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A nagy Kőhíd és az Oláh-híd Jászberényben
Az 1745-ös redemptiot (önmegváltás,
visszaváltás) követően a Jászságban is
megindult az iparosodás, a polgárosodás, a
városiasodás, és kialakult az a parasztpolgári életmód, amely mintegy másfélszáz
éven át jellemezte a jászokat és településeiket. A társadalmi, gazdasági fejlődés
hatására lassanként átalakult a települések
képe: új középületeket, lakóházakat építettek, csinosodtak az utcák és a terek is.
A Jászság legnagyobb települése, társadalmi, gazdasági, kulturális központja
kezdettől fogva Jászberény volt, amely a
18. század második felében még egy alföldi mezőváros jellegzetes képét mutatta
a Nagytemplomtól a Pálinkás-keresztig
lehúzódó hatalmas főutcával, és a városon
átfolyó széles Zagyva folyóval, amelynek
oldalágai behálózták a település egész belterületét.
Jászberény nemcsak a Jászság fővárosa,
de 1876-ig a Jászkun Hármas Kerület központja is volt, ezért a fejlődésben is igyekezett élen járni. A városon – Budapestről
Heves irányába – átvezető út fontos kereskedelmi és postai szolgálatot látott el. S ez
a főút a Zagyva folyón, a Nagytemplom
közelében (a mai Kőhíd helyén álló) átívelő széles fahídon vezetett át.
Az ún. nagy Kőhídon kívül még számos
fahíd biztosította a folyón való gyalogos
és jármű közlekedést. 1570-ben a jászberényi török palánkvárról és környékéről

készült rajzon már öt hidat jelöltek be a
Zagyván. A nagy Kőhíd mellett 1735-ből
már ismerjük a Serház és a Hold utca hídjait, 1791-ből a Nagyéren átvezető Koloshídját, valamint a Belső-malom hídját.
1783-ban az I. katonai felmérés alkalmával a Jászberényen átfolyó Zagyván hat
hidat, a város közvetlen határában pedig
hét hidat vettek nyilvántartásba.
1789-ben mikor összeírták a város tulajdonában lévő épületeket, 27 fahidat vettek
lajstromba, amelynek mindegyike rossz
vagy hibás volt. (Három gyalog híd, Nagyhíd, Szolnoki útban 3 híd, Posta útban 3
híd, Gyöngyösi útban 5 híd, Árokszállási
útban 5 híd, Jákóhalmi útban 7 híd)
A Nagyhíd, Kőhíd
Jászberény fából készült „nagyhídja” a
Nagytemplom közelében, a Promenád
szomszédságában szelte át a Zagyvát, s a
rajta zajló nagy jármű és gyalogos forgalom miatt gyakran szorult felújításra.
Jászberényben már 1794-ben felvetődött a
gondolata egy kőhíd építésének, ugyanis a
városi tanács az adott év február 15-én tartott ülésén a következőket javasolta: „…a
Város Nagy Templomának nem kevés díszesség adattatna az által, ha a Körülötte
fenn álló Kő falnak az Úttzára szolgáló oldala az egyik Kapunál fogva a’ másik Kapuig el hányattatna…s az onnan ki kerülő
Kőbül azon Hídnak materiájához, mellyet

A Kőhíd eredeti formájában egy 1901-es képeslapon

az Zagyván által Kőbül szándékoznak fel
állítani, nem keveset segíthetne.” Közismert, hogy ebben az időben a Jászság
rendkívül szűkölködött az építőanyagban, hiszen sáron, nádon és szalmán kívül
semmilyen használható építésre alkalmas
anyaggal nem rendelkezett. Kevés volt
a fája, a kő pedig olyan drága „matéria”
volt, hogy ha valamilyen régi kőépület lebontásra került, a kibontott köveket azonnal felhasználták. Erre a későbbiekben is
számos példát találunk Jászberényben.
Többek között így használták fel a régi
lebontott városháza kőanyagát is az 1842ben épített városházi lóistállóhoz (ma a
Jász Múzeum működik benne).
A 19. század elejére már elodázhatatlanná
vált a kőhíd építése. 1802. március 20-án
kecskeméti Pethes András jászkapitány a
Jász-Kun Kerületek ülésén beszámolt a
Zagyva folyón álló nagy fahíd rendkívüli
rossz állapotáról, és sürgős helyreállításáról. A közgyűlés úgy határozott, hogy
Jászberény városa kérjen árajánlatot,
mennyibe kerülne a hídnak kőből való
felállítása. A városi tanács Rábl Károly
gyöngyösi építőmestert és Kardetter Tamás pesti ácsmestert kérte fel az árajánlattételre. A város mindkét mestert jól ismerte, hiszen mindketten részt vettek az
új Főtemplom építési munkálataiban. (A
templom toronysisakja Kardetter Tamás
tervei alapján készült.)
1802. március 31-én a városi tanács megtárgyalta a mesterek javaslatait, mely szerint, egy új kőhíd építése 2177 forint 56
krajcárba kerülne, ha pedig a meglévő
fahidat újítják fel, annak költsége 1677
forint 24 krajcár lenne. A témában a tanács a következő határozatot hozta: „Jól
tudván a Városi Tanács, hogy a’ fa Hídnak
reparátiója igen költséges volna, de annak
reparátiójára szükséges fát sem lehetne
mindenhonnan kapni, ugyan azért egyes
akarattal abban állapodott meg, hogy az
újonnan fel állítandó Híd Kőből építtessen, mint hogy pedig a’ Városon keresztül
Postalis és Commercialis út lévén, ezen
Hídnak nem tsak Jászberény Várossa,
hanem a N. Jász Districtusok több Helyiségei, és az Országnak nagy része használná, a Tettes Districtusok alázatossan
kérettetni fognak, hogy ezen Hídra szükséges mtériáknak fuvarozását az azt haszná-
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ló alsó Jász Közönségek által meg tétettni,
és a’ meg kívántató Költségek fele részét a’
Publica Cassából resolváltatni méltóztassanak, a’ manualistákat Berény Várossa
fogja kiállítani.”
A Jászkun Kerületek közgyűlése, élén
rapini Steösszel József jászkun főkapitánnyal elfogadta Jászberény város előterjesztését a kőhíd építésére és a költ-

első nagy kőhídja. A gyöngyössolymosi
kőből épült, négynyílású, szépvonalú híd
tengelye észak-dél irányú, az ívek távolsága: 6,65 m, 7,65 m, 7,65 m, 6,65 m, a híd
eredeti teljes hossza 39 m volt.
A szigorú előirányzat ellenére a híd költségei mégis túllépték az engedélyezett
összeget, mert az építkezés 3170 forint
helyett 4396 forintba került. Nagy An-

A Nagyhíd kő mellvédekkel és függő járdákkal 1929-ben
ségviselés módjára vonatkozóan, majd a
határozatot jóváhagyás miatt felterjesztették József nádorhoz, aki szintén támogatta az ügyet. Ennek ellenére – nem
tudni mi okból – mégsem indult meg az
építkezés. A hídépítés ügye csupán három év múlva, 1805-ben került ismét a
Hármas Kerület közgyűlése elé. Ekkor
Nagy Antal komisszárius jelentette, hogy
a Jászberényben felállítandó nagy kőhíd
építésének 1802-ben megállapított költségei a mostani drágaság miatt már nem
helytállóak, ezen összegből nem építhető
fel. A kerületek közgyűlése figyelmen kívül
hagyva a komisszárius aggodalmát, arra
utasította őt, hogy a hídépítés érdekében
szükséges intézkedéseket a nádori jóváhagyás bevárása nélkül azonnal kezdje meg.
A nádori hivataltól három hét múlva megérkezett az írásos jóváhagyás, amely engedélyezte az építkezés megkezdését, de csak
az 1802-ben jóváhagyott költségvetéssel,
külön hangsúlyozva, hogy a korábban „
meghatározott költségek projectuma által
ne hágattasson.”
A híd munkálatai 1805-ben végre megkezdődtek, és egy év múlva, 1806-ban elkészült Jászberény és a Jászság valószínűleg

tal hídfelügyelő a költségtöbbletet azzal
magyarázta, hogy a híd „Hosszában egy
öllel, szélességében 2 schuckal 4 collal
szükségképpen megbővíttetett, de a drágaság is okozta azt.” A költségtöbbletet végül nem osztották meg a város és a kerület

között, csak az eredeti költségvetés felét
utalták át a városnak, mert az építésből
visszamaradt anyagok „Jászberény város
hasznára maradtak.”
A Kőhíd 19. századi további történetéről
sajnos semmit sem tudunk, minden bizonnyal időnként megjavították, felújították. Az egyik, 1901-ből származó képeslapon még a kőhíd eredeti arcát láthatjuk,
amikor a kétirányú gyalogos és a jármű
forgalom ugyanazon az útsávon történt. A
forgalom megnövekedése azonban egyre
sürgetőbbé tette a gyalogos és a járműforgalom kettéválasztását.
1908-ban a Jász-Kürt újság arról tudósít,
hogy „…a nagy kőhíd alig képes már lebonyolítani a nagy forgalmat…Itt az ideje
immár egy új hídról való gondoskodásnak...mert a nagykőhíd sem közbiztonsági,
sem forgalmi tekintetben jelen állapotában meg nem felel.” A híd felújítása azonban még húsz ével évet váratott magára.
A késedelem legfőbb oka az volt, hogy a
híd építését a Rákóczi út kinyitásával kötötték össze. A Városi Tanács 1928-ban
azonban kettéválasztotta a két feladatot, és
tervbe vette a híd felújítását, mert a rajta
lévő „úttest olyan keskeny, hogy két súlyosabb teherautó…alig tud rajta súrlódás
nélkül elhaladni.” Meg kell jegyeznünk,
hogy míg a korábbi évtizedekben a forgalmat csupán a lóháton közlekedők és a
lovas járművek (postakocsi, szekér, hintó)
jelentették, addig elegendő és megfelelő
volt a híd szélessége. A 20. század elején
az egyre jobban megnövekedő automobil és teherautó forgalom tette sürgetővé

A Kőhíd mellvédek nélkül, két oldalán függőjárdával
a II. világháború után
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a híd szélesítését. A híd átépítésének tervét 1929-ben Köröskényi Jenő városi főmérnök készítette el, amit a városi tanács
jóvá is hagyott, mert nem nagy költségről
volt szó. A tervben már ekkor szerepelt
„a nagy helyet foglaló kő párkányok” elbontása, hogy ezáltal a kocsiutat mintegy
150 cm-rel megszélesítsék. Nem tudni
miért, de ez az elképzelés akkor mégsem
valósult meg. A felújításkor a vaskos kő
mellvédek mellé vaskonzolos függő járdát
építettek, amely teljesen megváltoztatta a
híd történelmi arculatát. Több régi képes-

A Kőhíd az 1984-es felújítás után
lapon is jól láthatók a kő mellé felhúzott
gyalogjárdák.
A felújítást követően csupán három év
telt el, amikor 1932-ben a híd függő
gyalogjárdái már annyira rossz állapotban voltak, hogy a rajta való közlekedés
életveszélyessé vált. A vizsgálatok során
kiderült, hogy nemcsak a járdák deszkapadozata korhadt el, hanem a vas tartógerendák végeit, valamint az alkatrészeket is
teljesen megette a rozsda, mivel a felépítésekor nem kenték be míniummal vagy
más rozsda elleni folyadékkal. A tanács
a jobboldali gyalogjárót lezáratta a forgalom elől, s világossá vált, hogy felújítása
elkerülhetetlen. Jászberény város képviselőtestülete június 27-én tartott tanácsülésén megtárgyalta a hídfelújítás tervét,
amely nemcsak a megrongálódott részek
kijavításáról szólt, hanem ajánlatot tett
a híd kiszélesítésére is. A beadott tervet
elfogadták, s vele együtt a két és félezer
pengős költséget is, amelyet az ebadóból
kívántak előteremteni. A felújítás során a
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híd körülbelül két méterrel lett szélesebb,
és a gyalogjárdát magasabban helyezték
el, mint az úttestet. A járda széléről pedig
eltávolították az ott lévő vastag kőfalat,
s helyette vaskorlátot építettek. Ezzel az
átalakítással a híd teljességgel elvesztette
korábbi „történelmi arcát.”
A jászberényi Kőhídat 1944. november
15-én hajnalban a visszavonuló német katonák felrobbantották. A robbantás során
a híd Rákóczi úti hídfője, és a negyedik
íve sérült meg komolyabban. A közlekedés helyreállítása végett a beomlott ívet

Fotó: Baráth Károly
törmelékkel feltöltötték, és rávezették a
forgalmat. A négylyukú híd ekkor vált
háromlyukúvá, mert a negyedik boltívét
mind a mai napig nem bontották ki.
A Kőhíd felújítására 1947 márciusában
került sor, amikor Tóth-György István
polgármester 31 ezer forint hitelt szerzett
a városnak. Március 26-án ezzel az ös�szeggel fogtak hozzá a Kőhíd, és a szintén
németek által felrobbantott Oláh-híd helyreállításához. A felújítás teljes összegét
mintegy 50-60 ezer forintra becsülték. Mivel a hitelbe kapott pénz hamar elfogyott,
ezért a városi tanács újabb 14 ezer forintot
szavazott meg a felújítási munkák folytatására. Az eredeti terv szerint a gyalogjárót
fapallóval akarták borítani, de végül vasbetonból készült el, amely révén – a korabeli újsághír szerint – a híd „erősebb és
szebb lesz, mint volt.”
A híd ezt követően mintegy 37 éven át
szolgálta ebben a formában a város lakosságát, míg 1984-ben lehetőség adódott az
újabb felújításra. Időközben a városon át-

vezető állami utak vonalvezetése megváltozott, s ennek következtében a Kőhíd is
kikerült az átmenő forgalomból.
A kőhíd az 1960-as években „M.J.” (vagyis műemlék jellegű) megjelöléssel került
be a magyar műemlékjegyzékbe. Építési
éve (1805-1806) révén megillette volna
a műemlék megjelölés (hiszen az országban csak nagyon kevés 19. század eleji
híd található), de többszöri átépítése miatt
jellegzetes 18. századi arculata jelentősen
megváltozott, ezért kapta csupán a műemlék jellegű titulust. Ennek ismeretében
fogtak hozzá 1984-ben a híd rekonstrukciós felújításához, az építésnél felhasználva
a hídról fellelhető 19. század végi, 20. század eleji ábrázolásokat, fotográfiákat is.
1984 márciusában a Szolnoki Közúti
Igazgatóság beruházásában a KÉV Metró
3,2 millió forintos költségvetéssel hozzákezdett a jászberényi Nagykőhíd felújításához. A tervek szerint a hidat a korábbi,
eredeti formájában kellett helyreállítani.
A két függőjárdát balesetveszélyes állapota miatt ekkor már évek óta elzárták a
forgalom elől, ezért a gyalogosok is az úttesten közlekedtek. A felújítás során a híd
továbbra is megmaradt háromlyukúnak, a
pilléreket faragott terméskővel burkolták
le, a vastag mellvédeket újból visszaállították, s ily módon az építmény az eredeti
formájához hasonló arculatot kapott. A
széles mellvédek valóban hasonlítottak
az eredetihez, de indokolatlanul még vaskosabbak is voltak, emiatt a híd útpályája
rendkívül leszűkült. Ennek ellenére az egy
pályaszélességű hídon továbbra is fenntartották a kétirányú közlekedést, oly módon,
hogy elsőbbséget kaptak a Lehel vezér
tér irányából a vasútállomás felé közlekedő járművek. A hídrekonstrukció talán
legsikertelenebb megoldása az úttesten a
kő mellvédek mellé felépített magas, de
keskeny járda volt, amelyre rendkívül kényelmetlen volt fellépni, és két ember csak
nagyon szűken fért el egymás mellett, nem
is beszélve a kerékpárokat toló városlakókról. A széles kő mellvédek tágas belseje az elképzelés szerint különböző vezetékeknek adott volna tárhelyet, de az eltelt
27 év alatt semmiféle vezeték nem került a
belsejébe. Mégis a Kőhíd rusztikus hangulatával, s a Zagyva két oldalát szegélyező
szomorúfűzfákkal rendkívül szép látványt
nyújtott mind a városlakóknak, mind pedig az ide érkező turistáknak.
Időközben ismét eltelt 27 év, s Jászberény
Város Önkormányzata újból tervbe vette a
nagy Kőhíd felújítását. Ennek legfőbb oka
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az volt, hogy sok városlakó kifogásolta a
híd egyirányú forgalmát. Ugyanis a hídon
történő kétirányú gépjármű közlekedést
– az úttest és a gyalogjárdák keskeny és
balesetveszélyes voltára hivatkozva – időközben megszüntették, így járművel csak
a Rákóczi útról a Főtér irányába lehetett

fektettek le, és rendezték a partszakasz
környezetét is.
Az átalakított híd ünnepélyes átadására
2011. augusztus 12-én, a Csángó Fesztivál
idején került sor, amikor dr. Szabó Tamás
polgármester és Juhász Dániel alpolgármester átvágva a hidat átkötő nemzeti-

Az ötlyukú Margit-kőhíd a Zagyva bal partjáról 1905-ben
rajta áthaladni.
2010-ben a városi önkormányzat A Jászberény funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztése címmel elnyert uniós
pályázata lehetőséget biztosított a Kőhíd
újbóli átalakítására. A 87 millió forint
összköltségű hídrekonstrukció munkálatai 2010. június 22-én kezdődtek el, és
2011 augusztusára fejeződtek be. A felújítás során megerősítették a híd íves tartó
oszlopait, a rajta lévő faragott terméskő
burkolatot eltávolították, és helyette Törökországból származó vágott, rózsa-andezit lapokkal borították be. Az úttestet
a kétirányú forgalom követelményeinek
megfelelően megszélesítették, a két szélén
álló kő mellvédeket lekeskenyítették, és
szintén rózsa-andezit lapokkal fedték be.
A mellvédek mellé mindkét oldalon – az
1929-es hídfelújításhoz hasonlóan – függő járdákat helyeztek el, melyek oldalaira
áttört falú, díszes vaskorlátot építettek. A
híd továbbra is háromlyukú maradt, a negyedik ívet ez alkalommal sem állították
vissza. Ugyanakkor a híd középső ívének felső szélére elhelyezték Jászberény
mívesen kifaragott kőcímerét. Körülötte
megszépült a Zagyvapart is, s mindkét
oldal sétányán kőből készült gyalogjárdát

színű szalagot, átadták az új létesítményt
a városlakóknak, a gyalogos és a jármű
forgalomnak.
Megújult hát ismét Jászberény nagy múlttal rendelkező Kőhídja, amely a felújítás
során nem kapta vissza történelmi hangulatát, hanem a mai modernizáló törekvéseknek megfelelően egy korszerű, 21.

századi híd arculatát mutatja.
Alvégi híd, Margit-híd, Oláh-híd, Alkotmány úti híd
Ha Jászberény hídjairól beszélünk, először mindenkinek a templom mögötti,
ún. Nagyhíd vagy Kőhíd jut eszébe. A
régisége miatt valóban megérdemli az
első helyet, a nagyságát tekintve azonban
már semmiképpen sem. Hiszen az eredetileg négynyílású Kőhíd mellett Jászberénynek volt egy ötlyukú kőhídja is. A
jászdózsaihoz hasonló szép mívű, ötnyílású híd az Alvégen, a régi Szolnoki úton
szelte át a Zagyvát.
A híd elődje itt is egy fahíd volt, amelyet
igen gyakran kellett „reparálni.” 1864-ben
Sződy József építőmester háromboltozatú
kőhidat tervezett a helyére (a terv megtalálható a megyei levéltárban), de az építés
magas költségei miatt nem valósult meg.
1865-ben Krajlinger Sebestyén egy ötnyílású fahidat tervezett az alvégi Zagyvára,
amely valószínűleg meg is épült, mert egy
1889-es közgyűlési határozatban azt olvashatjuk, hogy a „sok javítást igénylő fahíd helyett kőhíd építését határozták el.” A
kőhíd építéséről sajnos nem rendelkezünk
további adatokkal, csupán azt tudjuk, hogy
1891-ben készült el, a folyó szélessége és
kiterjedt vízállása miatt öt boltívvel, mivel ekkor még a városon keresztül folyt a
Zagyva élő ága. A kőhíd eredeti arculatát
jól mutatják az 1905-ben és 1908-ban készült felvételek. A hidat, mivel az Alvégben feküdt, Alvégi hídnak, a közelben
lakó Oláh-családról pedig Oláh-hídnak, a
rajta keresztül vezető útról pedig Alkot-
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Az Oláh-híd az 1947-es felújítás után
mány úti hídnak nevezték. Egy 1905-ből
származó képeslap azonban Margit-kőhídnak nevezi, de ezen elnevezésnek nem
ismerjük pontosan a magyarázatát, kiderítése a további kutatások feladata lesz.
A híd minden bizonnyal nagy forgalmat
bonyolíthatott le, hiszen rajta keresztül
vezetett az út Szolnok irányába. A II. világháború alatt hasonló sorsra jutott, mint
a nagy Kőhíd, 1944. november 15-én a városból kivonuló német katonák felrobbantották. A híd felújítási munkálatait 1947.
március 26-án kezdték meg: az öt terméskő borítású boltozatból csupán négyet állítottak helyre, de többé-kevésbé eredeti
formában. A hídon átvezető úttestet leburkolták, két oldalán az egykori kő mellvédeket lebontották, és helyükbe álló rácsos
korlátot építettek. A kétirányú forgalmat
lebonyolító úttest két belső oldalára kiemelt járdát emeltek a gyalogos forgalom
számára. A hídról az 1950-es években készült fotók még nyomokban felidézik a
híd egykori arculatát, de a rácsos vaskorlát
már meglehetősen stílustalanná tette.
A gyakori árvizek miatt az 1950-es évek
elején a Zagyva élő ágát kivezették a városból, így a belső, immáron holttá vált
ága már szelíden kanyargott tovább a szabályozott mederben. Az 1959-es felvételeken jól látszik, hogy a híd négy boltozatából csupán kettő esik a víz fölé, a jobb
oldali két boltozata már a füves gyep fölött
domborul.
Tizenhat év múlva, 1963-ban – nem tudni
milyen okból – ismét átépítették az Oláhhidat. A boltíveket elbontották, és egy tel-
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jesen jellegtelen vasbeton hidat emeltek
helyette, amely ma is ebben a formájában
látható.
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A halálra vonatkozó hiedelmek a Jászságban
Földi létünk utolsó állomása a halál,
melyet megmagyarázhatatlansága miatt éppoly misztikum övez, mint a születést, ezért számos hiedelem fonódott
köré. E hiedelmek és rítusok alapja az a
nézet, hogy a halál nemcsak az élet befejezése, hanem átmenet, illetve kezdet
is. E rítusok tehát az élők közösségéből
a holtak közösségébe való átmenet rítusai. Róheim Géza szerint a halottra vonatkozó hiedelmeknek és szokásoknak
egyrészt az a funkciója, hogy pótolja azt
az űrt, amit az elhunyt maga után hagy
oly módon, hogy a halottal úgy bánnak,
mintha élne, ugyanolyan szükségletei
lennének, mint életében. Másrészt halála
révén kikerült a földi létből és az embertől idegen, természetfeletti világ lakója
lett, ezért őt tisztelet és félelem övezi.
Igyekeznek távozását siettetni, visszajárását megakadályozni, ebből következően szükségleteit kielégíteni.
A halál előjelei
Az emberi életet kísérő, számos jelenségnek jelzés értéke volt a jövőre nézve,
melynek nagy jelentőséget tulajdonítottak az átmeneti rítusokban, így a terhesség, születés, házasság, halál vonatkozásában. A halál előjelének tartották az állatok szokatlan viselkedését: „a tyúk kukorékol, a kutya vonyít, nyüszít, az ajtó alá
kapar, bagoly jelenik meg a kéményen és
huhog, a háziállatok az istállóban nyugtalanná válnak”.
A tárgyakkal kapcsolatos szokatlan jelenségek is halált jeleztek: pl. a lámpaüveg
eltörik, az ajtó magától kinyílik, a bútorok recsegnek, az óra hirtelen megáll, a
halálpillangó berepül a házba. Közelgő
halálesetet jelzett, ha tizenhárman ültek
egy asztalnál, ha valaki pénteken lett
beteg, vagy az éjféli miséről hazamenet
elesett az úton. Akinek a Luca napján
megtisztított vöröshagymája az éjféli
miséig először megbarnult, ő halt meg
legelőbb a családból. Ugyancsak ehhez
a naphoz fűződött az a hiedelem is, miszerint minden családtag részére sütöttek
egy-egy pogácsát, melynek közepébe egy
tollat szúrtak. Amelyik családtag tolla
megperzselődött, az halt meg legelőbb.
Karácsonyhoz is fűződött haláljósló hiedelem. Ezen a napon nem volt szabad

mosni, mert különben hamarosan meghal valaki a házból. Egy jászladányi adat
szerint: „ha valaki mikor az éjféli misére
beharangoznak, háromszor körülmegy a
házon (de hátra ne nézzen, mert a boszorkányok elkapják) és a harmadik kerülés
után benéz az ablakon, a szobában meglátja kiterítve, akik a jövő évben abból a
házból meghalnak”. Bizonyos álmokból
is következtettek a halára: pl. kemencével, pappal, virággal, sok fekete hússal,
kihullott foggal álmodni, piszkos, saras
vízben járni, tapasztani. Egy másik hiedelem szerint, aki Nagypénteken kenyeret süt, vízbe fúlt halottja lesz. Ha valaki
kísértettel álmodik, hamarosan eljön érte.
Haldoklás, a halál beállta
A haldokló megkülönböztetett helyzetbe
került a közösségbe, a család, a rokonok,
szomszédok nő tagjai virrasztottak mellette. Vidékünkön is ismeretes volt az a
nézet, hogy ha a haldokló a meghalt rokonait szólítgatta, akik hívják magukhoz,
vagy szép virágos mezőn sétált, akkor
már nem sok van hátra a „lelke már az
örök úton jár”. A haldoklás könnyítése,
és gyorsítása érdekében a haldoklót szentelt vízzel meghintették, hogy a túlvilági
lények meg ne igézzék, szentelt gyertyát
gyújtottak, vagy jobb kezébe adva, kezét
fogva a feje körül köröztek vele, és így
imádkoztak: „én Istenem, könyörülj rajtam, vedd magadhoz lelkem!” A haldoklót nem lehetett hangosan siratni, mert
nehezebben hal meg.
A Jászságban is élt az a hit, hogy a halál
beálltakor a lélek elhagyja a testet, különböző formában, pl. lehelet alakjában
is távozhat, mely kapcsolatba hozható
az utolsó lehelet, vagy kilehelte a lelkét
kifejezésekkel. De galamb alakjában is
eltávozhat a lélek, mely a keresztény vallás hatását mutatja. Ezeken kívül ismeretes a pára, a sóhajtás, a szappanbuborék
alakjában távozó lélekképzet, valamint
a kéménybe repülő denevér is elviheti a
halott lelkét.
A lélek eltávoztát igyekeztek megkönnyíteni. Fekete selyemkendővel letakarták a
tükröt, vagy befelé fordították, nehogy a
halott meglássa benne magát, mert az nehezítette volna a távozását, illetve maga
után várt volna valakit. Az ajtót, ablakot

kinyitották, hogy a léleknek szabad útja
legyen, az órát megállították. A halott
szemére pénzt tettek, állát felkötötték, lábait összekötötték, de a temetés előtt kibontották. Az egyik adat szerint, ez utóbbit elmulasztották és ezért az adatközlő
testvérének „hibás” lett a lába. A halott,
túlvilágon történő szabad mozgását, látását célzó cselekvés volt, a koporsó lezárta
előtt, a szemfedő mellig, kereszt alakban
történő felhasítása. Úgy tartották, hogy
így tisztábban lép az Úr színe elé, a feltámadáskor, vagy lásson a túlvilágon,
illetve a feltámadáskor könnyebben kiléphessen belőle. A halott mosdóvizét,
az edényt, a törülközőt olyan helyre ásták, ahol senki nem ment keresztül rajta,
mert aki átlépte, sárgaságot kapott. Ez a
hiedelem a halott tisztátalanságával hozható összefüggésbe, csakúgy, mint a tűzgyújtás, sütés, főzés tilalma. A szemetet
befelé söpörték a szobába, s kivitelkor
utána, illetve a ravatal alá öntötték, hogy
vissza ne térjen. A halottas ház ablakán
nem volt szabad benézni, mert sárgaságot kaptak. A Jászságban ismeretes volt
az a hiedelem, amely az állapotos nőre
és magzatára vonatkozott. Az egyik adat
szerint: „terhes anya nem hal meg, még
meg nem szüli gyermekét, mert két lélek
nem mehet a sírba.” A másik adat arra
mutat, hogy a halott az élőt magával viheti. „Ha kisgyermekes anya hal meg, a
kicsit megszoptatják, hogy utána haljon”
Egy másik adat szerint, amikor a gazda
meghalt, a jószágait kiengedték, mert különben elpusztultak volna.
A halott mellé helyezet tárgyak
Régmúltra nyúlik vissza az a 20. században is élő gyakorlat, miszerint a halott
mellé különböző tárgyakat helyeztek. E
hit alapja, hogy az elhunytnak a túlvilágon is szüksége lehet néhány használati tárgyra. Selmeczi László régészeti
kutatásai rávilágítanak, hogy a jászok
halálukba is magukkal vittek különböző
amulettekből, talizmánokból és gyöngyökből álló nyakláncokat, melyek hitük
szerint megvédték őket a másvilágon.
A gyöngyök sárga, zöld, barna, fekete,
ovális, henger, gömb, karika alakú üvegpasztából készültek, de voltak köztük
bronzból, ólomból, csontból esztergál-
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tak, piros korallgyöngyök, borostyánok,
hegyikristályok, és karneol is. Ez utóbbi
vérzéscsillapító hatásába vetett hite miatt
került a nyakékbe. A gyöngyök mellett
számos amulettet, talizmánt is felfűztek
a nyakláncokra óvó-védő célzattal. Ilyenek voltak a nyúl lábszárközép csontja
vagy ugrócsontja, halcsigolya csont és
a kaurikagylók. E két utóbbinak könnyű
szülést elősegítő, termékenyvarázsló
szerepe lehetett. A kauricsigákat alkalmazták a szemmelverés, a betegségek, a
balszerencse elhárítására is.
A túlvilági életbe vetett hit része volt a
talizmánok sírba helyezése mellett a földi léthez kapcsolódó használati tárgyak,
mint pl. a munkaeszközök, fegyverek,
gyerekjátékok halott mellé helyezése. A Magyarországra érkező jászok
magukénak vallhatták azt a régi oszét
képzetet, miszerint a halottak ugyanúgy élik napjaikat a túlvilágon, mint a
földön, nemzetségekben, családjaikban.
A hátramaradottak ezért könyörögtek
jóindulatukért, áldozatokat mutattak be.
Napjainkban, illetve a közelmúltban
elsősorban a halottak kedves tárgyait
teszik a koporsóba: zsebkendőt, imakönyvet, botot, pipát, olvasót, családi
fotókat. Amennyiben az elhunyt által
meghagyott tárgyról megfeledkeztek, a
következő halottal utána küldték, vagy
a hozzátartozója kivitte a temetőbe, és
a sírba mélyen leásta. Mindezt a halott
megnyugvása érdekében tették, hogy ne
zargassa a hátramaradottakat. „Ha az olvasót elfelejtik a halott mellé tenni, akkor a következő halottal elküldik. Meg
is mondják neki, hogy a másvilágon adja
át. Az ilyen olvasót nem a halott kezére csavarják, hiszen nem neki szól, csak
melléje teszik, a karjára.”
A halott békés nyugalmát szolgálta az a
régi, a jászok rokonainál, az oszéteknél
is meglévő szokás, miszerint a kiásott
sír fenekén tüzet raktak, gonoszűző céllal. Erre utaló nyomokat talált Selmeczi
László a fényszarui kozmademjénszállási
ásatása nyomán, de megőrizték e pogány
kori szokás emlékét a néprajzi adatok is.
A következő, Jászapátin gyűjtött adat,
a jászok vallási hovatartozásának egy
sajátos megnyilvánulására vonatkozik.
„Ha egy református ember itt halt meg,
teszem azt legény, vagy béres volt, nem
hagyták eltemetni a katolikus temetőben.
De még a határból sem engedték volna
ki a testét. Ott temették el, ahol meghalt.
Hogy engedték volna kivinni? Hiszen ak-
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kor elverte volna a határt a jég. El, még
abban az esztendőben. 1900-ban Dósa
Jánosnak volt egy dohányosa, Jászkisérre való református ember volt. Meghalt
itt a tanyán, a gazdájánál. Ott temették
el a mezőn, még a főszolgabíró sem adott
ki engedélyt, hogy hazavigyék. Kocsis
voltam később ennél a gazdánál, ott jártam kocsin ennek az embernek a sírján
keresztül a gyepre. Kaszáltam is a sírját,
már akkor le volt suppadva.”
A halott lelkére vonatkozó hiedelmek
A temetést a halotti tor követte, melyet
a halottas háznál, vagy a temetőben tartottak. Több tanulmány, korabeli forrás
tanúskodik arról, hogy a tor illő megtartásának hagyománya a régmúltban
gyökerezik. Számos 18. századi dokumentumban olvashatunk arról, hogy sok
család erején felül fordított hatalmas
összegeket arra, hogy hozzátartozóját
méltóképpen elbúcsúztassa. E hagyományt Selmeczi László szerint a jászok
magukkal hozták a kaukázusi Alániából.
A ma is ott élő oszétok halottkultuszának
is része volt ez a szokáselem, mely abban
a hitben gyökerezik, hogy a halott lelke
a halált követően bizonyos ideig még a
földön van, ezért mindenre tud reagálni,
meg kell adni ami őt illeti, mert különben
árthat a hátramaradottaknak. Ilyen jogok
illették meg a hajadon, illetve nőtlen fiatalokat, akiknek a toron ellakták a lakodalmát, melynek része volt a halottas
tánc is. E pogány kori szokás még a 18.
században is elevenen élt. Az elöljáróság
ugyan nem nézte jó szemmel a féktelen
mulatozásokat, és rendelkezésekben tiltotta, de nem sok sikerrel. A halott leány
kiházasításának részeként – amint azt
Selmeczi László régészeti kutatásai bizonyítják – a 13. század végétől a sírba
helyezték a pártát és a bronz vagy ezüst
veretes pártaöveket.
Európa szerte elterjedt hit volt, hogy a
halott lelke nem távozik rögtön a túlvilágra, még a temetés után is bizonyos
ideig visszajárhat. A visszajárás okai
általában valamilyen hiány: elintézetlen
ügy, ottfelejtett holmi, bűneiért vezeklés,
teljesítetlen kívánság. A visszajárásnak
voltak látható és hallható jelei: álomban
való megjelenés, tárgyak csörömpölése,
bútorok recsegése, sötétben imbolygó
alak, háromszori kopogtatás, illetve a
halott a maga testi valóságában is megjelenhet. Erre vonatkozóan számos hiedelemtörténet került feljegyzésre a Jász-

ságban is. Idézzünk egyet ezek közül.
„Egyik éjjel rettenetesen ugatott a kutya.
Éjfél előtt a gyerek nagyon sírt a bölcsőben. Egyszer csak a gyerek mintha szopna, és el is csendesedett, de nem aludt.
Apám felkiáltott, hogy:» jaj kedves feleségem, Julis, te vagy itthon!« A gyerek
abban a pillanatban abbahagyta a szopó
mozdulatokat, de nem sírt. A szomszéd
ember kinn állt, másnap reggel mondta,
hogy ő volt az anyám, látta elfutni tiszta
feketében.”
A visszajáró lélek megnyugtatására, illetve távoltartására különböző előírások,
tiltások vonatkoztak: mise szolgáltatása,
ha este sepertek nem volt szabad kitenni
a szemetet, mert eltévednek a hazajáró
lelkek, a kenyérmorzsát nem volt szabad
az asztalról a földre söpörni, mert zavarnák a halottak nyugalmát, nem volt szabad este vizet a ház elé önteni, nehogy
leöntsék a hazajárót. Ha leesett a nyers
tészta, bedobták a tűzbe, mert az a halott lelke. Cipót sütöttek a szegényeknek,
hogy imádkozzanak a halott lelki üdvéért. Ez utóbbi cselekvés visszavezethető
arra a kereszténység előtti és Európán kívül is ismert szokásra, miszerint a halott
helyettesítődik élő személlyel. Magyarországon már Szent István törvényeiben
is helyet kap az alamizsna adás a halott
lelki üdvéért. A halott sírjának megtaposásával, káromkodással és szómágiával
is megpróbálták távol tartani a nyughatatlan lelket: „minden lélek dicséri az
Urat, ha jó lélek. Ha rossz lélek, menjen
a pokolnak a mélységes fenekére.”
Ha az előzőekben említett eljárások nem
jártak sikerrel a halott lelkének megnyugtatásában, halottlátóhoz fordultak.
A Jászság leghíresebb halottlátója a 20.
század elején a jászberényi Papp Tera
volt, akihez a Jászságon kívül más távolabbi településekről is jártak (pl.Vác).
Mint természetfeletti erővel rendelkező
személy, a halottak megidézésén kívül,
ember és állatgyógyítással, rontáslevétellel, jóslással, halottvirrasztással is
foglalkozott. A halott megidézésekor
elmondta a családnak, hogyan halt meg
hozzátartozójuk, milyen volt a ruházata,
mi a kívánsága. A halottlátó általában
azt tanácsolta, hogy mondassanak misét
a halott lelki üdvéért, és adakozzanak a
szegényeknek pénzt, vagy élelmet. Így
a halottlátó, mint mediátor segített feldolgozni azt az űrt, amit a hozzátartozó
elvesztése miatt éreztek a családtagok,
és elviselhetőbbé tette fájdalmukat. A
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halottról való megemlékezés része volt,
a toron neki elhelyezett teríték, és az
ételből való szedés. A halottetetés másik
formája szerint az elhunyt sírjára helyeztek ételt, annak születés- és névnapján,
ünnepekkor, és halottak napján.
Kókai Magdolna etnográfus
Felhasznált irodalom
Gulyás Éva: Jászdózsa néphite. In:
Jászdózsa és a palócság.115-155.
Eger-Szolnok, 1973
Gulyás Éva: A jászberényi halottlátó.
In: Lélek, halál, túlvilág.
Budapest, 2001
Gulyás Éva-Szabó László:
Az emberi élet fordulóinak szokásai
a Jászságban. In: TISICUM. A JászNagykun-Szolnok megyei Múzeumok
Évkönyve XIII. 249-263.
Szolnok, 2003
Magyar Néprajz VII. Budapest, 1990
Magyar Néprajzi Lexikon II.
Budapest, 1979
Selmeczi László: Régészeti
adatok a jászok szokásaihoz és
hiedelemvilágához. In: Hiedelmek,
szokások az Alföldön I.kötet.137-150.
Nagykőrös, 1991
Szabó László: Jászság. Budapest, 1982
Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok)
megye Néprajzi Atlasza II. l.
Szolnok, 2001, 2005
Vallomások. Egy eltűnő világ emlékei
Jászapátin és Jásziványon.
Jászapáti, 2009
Kéziratok a Jász Múzeum Adattárából
Bata Beáta: Halottas szokások
vizsgálata Jászladányban. JMA. 509-94.
Csalog József: Oláh Csiga István
jászberényi vak népénekes versei.
JMA 9-68.
Faragó Jánosné: Temetkezési szokások
Jászárokszálláson. JMA. 437-88.
Fejes Erzsébet-Szendi Julianna:
Néprajzi adatok Jászberényből.
JMA. 115-68.
Luby Margit Jászságban végzett
szokáskutatásai 1954-1957.
JMA. 930-06.
Molnár István: A Jászság szellemi
néprajzából. JMA. 182-79.
Szapu Viola: Népi hitvilág, népszokások
Jászfelsőszentgyörgyön.
JMA. 155-79.
Terjéki János: Jászjákóhalma népi
hitvilága. JMA. 200-79.
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Rendhagyó koszorúzás

A Jászsági Hagyományörző Egylet tagjai 48-as dalokat énekelnek
Fotó: Bugyi Gábor
Sok éves hagyomány, hogy egyesületünk minden év március 15-én részt vesz
a városi ünnepségen, majd közösen kivonulunk a Fehértói temetőbe, ahol az
1848-49-es szabadságharcban megsebesült és a jászberényi kórházban elhunyt
hősökre emlékezünk.
Ezen alkalommal kerül sor Sipos Orbán
síremlékének megkoszorúzására is, aki
14 évesen vett részt a szabadságharcban,
s aki a Jász Múzeum megalapítója volt.

Idén a mostoha időjárás nem tette lehetővé a temetői programot, így a Jász Múzeum falán lévő emléktábla előtt került sor
a kegyeleti megemlékezésre és koszorúzásra, ahol dr. Bathó Edit igazgatónő s
egyben egyesületünk titkára méltatta Sipos Orbán érdemeit. A Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjainak 48-as dalcsokor előadásával vált teljessé a rendhagyó
koszorúzás.
F.L.

Ismét a jászberényi termálfürdő
Máté Éva 2012. július hónapban a Berényi Kármentőben megjelent cikkéhez
szeretnék csatlakozni. A kis tudósításból
kiderült, hogy az ország számos pontjáról és külföldről is idelátogató beteg, de
egészséges emberek is szívesen megmártóznának a termálvízzel feltöltött
medencékben. Örömmel töltheti el a
jászberényi lakosokat és a környéken
élőket, hogy ilyen különleges színvonalas épületben felfrissülhetnek, gyógyulhatnak. Így volt ez 1963-ban is (éppen
50 éve), amikor a TV-filmesek tetszését
is elnyerte a kellemes helyszín, a főváros
közelsége. Itt fogatták a Tilos a szerelem
című film egyes jeleneteit. Jól kitűnik a
hatalmas „búbos kemence” forma. A színészek a kör alakú medencében megmártózva beszélik meg a munkáshétköznapok és a házasságkötés apróbb-nagyobb
problémáit. (Avar István, Balázs Péter,

Darvas Iván, Koncz Gábor és Pongrácz
Imre) Jól láthatók az aprólékosan elkészített mozaikok, a körbefutó ablakok,
valamint a kürtőből felbukkanó égbolt is
jól érvényesül a filmkockákon.
A film operatőre: Forgács Ottó, rendezője: Rényi Tamás voltak. Maradandót
alkottak ők is Zalaváry Lajos építésszel
együtt.
Fordítsunk gondot állagára, ne hagyjuk
lepusztulni.
Mátics Báláné városvédő
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Egy kis botanika

Fekete kökörcsin
Ritka és védett növények Jászberény
határában
A Jászság homokterületein hajdanán számos helyen élhetett a fekete kökörcsin
(Pulsatilla pratensis subsp. nigricans).
Jászberény határából is népes populációkról tesz említést Holló István és
Harmathy Pál, a József Nádor (ma Lehel
Vezér) Gimnázium diákjai az 1930-as
évek végén.
A fekete kökörcsin sokféle szárazgyepben megjelenik. Nyílt- és záródó homokpuszta gyepek, ritkás erdei fenyvesek,
homoki nyárasok, és akácosok tisztásai a
potenciális élőhelyei, amiket a megszűnt
legeltetés nyomán erősen veszélyeztet az
akácok inváziója, a gyep erőteljes záródása. Állományai országosan és a Jászságban is megritkultak. A Jászberény
környékének természeti szépségei és értékei című önkormányzati kiadványban
az olvasható, hogy „…az Újerdő-tőtevényi homokos tájrész ősi tájgazdálkodási
módjának gyökeres átalakulása folyamán
(talajbolygatás: szőlő- és gyümölcsösök
majd akác- nyár- és fenyőerdő-telepítések stb.) több más növényfajjal egyetemben ez a növényfaj (is) eltűnt szűkebb
környezetünkből”. A megkapó megjelenésű kedves kis virág szerencsére megmenekült a teljes kipusztulástól. Katona
Katalin, az egykoron virágzó homoki tanyai életet könyvében megörökítő ny. tanárnő hívta fel erre a figyelmet szülei volt

tanyája közelében (a szóban forgó terület
ma Sisa József tűzzománc-készítő iparművész-tanár erdőbirtokának része), ahol
egy apró, körülbelül 30 egyedet számláló
populációja maradt fenn.
A fekete kökörcsin ritka és védett növényünk. Kora tavasszal, március elején
jelenik meg, de olykor hűvös időben
május közepén is találunk még virító
példányokat. 15-30 cm magas évelő növény, földfeletti részét sűrűn borítják az
1-3 mm hosszú, selymes, átlátszó szőrök. „Bozontos” külleme okán kaphatta
a „macskavirág” nevet itt a Jászságban;
finom szőrözöttsége miatt valóban olyan
puha tapintású, mint egy kedves cica.
Tőlevelei többszörösen szárnyasan szeldeltek, kissé a kapor leveléhez hasonlítanak. Megporzásukat rovarok végzik.
A szár csúcsán magányosan fejlődő sötét
bíbor-lila (majdnem fekete) virágok eleinte erősen bókolók, majd valamelyest
emelkednek és kinyílva 3-4 cm átmérőjű
harangocskák, amelyekből „kiragyog”
aranysárga porzóktól körülölelt bibéje.
Elvirágzás után fejlődő gömb alakú aszmag-terméscsoportjában az egyes aszmagok tollas bóbitája 3,5 - 4,5 cm hosszú,
csavarodott.
Természetvédelmi eszmei értéke 10 000
forint, így esetében is tartsuk szem előtt,
hogy „mindent a szemnek, semmit a kéznek”, s akkor még sokáig megcsodálhatjuk a „macskavirágot” eredeti élőhelyén.
A merőben ellentétes élőhely igényű nyári tőzike (Leucojum aestivum) 2013-ban
az „Év vadvirága” elismerő címet kapta.
Ezen internetes mozgalom célja: ráirányítani az emberek figyelmét egy-egy védett növényfajon keresztül az élőhelyeik,
a fogyatkozó természetes élőhelyek védelmére, hazánk számtalan természeti
értékének felfedezésére (a mozgalom
újabban a rovarvilágban is elindult).
A nyári tőzike a puhafaligetek (fűz, nyár,
éger), láperdők, nedves rétek növénye.
Az Alföldön főleg folyók mentén, ártereken bukkanhatunk rá, így a Jászságban
is ezeken az élőhelyeken kell keresnünk.
Jászberény határában a Zagyva mentén,
Kerekudvartól a vashídig terjedő szabályozatlan folyószakaszon, a Zagyvamenti
Természetvédelmi Területen (pl. az Állatkert környékén) könnyen utunkba ke-

rül. Élőhelyeit több helyen a kiszáradás
veszélyezteti, ezért a nyári tőzike állományai visszaszorulóban vannak. Mára
a potenciálisan veszélyeztetett fajok közé
tartozik, természetvédelmi eszmei értéke
10 000 Ft. Védettsége ellenére a kirándulók gyakran gyűjtik szépsége miatt,
természet szerető emberekként azonban
elégedjünk meg a fényképezési technika
által adott emlékszerzési lehetőséggel.
A filigrán termetű nyári tőzike évelő,
geophyta növény, amely a telet a talajban lévő közel 4 centiméteres hagymájában, „visszavonulva” tölti. Majd csak
az áprilisi nap csalogatja elő hamvasan
kékeszöld színű, akár 60 centiméterre is
megnövő, egy centiméter széles, hos�szú szálas, tőálló leveleit és tőkocsányát,
amelynek csúcsán a fellevél hónaljában
bontja ki szirmait, három, de olykor 7–8
harang alakú, bókoló virágát. A másfél
centiméteres fehér „harangocskák” hat
fehér lepellevele (szirma) a csúcsán zöldes foltot visel. Elvirágzása után gömbös,
húsos toktermések fejlődnek belőlük.
A nyári tőzike népi elnevezései közül
a „József-virág” a virágzási idejére, a
„szúnyogozó” és „vízi gyöngyvirág” az
élőhelyére utal. Ezeken kívül illetik még
„gyócsvirág”, „kacsabili” és „szoplán”
névvel is.
Tóth Zsuzsa és Nagy János György
SZIE MKK NÖFI, Gödöllő
Buschmann Ferenc, Jászberény
Fotók: Faragó László

Nyári tőzike
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Májusban Vásárhelyire emlékezünk
Jászberény polihisztor természetkutatója,
Vásárhelyi István (1889-1968) emlékét
1989 óta a Városvédő és Szépítő Egyesület a gróf Apponyi Albert Általános
Iskolával közösen ápolja. Az iskola udvarán lévő emlékkert és a Vásárhelyi megemlékezések, elismerések sora példázza
ezt. Idén, május 27-én délelőtt volt az
ünnepség, a rossz idő miatt az iskola aulájában. A diákok most is méltó – verses,
zenés és prózai – emlékműsorával kezdődött az ünnepség. A Városvédő és Szépítő
Egyesület vezetőségi tagja Sas István ismertette a 2013-ban elismerésre méltó két
fiatalember életútját, s az emlékplakettet,
oklevelet, könyvjutalmat Bolla János, az
egyesület elnöke adta át. A díjazottak:
Dr. habil. Nagy János György PhD,
egyetemi docens Jászberényben született,
1988-ban érettségizett a Lehel Vezér Gimnáziumban, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1994-ben diplomázott biológia-kémia tanári szakon. A
Biológiai Doktori Iskolát 2001-ben, PhDfokozatot 2002-ben kapott.

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen
kezdődött tudományos pályája. Növénytani- és Növényélettani Tanszékén kezdte
meg oktatói és kutatói tevékenységét. Bár
munkahelyéhez és hivatásához kötődően
Gödöllőn él feleségével és két gyermekével, a szülőföld, a jászsági táj szeretete
nem halványult benne. Gyermekkorától
elkötelezett érdeklődése van a növényvilág iránt. Kezdeményezője, és főként hallgatóival napjainkban is aktív résztvevője,
vezető egyénisége és szakmai felügyelője, irányítója a Jászság flórakutatásának.
Pedagógiai, valamint a Jászságban eddig
végzett flórakutatási munkásságát a Városvédő és Szépítő Egyesület a Vásárhelyi
István Emlékplakett ez évi odaítélésével
ismeri el.

Jakus Vendelné tanárnő a szereplő diákokkal
Juhász Tibor gyermekkorát a Jászságtól
nem messze fekvő Valkón élte. A természet iránti szeretetét is a Valkó környéki
szép tájak ébresztgették, amelyet aztán hivatásául választott. A Szent István
Egyetemen 2008-ban végzett környezetgazdálkodási-agrármérnökként. Utána lett
a jászsági tájak őrkerület-vezetője. Gyermekkorától a madarak érdekelték, főleg
a ragadozó-madarak életmódja. A Hortobágyi Nemzeti Park jászsági területein ő
a koordinátora a parlagi sas védelmének.
Aktív résztvevője és segítője a Jászság
flóra és vegetáció-kutatásának, különös figyelemmel a védett növényfajokra. Megőrzésük érdekében élőhely-kezeléseket
végez munkatársaival, és segíti a gazdálkodók ebbéli tevékenységeit. Részt vesz a
jászberényi Állat- és Növénykert szakmai

rendezvényein, a Madarak és Fák napján,
és más természetvédelemmel kapcsolatos
programokban.
Szorgalmazója és szakmai irányítója a
közeljövőben Jászberény határában elkészülő Természetvédelmi Oktatóháznak.
Példamutató természetvédői tevékenysége
követendő mintául szolgál a felnövekvő
ifjúság számára, ezért a Városvédő és Szépítő Egyesület vezetősége döntése alapján
eddigi munkásságát az ez évi egyik Vásárhelyi István Emlékplakett odaítélésével ismeri el. Az ünnepség zárásaként a
Vásárhelyi emlékoszlophoz mentek ki az
udvarra az ünnepség szervezői, az iskola
vezetői, és elhelyezték az emlékezés virágait, ahogy az szokás minden évben.
Kiss Erika újságíró
Fotók: Baráth Károly

A díjazottak: dr. Nagy János és Juhász Tibor
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A jászkun redemptio ünnepén
A Városvédő és Szépítő Egyesületünk
Jászberény Város Önkormányzatával
közösen minden év május 6-án megemlékezik őseink nagy tettéről, a jászkun
redemptióról. Ebben az évben egy hatalmas felhőszakadás megakadályozta a
Jász-emlékmű előtti téren való ünnepséget, ezért a Városháza dísztermében
került sor az emlékezésre. A nagyszámú
közönséget Bolla János, a Városvédő és
Szépítő elnöke köszöntötte, majd a Jászsági Hagyományőrző Egylet prózában,
a Barkóca Ifjúsági Táncegyüttes pedig a
tánc nyelvén idézte fel a történelmi eseményeket. Az ünnepség végére azonban
elállt az eső, így a résztvevők kivonultak
a Jász-emlékműhöz, és elhelyezték a tisztelet koszorúit a talapzatán.

Történelmi jelenet a Jászsági Hagyományörző Egylet előadásában

Kormos László verset mond

A koszorúkkal díszített
Jász-emlékmű

Fotók: Bugyi Gábor

A Barkóca Ifjúsági Táncegyüttes

Az egyesület tagjai koszorúznak

Berényi Kármentő

25 éve a városzépítés és
a hagyományőrzés szolgálatában
Városvédő és Szépítő Egyesület 2012.
november 23-án a Déryné rendezvényházban tartotta fennállásának 25 éves
évfordulóját. A Jászsági hagyományőrző Egylet szerkesztett műsor keretében
idézte fel az egyesület 25 esztendejét. A
jubileumra az egyesület kiadványt adott
ki 25 éve a városszépítés és hagyományőrzés szolgálatában címmel., amelyet
minden jelenlévő megkapott. A füzetet
Hortiné dr. Bathó Edit írta és szerkesztette, Botkáné Sárközi Ildikó és Bugyi
Gábor közreműködésével.
A rendezvény ünnepi vacsorával zárult.

A Jászsági Hagyományőrző Egylet műsora

Az ünnepi tortát
Bódiné Bagi Éva készítette

A kisújszállási, fényszarui és jászboldogházi vendégek

A jubileumi kiadvány borítója

Az egyesület tagsága az ünnepi vacsorán
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Kitekintő
Új buszvárók a 32-es úton
A „Közösségi közlekedés fejlesztése a
Jászságban” elnevezésű projekt keretén
belül valósult meg Jászalsószentgyörgyön elsőként a térségben az elmúlt év
végén az új buszvárók építése.
A fejlesztés során 6 db buszöböl, 3 db
buszváró épült meg a 32-es út mentén,
valamint térburkolatok és buszperonok
kialakítása is elkészült a rávezető járdákkal, használati térelemekkel a 41
millió Ft összegből 90%-os Európai

Uniós támogatással. Jászalsószentgyörgyön – ahonnan meglehetősen nagy az
utasforgalom Jászberény és Szolnok irányába is – osztatlan sikert aratott ez az
új fejlesztés. Az új buszvárók amellett,
hogy környezetbe illőek, egyedi, hangulatos és praktikus kivitelben készültek.
Az elkészült épületek megjelenésükben
jelentős építészeti értéket képviselnek a
településen.
Lukácsi László helytörténeti kutató
Fotók: Marton Rita

Az új buszmegálló épülete a település központjában

Az új buszmegálló másik típusa

A Városvédő
és Szépítő
Egyesület
közgyűlése
Az egyesület május 22-én a Jász Múzeumban tartotta éves rendes közgyűlését,
amelyen beszámoltak a 2012-ben végzett
munkáról, elfogadták a közhasznúsági
beszámolót, szóltak a 2013-ra tervezett
feladatokról, valamint az egyesület alapszabályának – az új civil törvény előírása
szerinti – módosításáról.
A következőkben közöljük Hortiné dr.
Bathó edit titkár beszámolóját az egyesület 2012-ben végzett munkájáról:
„Egyesületünk huszonhatodik esztendeje
végzi elkötelezett városvédő és városszépítő tevékenységét, amely révén kitörölhetetlenül beírtuk nevünket Jászberény
város történetébe.
Hagyományainkhoz híven minden évben
a tavaszi közgyűlésünkön adunk számot
az elmúlt évben végzett munkánkról.
Az elmúlt év első rendezvénye, amelyen
egyesületünk tagjai is részt vettek, a március 15-i városi ünnepség volt, amelyet
követően – most is – kimentünk a Fehértói temetőbe, s az 1848-49-es honvédek
síremlékénél tartottunk megemlékezést
a Jászsági Hagyományőrző Egylet közreműködésével, amelyet koszorúzással
zártunk.
Egyesületünk tagsága most is képviseltette magát az április 3-i Város napi ünnepségen, s hagyományainkhoz híven
megkoszorúztuk a Városi Bíróság falán
egyesületünk által felállított 48-as bronz
domborművet.
Május 6-át, a Jászkun Redemptió napját
2012-ben is méltó módon ünnepelte meg
a Jászság. Egyesületünk Jászberény Város Önkormányzatával közösen a Jászemlékmű előtt tartotta emlékező ünnepségét, amelyen most is a Jászsági Hagyományőrző Egylet – látványos történelmi
élőképekkel – jelenítette meg őseink nagy
tettét, a redemptiót. Az ünnepségen nagy
számban képviseltették magukat a jász települések, amely révén ez a nap valóban a
Jászság nagy ünnepévé terebélyesedett ki.
A 2012-es év – egyesületünk által rendezett – második nagy rendezvénye május

Berényi Kármentő
12-én a XXIII. Jász bál volt. Az előző
évek báli tapasztalatai arra késztettek bennünket, hogy hagyományőrző bálunkat
kimozdítsuk a farsangon megrendezett
bálok sorából. E lépés legfőbb előmozdítója az egyre csökkenő vendéglétszám
volt. Egyesületünk két lehetőség közül
választhatott: nem rendez több jász bált,
vagy pedig más időpontra helyezve próbáljuk meg a vendéglétszámot növelni.
E kérdés megoldásában dr. Szabó Tamás

elejének jellegzetes báli táncát, a palotást – a Jászság Népi Együttes mutatta be
korhű öltözetben, rendkívüli eleganciával
és büszkeséggel. Az ízletes vacsoráról ez
alkalommal az Aranysas Étterem gondoskodott, a talpalávalót pedig a Happy End
Trió húzta. A bál királynőjének Győriné
Szabó Gabriellát, a bál hercegének pedig
ifj. Győri Ernőt választották meg a rendezők.
Az értékes tombola felajánlásokból és

Hortiné dr. Bathó Edit, Bolla János és Molnár József
polgármester úr is segítséget nyújtott, s
Jászberény Város Önkormányzata, mint
társrendező a bál mellé állt.
A bál megrendezésének új időpontját a
Redemptió ünnepét követő hétvégében
jelöltük meg, abban bízva, hogy ekkor
már nem lévén báli dömping, több vendéggel számolhatunk. Így került hát megrendezésre május 12-én a XXIII. Jász bál
a Déryné Rendezvényház dísztermében.
A bál szervezését a következő tagtársaink végezték: Baráth Károly, Bolla János,
Bolla Jánosné, Botka Károly, Botkáné
Sárközi Ildikó, Hortiné dr. Bathó Edit,
Kormos László, Sas István, Suba Ágnes
Beatrix, Suhaj Csilla, Szűcsné Urbán Mária, és Tóth József, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.
A bálanyai tisztet ez alkalommal Fenyvesi Beatrix vállalta magára, a bál díszvendégeként pedig Szaniszló Richárd vibrafonos művészt köszöntöttük, aki rövid,
hangulatos műsorral kedveskedett a báli
közönségnek.
A bálterem szolid, esztétikus díszítése Berényi Ágnes és Suhaj Csilla keze munkáját dicsérte. A nyitótáncot – a 19. század

támogatásokból befolyt tiszta bevételt
egyesületünk a Városháza homlokzatára
visszaállítandó Jusztítia szobor költségére
kívánja fordítani.
A bál igen jó hangulatban telt el, de a báli
közönség létszámának emelkedésébe vetett reményünk sajnos most sem vált valóra. Ennek ismeretében Bolla János elnök
úr felajánlotta a további jász bálok megrendezését a Jászság településeinek. A
hívó szóra elsőként Jászapáti Város polgármestere, Pócs János jelentkezett, aki
vállalta, hogy 2013-ban megrendezik a
XXIV. Jász bált. Győri dr. Czeglédi Márta
Jászfényszaru polgármestere ugyancsak
kifejezte együttműködési szándékát a további bálokat illetően.
A Jász bál elindult hát jászsági körútjára,
úgy, mint tették az őseink a 20. század
elején, amikor a jász bálok rendezését
minden évben más és más jász település
vállalta magára. Bízunk benne, hogy ez a
megoldás megmenti majd e hagyományőrző bált, s nem kell a végső lépéshez folyamodnunk.
Május 24-én a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-
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tatási Intézménnyel közösen az iskola
udvarán álló szépen gondozott kertben
emlékeztünk meg Vásárhelyi István természetkutatóról. Az iskola tanulói egy
szerkesztett műsorral elevenítették fel a
tudós polihisztor életének főbb állomásait, kutatói munkásságát, majd pedig dalban és prózában a tavaszt köszöntötték,
s felhívták a figyelmet a természet szeretetére, védelmére. A hangulatos műsor
szerkesztése és betanítása Jakus Vendelné
tanárnő, egyesületünk tagjának munkáját
dicsérte, míg az énekek kiválogatása és
betanítása Németh Zsófia tanárnő érdeme volt. Az emlékműsort követően Sas
István, a Városvédő és Szépítő Egyesület
vezetőségének tagja tartott ünnepi beszédet, majd átadásra kerültek a Vásárhelyi
emlékplakettek, amelyeket 2012-ben Barta Aliz és Bethlendy Boglárka, a Lehel
Vezér Gimnázium két tanulója érdemelt
ki a környezetvédelem terén végzett kiemelkedő munkásságáért.
Június 5-7-e között került megrendezésre
Bács-Kiskun megye székhelyén, Kecskeméten, a szecesszió fellegvárában a
Város- és Faluvédők XXXI. Országos
Konferenciája, amelyen egyesületünk is
képviseltette magát. Bolla János, Bolla
Jánosné, Hortiné dr. Bathó Edit és Suba
Ágnes Beatrix csak a konferencia nyitó
napján vettek részt, míg Lantos Tiborné
és Tiborcz Zoltánné tagtársaink a konferencia mind három napján képviselték
egyesületünket a jeles rendezvényen.
Június 25-29-ig rendeztük meg a hetedik
Városvédő Ifjúsági táborunkat, amelynek
megvalósulásához a szükséges anyagi
fedezet legnagyobb részét egy 200.000
forintos nyertes pályázat révén Jászberény Város Humán Erőforrás Bizottsága
biztosította.
Ebben az évben is nagyon sok jelentkező
volt a városszépítő munkára, a résztvevők
nagy része már április-május hónapban
feliratkozott a listára. Végül 27 fővel indult el a tábor, amelynek vezetője ebben
az évben is Bugyi Gábor egyesületünk
tagja volt.
A szakmai munka végzéshez a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Zrt. részéről Tóth Endre, Száraz Sándorné
és Marczis Tamás nyújtott segítséget. A
tábor résztvevői köztéri padokat csiszoltak és festettek a Ferencesek terén, a Margit-szigeten, a Negyvennyolcasok terén és
a Fehértói temető Védett temetőkertjében.
A tábor délelőttjei most is munkával, míg
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A közgyűlés résztvevői
a délutánok hasznos ismeretszerzéssel és
kirándulással teltek el. A tábor munkájához most is segítséget nyújtottak tagtársaink: ifj. Bolla János, Besenyi Vendel,
Hortiné dr. Bathó Edit, Járominé Bolbás
Erzsébet, Kalup Gyuláné, Keszthelyi
Zsolt, Kormos László, Némedi György,
Szántai Katalin.
Szeptember 27-én – halálának 140. évfordulóján – emlékeztünk városunk egyik
jeles szülöttére Déryné Széppataki Rózára. A Déryné Rendezvényházban tartott ünnepségen Hortiné dr. Bathó Edit
emlékezett a magyar színészet hőskorára Déryné gyermekkori pajtása, későbbi
színpadi partnere, a jászberényi születésű
Kőszeghy Alajos színész élete és tevékenysége bemutatásával.
A megemlékezést a Lehel Vezér Gimnázium Férfikara tette még emlékezetesebbé Deméné Ilonka Gabriella tanárnő
vezényletével, majd átadásra kerültek a
Déryné emlékplakettek, amelyeket ez alkalommal dr. Kissné Kohári Erzsébet, a
Jászkerület Nonprofit Kft. szervezője, és
Kunné Darók Anikó,a Kelepelő Bábcsoport vezetője érdemelte ki a kultúra szervezése, illetve a bábjátszás terén végzett
kiemelkedő munkájáért.
Október 6-án – hagyományainkhoz híven – az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtünk a Fehértói temetőben, a 48-as
honvédek síremlékénél. Az aradi hősökre a Liska József Katolikus Erősáramú
Szakközépiskola diákjai és a Jászsági
Hagyományőrző Egylet közös műsorral
emlékezett.
November 23-án a Déryné Rendezvényház dísztermében tartottuk egyesületünk

25 éves fennállásának ünnepségét, ahol
a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai
előadásában, szerkesztett műsor keretében elevenítettük fel az elmúlt negyedévszázad egyesületi eseményeit. Bolla
János elnök úr megköszönte az egyesület
tagságának önzetlen és elkötelezett városvédő munkáját, majd emléklapokat nyújtott át az alapító tagoknak.
A jubileumra kiadásra került az egyesület 25 éves tevékenységét bemutató városvédő kiadvány Hortiné dr. Bathó Edit
összeállításában, amit minden jelenlévő
megkapott.
A társegyesületek és a városi intézmények köszönése után közös vacsorával
zártuk a jubileumi ünnepséget.
Az emléklapok ingyenes elkészítését
Kormos László tagtársunk ajánlotta fel.
A jubileumi ünnepség előkészítésében
segítettek: Baráth Miklós, Bolla János,
Bolla Jánosné, Bugyi Gábor, Hortiné dr.
Bathó Edit, Kormos László, Simon Károly, Suba Ágnes Beatrix, Suhaj Csilla,
Vaprezsán Jánosné tagtársaink.
A 2012-es év utolsó rendezvénye most
is a november elsejei gyertyagyújtás
lett volna a Védett temetőkertben, de a
rendkívül rossz időjárás miatt a gyertyák
gyújtását két nappal később tudtuk megvalósítani.
Az elmúlt évben is folyamatosan végeztük a Védett temetőkert gondozását,
amely munkában különösen a Iusta Temetkezési Vállalat dolgozói, valamint
Nagy Gábor, Fábián Rigó Attila és Némedi György tagtársaink jeleskedtek.
Két alkalommal (tavasszal és ősszel) most
is megjelentettük a Berényi Kármentő vá-

rosvédő lapunkat. A szerkesztési munkát
Faragó László és Hortiné dr. Bathó Edit
végezte, de cikkírással, fotózással segített
benne Besenyi Vendel, Bugyi Gábor, dr.
Farkas Ferenc, Lantos Tiborné és Suba
Ágnes Beatrix tagtársunk is.
Az egyesület könyvelési munkáit 2012ben Tiborcz Zoltánné tagtársunk végezte
nagy szakértelemmel.
A Vásárhelyi emlékplakettek gravírozását
Baráth Miklós intézte bérmentesen, a plakett- tartókat pedig Sisa István faműves
készítette támogatásként.
Az egyesület programjainak dokumentálását Baráth Károly, Bugyi Gábor, Faragó
László és Suba Ágnes Beatrix végezték.
Egyesületünk vezetősége havonta egyszer ülésezett. Bolla János részt vett a Város- és Faluvédők Szövetsége Ellenőrző
Bizottságának ülésein, Hortiné dr. Bathó
Edit titkár pedig a Város- és Faluvédők
Szövetsége választmányában tevékenykedett.
Hosszú betegség után 2012. július 3-án,
88 éves korában elhunyt Sebők Józsefné
Gere Ilona tagtársunk, aki több éven át
aktívan tevékenykedett egyesületünkben.
Emlékét örökké megőrizzük.
Kitüntetettjeink:
Bolla János – Magyar Kultúra Lovagja –
Budapest, 2012. január 22.
– Jászkapitány – Jászfelsőszentgyörgy,
2012. július 8.
Bedőné Bakki Katalin – Jászberény Díszpolgára – Jászberény, 2012. április 3.
Sas István – Sipos Orbán Díj – Jászberény, 2012. április 3.
Hortiné dr. Bathó Edit egyesületi titkár
Fotók: Bugyi Gábor
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Az idén is volt Városvédő Tábor
Egyesületünk ebben az évben is megrendezte szokásos Városvédő Ifjúsági táborát, bár az eddigiektől egy kicsit rendhagyó módon. Az utóbbi években már megszokott időpontban, június utolsó hetében
hétfőtől péntekig vették birtokukba a
Jász Múzeumot a táborlakók. A megvalósításhoz szükséges anyagi feltételeket

hallhattunk tartalmas és érdekes előadást
Hortiné dr. Bathó Edit vezetésével. A következő nap témája a Jász Múzeumban
őrzött legendás kürt féltett titkairól szólt,
melyet a múzeumigazgató asszony tárt
fel egy érdekfeszítő előadás keretében a
gyerekek számára. Délután pedig a kürthöz kapcsolódó monda eljátszására is volt

Csoportkép a Jász-emlékmű előtt
a Jászberény Város Önkormányzata által
civil szervezetek részére kiírt pályázaton elnyert támogatás tette lehetővé. Az
eddigi években a tábor fő célkitűzése a
város köztereinek, játszótereinek, utcabútorainak szépítése, festése volt. Azonban
a főtér-rekonstrukció során a köztéri padok megújultak, így munkavégzésre itt
nem volt lehetőségünk. Az idei táborban
az elméleti tudás elsajátítása, a város műemlékeinek, emlékműveinek és történeti
múltjának megismerése, kézműves foglakozások, és a Jászság két tájházának megismerése kapott nagyobb szerepet.
Június 24-én hétfőn 9 órakor a Jász Múzeumban gyülekeztek az ifjú városvédők.
A tábornyitó megbeszélés, és a heti program ismertetése után, a múzeum kiállításainak alapos megismerése következett,
melynek végén olyan néprajzi tárgyakat
vehettek a kezükbe a gyerekek, amelyek
a kiállításban nem láthatóak. Az ebéd
elfogyasztása után egy kis séta következett a városban, amely során Jászberény
nevezetes középületeiről, emlékműveiről

lehetőség, persze nem az eredeti kürt, hanem egy gipszmásolat jóvoltából. De akinek kedve volt, kipróbálhatta az íjászatot,
vagy karikás ostort pattogtathatott Farkas
Kristóf Vince, a múzeum történésze segítségével. A szerdai nap a jászsági tészta
készítésének fortélyaiba való bepillantás-

Ismerkedés a rokokó szobrokkal

sal indult. Két ügyes jász asszony Görbe
Jánosné és Török Sándorné segítségével a
gyerekek megtanulhatták, és kipróbálhatták a csigatészta készítésének rejtelmeit.
A délután pedig egy újabb érdekes témát
tartogatott. A Jászság népi építészetéből
kaphattak egy kis ízelítőt a táborlakók
Kókai Magdolna etnográfus előadásából, melyet rajzos feladatok is követtek.
A „tervezd meg saját házoromdíszedet”
különösen nagy sikert aratott a gyerekek
körében. Csütörtök délelőtt a kézműves
foglalkozásé volt a főszerep Kovács Zoltán jászárokszállási kosárfonó, és felesége
Krisztina asszony jóvoltából. Különböző
természetes anyagok felhasználásával készítettek hangszert, tutajt és még fejdíszt
is a lelkes táborozók. A finom ebéd elfogyasztása után a nap további részét Jászfényszaru gyönyörű tájházának, és a település egyéb érdekességeinek megtekintésével folytattuk. A város alapos megismerésében Farkas Kristóf Vince történész
volt a segítségünkre. Pénteken egy egész
napos kiránduláson ismerhettük meg a
Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény interaktív műhelyeit, melyek lehetővé teszik
a látogatóknak, hogy kipróbálják hogyan
is dolgozott régen egy kovácsmester, egy
kalapos, vagy egy kötélverő. Itt Gömöri
Ilona, a gyűjtemény vezetője és két lelkes
munkatársa volt a segítségünkre. Hazafelé úton Jászapátin álltunk meg ebédelni.
Ezután pedig a „Tanyamúzeum meglátogatása jelentette a tábor záró programját. Itt Mihályi József, a Vándorffy János
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Honismereti zakkör vezetője mesélt a
gyerekeknek nagyszüleink életéről, használati tárgyairól, és mindennapjairól.
Az idei rendhagyó tábor egy olyan ismeretanyaggal gazdagította az ifjú részvevőket, melyet a későbbiekben, talán felnőtt városvédőként eredményesen tudnak
majd hasznosítani.

Régi városképek a Zagyva sétányon

Fotó: Bathó Edit

A monda megjelenítése
a múzeum kertjében
A résztvevők névsora: Bolla Mónika,
Gunics Viktor, Horti Bálint, Horti Dóra,
Járomi Dávid, Kalup Ádám, KöreiNagy Kristóf, Kövér Ádám, Kövér Lili,
Lenzsér Judit, Lukács Levente, Nagy
Míra, Nagy Sándor Bence, Pál Dalma,
Pintér Dalma, Szűcs Laura, Zagyi Zoltán,
Zentai Tamás, Zentai Vivien
Felnőtt segítő: Ifj Bolla János
A tábor vezetői: Hortiné dr. Bathó Edit és
Bugyi Gábor
Bugyi Gábor táborvezető
Fotók: Bugyi Gábor

Fejdísz készítése kákából

Nem is olyan könnyű a tészta nyújtása

Farkas Kristóf történész a fényszarui tájház történetéről mesél

Berényi Kármentő

A megfáradt táborlakók a kemencepadkán

Mihályi József szakkörvezető bemutatja a jászapáti Tanyamúzeumot

A Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény kiállításában
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A Város- és Faluvédők XXXII. Országos
Találkozója és Szakmai
KonferenciájaNyíregyházán
Nyíregyháza, „A homokba szőtt város”
felkészülten várta a találkozó részvevőit.
Szombathelytől Sümegen át Mezőkövesdig 30 egyesület 130 tagja volt jelen
a csütörtöktől szombatig tartó összejövetelen. Egyesületünk képviseletében Háfra
Gergelyné, Lantos Tiborné, Tiborcz Zoltánné és Szántai Katalin vett részt a találkozón.

lepesek építészetéről, életmódjukról, szokásaikról. Ezt követően megtekintettük a
hagyományőrzők táncos, énekes műsorát,
amivel igen jó hangulatot teremtettek.
A hivatalos megnyitó 19 órakor a főiskolán, a világhírű Cantemus Kórus műsorával kezdődött. A gyermekkórust az Artis
Jus-díjas Szabó Dénes karnagy vezényelte nagy sikerrel.

A konferencia elnöksége
Július 11-én az érkező vendégeket a
vasútállomáson és a buszpályaudvaron
várták a szervezők. A szállás és a konferencia a Nyíregyházi Főiskola Campus
Kollégiumában volt. A modern technika
segítségével gyorsan ment a regisztráció
(arcképes igazolványt kaptunk) és a szállásfoglalás.
Az első napi program a finom ebéd után
kirándulással kezdődött. Városnézés, látogatás a Nyíregyházi Állatparkban, vagy
a bokortanyákon jelentette a választási
lehetőséget. Csapatunk a bokortanyák
megtekintésére jelentkezett, ahová autóbusszal mentünk ki. A mandabokori
Művelődési Házban a Bokortanyák Lakosságáért Egyesület elnöke, Gyebrószki
János, és a hagyományőrzők köszöntöttek
bennünket. A finom szatmári pálinka és a
kapucnyika (káposztás bukta) megkóstolása után meghallgattuk dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzos élvezetes előadását a
tirpákok, az 1753-ban érkezett szlovák te-

A résztvevőket Békési Elemér a nyíregyházi egyesület elnöke, Kovács Ferenc
polgármester és Ráday Mihály, a Városés Faluvédők Szövetsége elnöke köszön-

Krúdy szobra Nyíregyházán

tötte. Ezután emléklapot kaptak a jubiláló
egyesületek és átadták a Podmaniczky díjakat. Megyénkből Győrffy Sándor szobrászművész részesült e díjban. Az ünnepség után Nyíregyháza polgármestere adott
állófogadást a találkozó résztvevőinek.
Pénteken délelőtt plenáris üléssel folytatódott a program „Az alternatív turizmus
szerepe az értékvédő településfejlesztésben” elnevezéssel. Dr. Orosz Bálint,
a Belügyminisztérium örökségvédelmi
osztályvezetője a szervezeti átalakulásról, az új jogszabályokról beszélt.
Kujbusné dr. Mecsei Éva, a levéltár igazgatója „A múlt mint turisztikai vonzerő”
címmel ismertette a város történetét, a
megújult régi épületek jelentőségét, a
szobrok, parkok szerepét a vonzó városkép kialakításában. Erről később mi is
meggyőződtünk városi sétánk során. Dr.
Pető József „Krúdy nyomában Irodalom
és turizmus” címmel tartott érdekfeszítő,
hangulatos előadást a nagy író jelentőségéről, Nyíregyházához fűződő kapcsolatáról. Dr. Jánosi Zoltán rektor a főiskola
a „homokba nőtt város” életében betöltött
szerepéről, kulturális, értékteremtő küldetéséről közölt érdekes számadatokat. (Az
elmúlt 51 év alatt 50 ezer diák kapott diplomát a Nyíregyházi Főiskolán.) Gajdos
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A nyírbátori Katolikus templom
a Krucsay oltárral
László, az állatkert igazgatója, „Turisztikai sikertörténet Sóstón, Az Állatpark
története” címmel ismertette azt a nehéz
és küzdelmes munkát, amivel az állatpark
világhírnévre tett szert ,és látogatók ezreit fogadja naponta. Aki nem sajnálja a
fáradtságot a 30 hektáros park bejárásától, bizony nem mindennapi élményben
részesül. Mi erről személyesen meggyőződtünk szombaton délután. Dr. Sipos

Részlet a Sóstói Múzeumfaluból

László, a Debreceni Egyetem főügyész
helyettese, jogtudós „A civil szervezetek
és a jog” címmel tájékoztatta a hallgatóságot, tisztázva néhány fogalmat a jog
oldaláról. Dr. Lőrincz Katalin „Alternatív
turizmus – a tudatos turizmusfejlesztés
Nyíregyháza példáján” címmel tartott
nagysikerű előadást, melyhez délután
kapcsolódott az 1. szekció témája, ami izgalmas vitára késztette a jelenlévőket. Az
alternatív szó jelentése, értelmezése sem
volt egyértelmű.
A plenáris üléshez két kiállítás megnyitása is kapcsolódott. Európa Nostra-díjas
épületek Magyarországon. (Megnyitotta
dr. Winkler Gábor, aki a 4. szekciót vezette erről a témáról.)
Kerékpárutak a Tisza gátján (Megnyitotta
Radványi Ildikó). Délután minden szekcióülésen képviseltük egyesületünket.
Zárásként Békési Elemér, a Nyíregyházi
Városvédő Egyesület Elnöke megköszönte a szervezők és az előadók munkáját és
további sikereket kívánt az egyesületeknek. A nap a Sóstói Múzeumfaluban ért
véget, ahol a Szabolcs Néptáncegyüttes
műsorának megtekintése után a vándorbotot a mezőkövesdi polgármester vette
át. A finom búcsúvacsorát Olajos Gábor
dalművész műsora követte, fokozva az
élvezeteket és a jó hangulatot.
Szombaton délelőtt Máriapócs és Nyírbá-

21
tor megtekintése szerepelt a programban.
Mindkét hely az utóbbi években nagy felújítás részese volt, amiről mi is meggyőződhettünk.
A két és félnap során megtapasztaltuk az
ottani emberek vendégszeretetét, Nyíregyházának és környékének szépségét, új
és hasznos információkkal lettünk gazdagabbak.
Szántai Katalin városvédő
Fotók: Szántai Katalin

A máriapócsi templom
kegyképe a csodatevő oltárnál
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Újabb műalkotásokkal gazdagodott városunk
Április 3-án a Városháza falára került az
a bronz dombormű, melynek aktualitását
az adta, hogy immár 25 éve kiemelkedő
helyszíne Jászberény a Tavaszi Emlékhadjáratnak, melyen a Magyar Huszár
és Katonai Hagyományőrző Szövetség
alakulatai, valamint a Jász Huszár Bandérium lovasai vesznek részt. A relief

grafikájának alkotója Glarati Brigitta és
Mozgay Balázs, míg a kivitelezést a budapesti Numizmatik Szerszám és Fémtermék gyártó és Szolgáltató Kft. végezte.
Június 4-én délután hullott le a lepel a
Trianon emlékműről, amely az Apponyi
téren a nyolcvanas évek második felében létesített dombra, a csaknem másfél

Trianon emlékmű

25 éves a Tavaszi hadjárat ‒ dombormű

évtizedig ott állt napóra helyére került.
Szabó Imrefia Béla szobrász az alkotáson
a gyásznapra emlékeztetve a meghasadt
kereszt és a harang szimbólumokat használta.
Szöveg és fotók: Faragó László

Eltűnik a múlt egy darabja
Fotók: Farkas Kristóf Vince

Régi polgárház a Zizren Janka utcában

Az egykori Pesti Csemege épülete

Berényi Kármentő
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Húszéves a Berényi Kármentő

Városvédő és Szépítő Egyesületünk 1994
februárjától saját újságot jelentet meg,
amelynek a Berényi Kármentő címet adtuk. Bolla János, az egyesület elnöke az
indításkor a következő szavakkal ajánlotta a lapot az érdeklődők figyelmébe:
„Miről akarunk írni? Elsősorban közvetlen lakókörnyezetünkről, útjainkról,
tereinkről, középületeinkről, műemlékeinkről, városunk arculatát meghatározó
kérdésekről, mindennapi életünkről, hagyományainkról, másságunkról, azonosságunkról. Tehát mondhatnánk úgy is:
mindenről tudósítani akarunk, ami informál, felnyitja és látóvá teszi a szemünket,
ami felráz, inspirál, pozitív cselekvésre

késztet és mozgósít… Legyen ez a lap egy
élő riasztórendszer… és maga a létezése
is segítse értékeink megőrzését.”
A városvédő lap alapításától kezdve
folyamatosan megjelenik: kezdetben
kéthavonta, 1997 óta évente négyszer,
2000-től évente két alkalommal (egy tavaszi és egy őszi számmal), 2013-tól pedig anyagi háttér hiányában, évente egy
alkalommal.
A 16 oldalas lap főszerkesztője az induláskor Muhoray György tagtársunk volt,
majd 1997-től Kiss Erika újságíró végezte a szerkesztés nehéz munkáját. 2006-tól
pedig Faragó László tagtársunk vállalta
fel a szerkesztési teendőket, amelyet a
szerkesztőbizottság (Hortiné dr. Bathó
Edit, Bugyi Gábor, Faragó László) közreműködésével végez. Az újságot megkapja az egyesület tagsága, a város vezetése, közintézményei, de eljut a megye és
az ország számos városába is.
A Berényi Kármentő ebben az évben ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját.
Úgy vélem, rendkívül figyelemre méltó
dolog, hogy egy kicsiny civil egyesület
két évtizeden át, – ha nehézségekkel is
– de fenn tudott tartani egy szakmai lapot. Számos olyan kisebb-nagyobb terjedelmű, honismerettel, városvédelemmel
foglalkozó írás jelent meg benne, amelyet sehol máshol nem olvashatnak az érdeklődők. Mi fontos tartjuk lapunkat, és
bízunk benne, hogy a nyomdai költségek
valamilyen módon való előteremtésével

a jövőben is meg tudjuk jelentetni, s remélhetően évente két alkalommal.
Hortiné dr. Bathó Edit egyesületi titkár
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Emléktábla a Szent
Klára Otthon bejáratánál

Ha Jászberényben a volt Ferences templom környékén sétálunk, egy nemrég
elhelyezett emléktáblára leszünk figyelmesek, amelyen hét név olvasható. Leleplezésére 2013. március 13-án az esti
órákban került sor, a 17 órakor bemutatott
szentmise keretében, nagy számú részvétel mellett. A táblát dr. Ternyák Csaba egri
érsek, dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője, és dr. Suba György, a
helyi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke leplezte le. A megáldást és a
felszentelést dr. Ternyák Csaba érsek atya
végezte.
Kik ezek a személyek, akiknek a nevét az
utókor számára megőrizzük? Valamen�nyien mártírok és áldozatok, a 20. század
diktatúrájának üldözöttjei voltak. Ők a
Szent Ferenc fiai ferences barátok, akik
„egyszerű keresztényként élték életüket,

szemlélték a világot,
nem csak önmagukért”. Valamennyijük élete Krisztusért
adott élet. Az üldöztetés következtében
is képesek voltak
életük feláldozására
hitükért, és fogadalmuk megtartásáért.
Erdő Péter bíboros,
a Magyar Katolikus Egyház prímása
2011. november 27én kezdeményezte és megindította
boldoggá
avatási
eljárásukat. Így hét
magyar
szerzetes
indult el a boldoggá, esetleg később a
szenté avatás útján. Valamennyien 1944
és 1954 között hitükért és meggyőződésükért haltak meg. Átlag életkoruk 42 év.
Közülük négy fő jászberényi kötődésű
volt, hárman Jászberényben is szolgáltak,
míg egy fő, Kovács Kristóf Jászberényben született.
A felsorolt szerzetesek születési és halálozási dátumai: Körösztös Krizosztom
(1909-1944), Hajnal Zénó (1900-1945),
Kriszten Raffael (1899-1952), Károlyi
Bernát (1892-1954), Kiss Szaléz (19041946), Lukács Pelbárt (1916-1948), és
a jászberényi születésű Kovács Kristóf
(1914-1944).
Ez a márványtábla 1989 óta immár a 47.
a sorban.
Besenyi Vendel helytörténeti kutató
Fotó: Bugyi Gábor

A Berényi kármentő

következő összevont száma
2014. november végén
jelenik meg!

Egykor
fehér volt…
„Jászberénynek Déryné iránti tiszteletét
és szeretetét hirdeti az az arcképszobor,
amelyet a Hazafias Népfront Bizottság
1961-ben állíttatott fel a Május 1. sziget
bejáratával szemben.” – olvashatjuk Sáros András tanár úr Jászberény műemlékei, emlékművei, emléktáblái, című
1971-ben megjelent munkájában. A fehér
kőből faragott műalkotás Vasas Károly
szobrászművész korai műveinek egyike.
Az 1930-ban, Salgótarjánban született és
Budapesten, 1992-ben elhunyt művész
aktív éveiben megkapta a Munkácsy-díjat,
és az Érdemes művész címet. Mind Déryné emléke, mind a művész iránti tisztelet
halaszthatatlanná teszi, hogy a mára már
szürke-feketévé színeződött mellszobrot
régi pompájában láthassa a szigetre kilátogató nagyon sok ember, kiknek zöme a
nyári programok során „találkozik” városunk nagy szülöttével.
F.L.
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