
 Feszty Árpád hajdani Vág melletti kis nádfedeles tanyájának a szobájában, - a mestergerendára 
felírt vendégjárás emlékei: 

Az alábbi felratok, versjegyzetek, ma is ott olvashatók/ 

A tanyát „KINGYESNEK"-hívják ma is. Valamikor, ősi állapotában a nádasok, vad-vizek, 
ingoványok, mocsarak tekervényes útvesztőjében csak az ismerős őslakosok tudták megközelíteni, 
mert rendes útja nem volt. Öreg füzesek és nyárfák tövében, a Vág folyó egy tekervényes holt ága 
mellett létesült ez a kis tanya. A ház mellett ma is áll még az a két kanadai nyárfa, amelynek 
kerülete 350 centiméter és becslés szerint 200-250 évesek lehetnek. 

Ez a vadregényes hely, minden kultúrától mentesen, - volt kedvenc pihenő helye és új 
inspirációk ihletője Feszty Árpádnak. Ide menekült a világ zaja elől, itt festette a Körképhez a 
tanulmányokat az ős-magyar tipusú Martos község lakosaiból választva ki a modelleket. 

Itt tudott nyugodtan tervezni, alkotni, vázlatokat készíteni, élete legnagyobb művéhez a 
Honfoglaláshoz, illetve a „Magyarok Bejövetele” körképéhez. 

Amikor eltűnt a fővárosból, a baráti köre tudta, hogy hová ment, csak azt már nem igen 
tudták, hogy hogyan lehet megközelíteni a Kingyes tanyát? Gárdonyi és többen, megírták ezeket a 
kirándulásokat. 

Nyoma is maradt az utókor részére, ott a helyszínen a szoba gerendákon! 

 

1894 Szept ho 13,14 
Itt mulatott 3 ember, azaz négy 
Lányi Géza cimbalmozott 
Gárdonyi meg ugrándozott 
 
Vidám volt a nádas határ 
Pósa dalolt mint a madár 
Ilyet nem látott a Kárpát 
Isten veled Feszty Árpád! 
---------------------------------------- 
1894 Szeptember ho 16 és 16 
Itt mulatott három ember meg egy pap 
Csepy Dani Reznyák Berci és Tuba 
Vígság után merültek nagy buba 
 
Szíves lévén a kínálat 
Oly nagyokat ők ivának 
 
Hogy elfogyott a boruk 
Igy lőn szomorú soruk 
 
Söröd sincs bár sok az árpád 
Isten veled Feszty Árpád! 
---------------------------------------  

 1894 Szeptember hó 18 
Nem írhatunk tele van már minden polc 
 
Jokai Mor Ordody és Jankovits 
Feszty Béla s Balogh Imre a hamis. 
------------------------------------------- 
 
Másodszor is itten voltam 
Örömömben majd megholtam 
A tanyádnak egy hibája 
Nappal sincsen éjszakája. 
  1895 Máj. 12. Göre Gábor 
-------------------------------------------- 
 
  95 Május 13 
  Amíg élek ide vissza vágyom 
   Bársony Pista 
-------------------------------------------- 
 
95 November ho 5 
Bár rossz út volt a határon 
Két merész hölgy egy batáron 
Mégis kijött minden áron. 
--------------------------------------------- 



 
95 Május 15 
A kirándulásból nem lett károm 
A második meghívást várom 
 
  SIPULUSZ 
 
------------------------------------ 
 
Piros csizmát vart a Varga 
Itt viselte Rozsi Varga. 
 
------------------------------------ 
 
Versem nincs de, 
Van vágyakozó szívem 
Visszajövök  !!! 
  Kaffka Laci 
95.IX.29 
 
----------------------------------- 
 
Nem repültünk a légbe 
Feljutottunk az égbe 
 
  Dankó Pista 
----------------------------------- 
 
Augusztus 7 
Maradunk még 
  Brody Sándor 
 
---------------------------------- 
 
1899 Jul.5-én 
Itt voltunk Aladár Miska meg én 
  Egy gazdag meg kettő szegény  
Lenne ő szegény  
  Ha lehetne legény! 
  Feszty Béla 
---------------------------------------- 
Fogoly levest ettem 
Beteg sem lettem 
Szakács Brody fejére 
Szép koszorut tettem 
  99 Augusztus 7. 
 
 
 
 
 
 

 
Éppen ma hat éve ….. 
  mintha csak most lenne 
Zajos volt a hajlék… 
  és mi vigak benne 
Ujra itt vagyunk 
  de régi kedvünk nincs itt 
Busan nyitogatjuk  

a ház rozsdás kilincsit. 
Mosolygó veröfény 
  s jo bor mind hiába, 
Messze vagy Árpádunk 
  künn Itáliába. 
   
     1900 Szept.16 
   Tuba János 
--------------------------------------------------- 
Pusztulóban Kingyes ország 
Már ez ellen nincs orvosság 
Erről irtak hajdanában 
Nappal sincsen éjszakája 
Gólya daru messze száll 
Árpád urunk merre  jár? 
--------------------------------------------------- 
 
Busan vagyok, - busan vagyok 
Az öreg megházasodott 
 
Pedig Árpád itten volna 
Anyóst kapott azt gyászolja 
  1899 Szept. 26. 
   Feszty Béla 
------------------------------------------------- 
 
/B.B./ 
25-ig csak felvitted 
Kedves Béla de megnyögted 
A törkölynél jobb máslás 
Oktoberben viszontlátás 
  1907 Szept.30. 
 
------------------------------------------------ 
 
8-ik ma augusztus 
Vizet inni nem gusztus 
  1910 Majnik Béla 
------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 



Versem ugyan nincs 
De van egy panamám 

      Hevesy  Lajos 1907 Okt.7. 
----------------------------------------------- 
 
A kigyesi tóba 
Kacsa jár hébe-hóba 
Rémséges a szunyog benne 
Isten verte ki oda ment 
       1910 Aug.18. 
 
----------------------------------------------- 
 
Nomád élet -----------Isten veled  ! 
Itt hagylak-------------Beteltem véled. 
 1915 Juli 16-19 
  Komáromy Kacz Endréné 
--------------------------------------------- 
 
Egykor Apollonak fiait fogadá s takará be 
E tanya és e szobák, s bent a baráti meleg  
Ám de a Muzsa a zajtól a puskadörelytöl elillant 
S most Nimrod fiai isznak e lombok alatt. 
 1915.VII.29 
  Komáromy Kacz Endre 
--------------------------------------------- 
 
Ha befordulsz egyszer is Kingyesbe 
Emléke ott marad majd a szivedbe. 
 1922.V.20. 
  Horváth Ajtics Dezső 
--------------------------------------------- 
Ide sokszor visszajönni kiván  
A sajkás fejedelem ZAKÓ MILÁN 

1912 VIII/21 
--------------------------------------------- 
Mécs László 1935 okt.25. 
 

 
 
 
/Ezeken kívül még számos újabb-kori felirat és versezet van, de ezek már nem olyan érdekesek./ 
 
 
 
 
 
 

 

 


