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Dr. FIRICZKY JÁNOS ÉLETÚTJA  
(1873−1941) 

m. kir. egészségügyi tanácsos, városi főorvos, 

vármegyei tb. főorvos  

 

Bakabányán (Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai 

járás) látta meg a napvilágot 1873-ban. Orvosi 

diplomáját a K. M. Tudományegyetemen 

szerezte 1900. november 10-én.   

Orvosi tevékenységét Jászberényben 

kezdte, itt alapított családot. Felesége: Pászthy 

Mária. Két gyermekük született, Pál és Éva.  

Jászberény városának négy évtizeden 

át fáradhatatlanul dolgozó, s még nyugalomba 

vonulása után is munkában álló orvosa volt.  

A magyar királyi egészségügyi 

tanácsossá történő kinevezése alkalmából 1930 

áprilisában a város vezetősége meleg 

ünneplésben részesítette, ahol a köszöntők 

összegezték munkásságát:  

Nagy elfoglaltságából megmaradt 

minden idejét arra szentelte, hogy a társadalmi 

tevékenység számtalan ágában dolgozzék és fáradozzék, mindenekfelett a közjóért. Már 

a pályaválasztásánál az a gondolat vezette, hogy a 

szenvedő emberiség segítségére áldozza fel kiváló 

képességeit. „Csak ez a nemes elhatározás tehette 

lehetővé, hogy neki a munka sohasem volt teher és 

gyötrelem, hanem mindig élvezet és ambíció.”  

A tüdővész elleni védekezés terén 

fáradhatatlanul agitált és dolgozott. A heveny 

fertőzések meggátolására igen üdvös 

szabályrendeletet dolgozott ki, mely még hosszú ideig 

életben volt a város közegészségügyének nagy 

előnyére.  

A csecsemőhalandóság a harmincas években 

20%-ról 5%-ra csökkent. Ez jórészt az ő érdeme volt. 

Ebben támaszkodott az 1918-ban alapított Stefánia 

Egyesületre, melyet nagy tudásával és szorgalmával 

már alakulásától irányított.  

A Vöröskereszt szolgálatában végzett 

munkája is köztudomású volt. Természetes tehát, 

hogy a kormányzó, Horthy Miklós figyelme is rá 

irányult. Érdeméért egészségügyi tanácsossá nevezte            Felesége, Pászthy Mária 

ki, és rászolgált a Vöröskereszt II. osztályú hadiékít- 

ményes díszjelvény kitüntetésre.  

  

 



                                     

A pápai és a Vöröskereszt II. kitüntetés 

 

A templomi úri ének- és zenekar, mely nagy ünnepeken oly meghatóan emelte 

az ünnepély fényét, örökké emlékezetessé tette Firiczky János nevét. Ezen a téren nem 

ismert akadályt és fáradtságot. Képes volt személyesen felkeresni otthonukban az 

énekeseket, s nem egyszer kocsin vitte egyiküket-másikukat az énekórára vagy a 

templomba. Nem csüggedt a közönyösség láttán, s töretlen kitartásával sikerült neki 

énekkarát összetartania, s azzal egész életében a legszebb eredményeket felmutatnia. A 

pápa 1924-ben Firiczky János tevékenységét „Pro Ecclesia et Pontifice” kitüntetéssel 

ismerte el, melyet „nálánál senki jobban ki nem érdemelt.” 

A méltatások után Firiczky János lendületes, sőt mondhatni, poétikus szép 

beszédben köszönte meg a kedves ünneplést. Legelőször Horthy Miklós kormányzónak 

mondott köszönetet, majd Vass József népjóléti miniszternek, valamint a vármegye 

kiváló főispánjának s a város érdemes polgármesterének. Törekvése mindig az volt, 

úgymond, hogy minden erejével a köznek használjon, s ha ebben a törekvésében nem 

mutathatott fel több eredményt, az nem rajta múlt. Számára a munka örömet szerzett, 

embertársait szerette, s ez adott neki mindig erőt a tevékenységéhez és buzdítást a jövőre 

is.
1
   

Még nyugdíjas korában is aktív résztvevője volt a város közéletének. 1941. 

november 21-én halálhíre mély megdöbbenést keltett, mert a város közönsége az 

elhunytban egy köztiszteletben álló férfiút veszített el, ki mind kulturális - zenei, mind 

szociális - karitatív működése alapján hatékony munkát végzett. 

Az engesztelő szentmiseáldozatot november 22-én reggel mutatták be a 

főtemplomban. A mise alatt a szívéhez oly közelálló női énekkar énekelt Kertész Károly 

vezetésével.
2
  

November 23-án óriási részvét mellett a Fehértói temetőben helyezték örök 

nyugalomra. Dr. Kele István pápai prelátus temette.
 

A szertartáson megjelentek 

mindazoknak az intézményeknek a képviselői, melyekben mint orvos, vagy mint 

zeneértő fejtett ki tartós tevékenységet. A gyászháznál a Palotási Dalárda és a 

tanítóképző intézet énekkara énekelt, a temetőben pedig a gimnázium énekkara, melynek 

szintén orvosa és egészségtantanára volt.
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1 Jász Hírlap 1930. 04. 20. 01.  
2 Jász Hírlap 1941. 11. 22. 02. és unokája, Thormanné Husznay Mária közlése 
3 Jász Hírlap 1941. 11. 29. 02.  



 
 

A gyászjelentés 

 

 

 

                                    
 

Gyászolják: fia, dr. Firiczky Pál és leánya, Husznay Miklósné Firiczky Éva, valamint 

népes rokonsága és tisztelői 



   
Ravatala a gyászház (a családi ház) udvarán             A búcsúztatáson résztvevők 

 

 

 

 

 

 

Végső nyughelye, a jászberényi Fehértói temetőben lévő családi sírbolt 

 

 

 

 


