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Édesapja, Benyovszky János a Felvidékről, Nyitra mellől jött az 

Alföldre. Kecskeméten nősült meg, ahol feleségül vette Hubert Juditot, majd 

együtt költöztek Jászberénybe, ahol édesapja a város két vízimalmát üzemeltette 

„árendában”. Négy gyermekük született: Ida2, Jolán3, István és Mihály4. 

Mindkét lány a tanítói, míg István a jogi, Mihály a kereskedői pályát választotta.  

Benyovszky István Jászberényben született 1893. augusztus 13-án. Itt 

végezte az elemi iskolát, majd a jászberényi Magyar Állami Főgimnáziumban 

érettségizett. Jogi tanulmányait Kolozsváron kezdte.  

Édesapja halála után saját magáról gondoskodott, majd az I. 

világháborúban mint önkéntes zászlós vonult be a hadseregbe. Először 

megsebesült, majd orosz fogságba került. Öt és fél évet töltött Szibériában 

hadifogságban.  

Visszatérése után folytatta tanulmányait az időközben Kolozsvárról  

Szegedre költözött jogi egyetemen. A diploma megszerzése után Budapesten az  

Országos Központi Hitelszövetkezetnél (OKH) dolgozott, ahol az évek során  

egyik vezető jogásza lett az intézménynek.  

Megnősült, feleségül vette Ring Margitot, Ring Károly jászberényi iskolaigazgató, katolikus köri elnök 

lányát. Gyermekeik – Iván, László, István – már Budapesten születtek.   

Benyovszky István a „Jászok Egyesülete Budapesten” szervezeti életébe a ’20-as években kapcsolódott 

be. 1929-1935 között az egyesület ügyészeként, majd működésének utolsó, talán legnehezebb szakaszában, 1935-

től 1946-ig, ügyvezető alelnökként tevékenykedett.5  

 

 
 

               Egy hivatalos felszólítás az egyesület vagyonkezelésének megvizsgálásához 

                                                           
1 Dr. Benyovszky István, ifjabb, írása alapján készült az életrajzi összeállítás. 
2 Benyovszky Ida Jászberényben a Bercsényi úti iskolában tanított. 
3 Benyovszky Jolán Jászberényben a Serház utcai iskolában tanított.  
4 Benyovszky Mihály Jászapátin mint kereskedő tevékenykedett.  
5 Pernyész Mihály hagyatéka, jegyzőkönyvek, JMTDT (Jász Múzeum Történelmi Dokumentációk Tára)  



Az egyesületet ugyan feloszlatták, de egykori tagjai továbbra is keresték egymással a kapcsolatot. Még 

az 1947/48-as években is tartottak összejöveteleket a Mátyás pincében. Barátja, Bercsényi Tibor révén jutott a 

tudomásukra, hogy Jászberényben 1948-ban Petőfi-szobor felállítását tervezik a centenárium alkalmából. A jász 

öntudatuk arra ösztönözte az elszármazottakat, hogy adakozással pénzt gyűjtsenek. Dr. Benyovszky István az elsők 

között 100 forintot adományozott a szobor felállításához.6  

Mindig örömmel készült a jászok összejöveteleire Budapesten. Szeretettel emlegette a Jászberényben 

eltöltött éveket, emlékeket is.  

A II. világháború után, 1948-ban, az OKH-t feloszlatták, és őt nyugdíjazták. Néhány év kihagyás után 

ismét dolgozni kezdett Jászberényben, az ügyvédi munkaközösségben. 

 

 
 

Az egykori Benyovszky-ház 

 

A későbbiekben ismét Budapesten vállalhatott állást, és az Országos Kisipari Szövetkezeteknél működött 

mint jogtanácsos.  

Benyovszky István a nyugdíjas éveit Budapesten töltötte. Leányfalun jó barátja, Bercsényi Tibor7 

szomszédságában építkezett, így a két család gyakran töltötte együtt a nyarat. 

Budapesten hunyt el 1988. január 24-én.  

Jászberényben a Fehértói temetőben szülei és nővérei mellé helyezték végső nyugalomra.8 

 

 
 

A Benyovszky család síremléke  

                                                           
6 Jászkürt 1947. 10. 04. 2. p.  
7 Bercsényi Tibor (1901-1975) díszlettervező, ő is tagja volt a Jászok Egyesületének.  
8 Nagyboldogasszony főplébánia, Halottak anyakönyve 27. kötet, 31. oldal, 35. sor. Lakott: Budapest, Nagy Ignác u. 16.  


