálatokat Markmüller Gyula főmérnök 
irányította és Hinsch Márton építette föl 1844. 
január 9-re. 

Forrás: MNL/HML. Fotót készítette: Vendriczki Róbert. 



1848-as áprilisi törvények 

Forrás: https://maps.hungaricana.hu. Letöltés: 2022.02.22 

https://maps.hungaricana.hu/
https://maps.hungaricana.hu/


Kossuth Lajos azt üzente…. 

 

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 
ideje alatt a faluból 131-en álltak be a 
nemzetőrségbe, ebből 15 személy tagja volt 
a délvidékre, Kulára induló nemzetőr 
csapatoknak.  

Továbbá 11 fő harcolt gyalogos honvédként 
és 11 fő vett részt a megyei bizottság 
munkájában. 

Forrás: http://www.cosmomedia.hu. Letöltés: 2022.02.22. 

http://www.cosmomedia.hu/
http://www.cosmomedia.hu/


Élet a dualizmusban 
  

A kiegyezésnek köszönhetően a faluban is nőtt a 
mezőgazdasági árutermelés és ebben a nagybirtokok jártak az 
élen, amelyek továbbra is külterjes gazdálkodást folytattak 
Azonban a falu szegényebb lakosai summásként a Dunántúlon 
is vállaltak munkát és voltak olyan személyek is, akik 
emigráltak az új világba: 

Minden egyes fügedi származású ember a fiumei kikötőből 
indult el az amerikai kontinensre a jobb megélhetés 
reményében.  

Bagi Flórián (24 éves) 1914. 02.25-én, Juhász István (32) 
1914. 02.25-én, Majláth Aladár (9) 1910.07.30-án, Majláth 
Beatrix (11)-, Majláth Emil (14)-, Majláth Jolán (36) 
1910.07.30-án, Fricz Bálint (30) 1908.04.08-án és Juhász 
Aladár 1907.10.28.-án az Ultonia hajóval hagyta el 
Magyarország területét.  

 Majláth Andrásné (24) 1907.11.09-én és Juhász István (29) 
1910.05.26-án a Pannónia nevű hajó fedélzetén pillantotta 
meg az új hazáját.  



Mire  lehullanak a falevelek… 

 

Az 1916. évi harcokban két nagyfügedi lakos 
is kitüntette magát a harcok során és ezért 
vitézi címet és érdemérmet kaptak: Balog 
József a Magyar Királyi 4. Huszárezred 
tizedese és Ollári Mihály a Császári és 
Királyi 6. huszárezred tartalékos tisztje. 

Fotót készítette: Vendriczki Róbert 



Élet a két világháború között 

 

1926-ban egy a korszakra jellemző 
modern iskolával bővült a falu. A neve 
nagyfügedi Római Katolikus elemi 
Népiskola lett.  

A revízió lázában égő országban, amely a 
falut mélyen megérintette, 1935. február 
6-án megtartott díszközgyűlésen Gömbös 
Gyula díszpolgári címet kapott. 



Újra harcolunk….. 

A nagyfügedi lakosok többségét Gyöngyösre, Egerbe és 
Miskolcra vitték el katonának és voltak, akik a Don- 
kanyarban is szolgáltak. 

A lakosságból 61 fő volt, aki eltűnt, elesett vagy a 
koncentrációs táborban lelte halálát. 

1944 szeptemberében elérte a háború az országot is. A 
falu védelmét ( Karolina védvonal részeként)- az előre 
törő szovjet haderővel szemben- 25. magyar 
gyaloghadosztály (parancsnok: Bojtár Ferenc alezredes) 
alakulatai látták el sikertelenül, mert november 17-én a 
falu a szovjet hadsereg kezébe került. 

Juhász István a keleti fronton 



Források 

Heves Megyei Levéltár 

Hadtörténeti Levéltár 

Magyar Nemzeti Levéltár 

Egyéb Szakirodalom (Wachott Sándor Városi Könyvtár- Gyöngyös) 

Ellisisland.org 

 



Köszönöm a figyelmet!  


