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A 13. században a Magyar Király-
ságba költöző kunok kapcsán egyetlen 
számadat ismert a szakirodalomban, 
amit Rogerius váradi kanonok tatárjá-
rásról írott „Siralmas éneke” őrzött meg. 
Eszerint 1239 Húsvétján Kötöny feje-
delemmel 40.000 kun harcos érkezett a 
családjával. „Voltak pedig, házuk népét 
nem számítva, mintegy negyvenezren; 
ezeknek költségét mind a király �zette”.

Az 1970-es évekig ez az adat elfoga-
dott maradt, és történészeink rendre 
200–250.000 főnyi népesség beköltözé-
sével számoltak. Ekkor azonban Pálóczi 
Horváth András egyértelműen igazolta, 
hogy ez a szám túl magas, és nem fért 
volna el a kunoknak juttatott terüle-
teken. Véleménye gyorsan elfogadottá 
vált, legfeljebb a kun népesség kapcsán 
váltak ismertté újabb becslések. Pilla-
natnyilag 45–80.000 fős számadatokkal 
találkozhatunk. A kutatások azonban 
egy problémára nem tértek ki: meg sem 
próbáltak választ keresni, hogy a 40.000 
harcosra vonatkozó adat honnan szár-
mazhat. Ez a közömbösség nehezen 
érthető, ha #gyelembe vesszük, hogy a 
kunok kapcsán egy pont ekkora népes-
ség áttelepüléséről már történt említés 
százhúsz évvel korábban. Igaz, a célál-
lomás nem Magyarország volt, hanem 
a Kaukázus vidékén a keresztény Grúzia 
(Georgia).

A 12. század elején Grúzia története 
egy különösen viharos szakaszát élte. A 
Közel-Kelet ura, a Szeldzsuk Birodalom 
a Kaukázus vidékét is behódoltatta, és a 
grúz területek keleti felét közvetlen füg-
gésbe vonta. A Nyugat-Grúziát uraló IV. 
(Építő) Dávid király (1089–1125) nehéz 
helyzetben került trónra, Bizánc kiszo-
rult a térségből, így szövetségesek nélkül 
maradt. Az egyenlőtlen erőviszonyok 
miatt nyílt háborút nem vállalhatott a 
hódítókkal, ezért sokáig partizának-
ciókkal próbálkozott. Sikerei ellenére 
azonban döntő sikert nem ért el. Végül 
1117/18 táján a király maga vezetett kül-
döttséget a Don vidéki kunokhoz. A tár-
gyalások nyomán feleségül vette Otrok 
(Atrak, Atraka) kán lányát, majd új ro-
konait megtelepedésre hívta Grúziába.

Otrok kán pár évvel korábban 
több vereséget szenvedett Vlagyimir 
Monomah kijevi nagyfejedelemtől, így a 
Don vidéki kunok helyzete megrendült. 

IV. Dávid a kun szövetséget összekö-
tötte egy kunok és a szomszédaik (oro-
szok, alánok és más kaukázusi népek) 
közötti békeközvetítéssel, majd elérte, 
hogy apósa Grúziába költözzön. A Grúz 
Krónika szerint: „Most már 40.000 kip-
csak harcost tartott magánál grúz földön 
családjaikkal és a �aikkal, valamint 500 
�atal gyermeket, akiket magához emelt 
az udvarába, és akik másokkal megke-
reszteltettek, és naponta Isten hűségét 
tanulták.”

A kunok grúziai beköltözése megvál-
toztatta az erőviszonyokat, és IV. Dávid 
fölénybe került a széttagolódó Szeldzsuk 
Birodalommal szemben. 1121-ben II. 
Mahmud bagdadi szultán szent háborút 
hirdetett IV. Dávid ellen, ám 1121. au-
gusztusában Tbiliszinél az ellenséges ve-
zérkart egy rajtaütéssel kiiktató grúzok 
döntő győzelmet arattak, és száz eszten-
dőre ők lettek a Kaukázus urai.

Bár Otrok kán történetét több grúz 
és örmény krónika lejegyezte, a törté-
nészek itt egy feloldhatatlan ellentmon-
dásba ütköztek. Egy korabeli forrás – a 
máig legvalószínűbb adatokkal – a csa-
ta kapcsán IV. Dávid seregében 40.000 
grúz mellett 15.000 kunt, 500 alán-jászt 
és 100–200 palesztinai frank keresztest 
említett. Mivel a kun beköltözés óta csak 
három esztendő telt el, és nagy csatákról 
nem maradtak hírek, érthetetlen, hogy 
a kun harcosok létszáma 40.000-ről 
15.000-re csökkent.

Azonnal szembeötlik, hogy a ma-
gyarországi és a grúziai kunok kapcsán 
jórészt azonos számok és becslések #-
gyelhetők meg. Vajon csak véletlenről 
van szó?

A legegyszerűbb, ha a megoldást a 
korszak krónikáinak forrásértékében 
kereshetnénk. Ezek számadataival 
kapcsolatban rendkívül elmarasztaló 
kritikák ismertek, és sokszor ezekből 
valóban csak a ’kevés’, ’nagyszámú’ és a 
’rendkívül sok’ jelzőkre, illetve a ’több-
kevesebb’ ellentétpárokra lehet követ-
keztetni. Az is ismert, hogy sok szerző 
előszeretettel használt kerek számokat, 
amelyek megszületésében, történeti 
közhellyé (toposszá) válásában a Biblia, 
a keresztény vallás és a főbb kultúrkö-
rök hatása, számmisztikája is szerepet 
játszott. De vajon elképzelhető-e más 
megoldás?

Magyarország és Grúzia között a tör-
ténelemben állami–dinasztikus kapcso-
latok nem voltak, ha csak a kunokat 
nem számítjuk közvetítő tényezőnek. 
A kunok felől közelítve viszont legalább 
egy nomád kifejezés bizonnyal volt, ami 
félrevezethette a befogadó országok ve-
zetőit, még pedig ’tümen–tumen’ szó. Ez 
a steppei népek körében a tízes alapon 
szervezett lovas hadseregek legnagyobb 
állandó elemét, a tízezer fős csapattestet 
jelölte. A magyarok is ismerték, a 9. szá-
zadban a gyula által hadjáratba vitt sereg 
húszezer lovasból állt. Györ%y György 
kutatásai alapján a magyar elnevezése a 
’tömény’ lehetett, amelyből a ’töményte-
len’ szavunk származik, ’megszámlálha-
tatlanul sok’ jelentéssel.

A tümenek szigorú számszerűsége 
azonban idővel kevésbé érvényesült. 
Zimonyi István a honfoglaló magyarok 
kapcsán mutatott rá, hogy ezek már 
nem biztos, hogy 10.000 harcosból áll-
tak. Így i.e. 200 táján az ázsiai hun biro-
dalomban 24 előkelőnek kellett tízezer 
lovast kiállítani, de erre csak a tehető-
sebbek voltak képesek. Még érdekesebb 
a 13. században a világhódító mongol 
hadsereg, amelyben a tümen három 
fajtáját különítették el. A nagy tümenek 
legalább hétezer harcossal rendelkeztek, 
a közepesek legkevesebb ötezerrel, míg 
a kis tümenek minimum háromezerrel. 
Ám az ennél kisebbeket sem mindig 
olvasztották egybe! 1268-ban a Tibet-
ből kiállított 11 tümen átlagosan csak 
2818 főből állt, ami alig három feltöltött 
egységnek felelt meg. Ekkorra tehát a 
tümennek egy ’szervezett, rendezett se-
reg’ jelentése is lehetett.

De miért tévesztette meg a magyar 
és a grúz udvart a ’tümen’ kifejezés? 
Véleményünk szerint talán azért, mert 
mindkét államban konkrét számnévi je-
lentés (10.000) is kapcsolódott a szóhoz.

Hazánkban a „tümen’ szót katonai 
egységként az Árpád-korban már nem 
említik, ám számnévként még évszáza-
dokig használták. Már Györ%y György 
felhívta a #gyelmet, hogy ’timinis, ti-
minus’ alakban az Árpádok alatt több-
ször is feltűnt. Így II. András 1212-es 
(quatuor timinis salium), majd 1229-es 
oklevelében (unum Timinum salium 
regalium), de igazi ismertségét az 1233-
as beregi egyezmény szövege mutatja, 
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ahol többször is szerepelt (tres timinos 
…Timinos de talibus Salibus, … unum 
Timinum, … unum Timinum). A 15-16. 
században a „tümen”-t legalább 17 hazai 
oklevél említi számnévi jelentéssel. A 
’timinis’ helyett ekkor már a ’tumen’ ala-
kot használták. Az említések zöme sóval 
kapcsolatos (a sókockák számát adták 
meg, gyakran több százezer darabig). 

A Kaukázus vidékén ugyan homá-
lyosabb a kép, de a fő tendenciák itt is 
megrajzolhatóak. A kifejezést a grúzok 
a 11. század végére megismerték a szel-
dzsuk törököktől, majd a kunoktól is. 
Mivel a Grúz Krónika a 12-13. század-
ban keletkezett, a mongolok hatása is 
nyilvánvaló. Itt azonban +gyelembe kell 
venni, hogy a mongolok legalább három 
értelemben használták a ’tümen’ szót. 
Egyrészt a katonai egységeik, másrészt 
a tízezer családból álló igazgatási egysé-
gek megnevezésére, végül pénzügyi szá-
mítási egységként (10.000 dirhem vagy 
dinár = 1 toman).

A ’tümen’ a magyar és grúz nyelvben 
kezdetben a tízezer lovasból álló katonai 
egységet jelölte, de utóbb tízezret jelen-
tő számnévi értelmet is kapott. Talán 
lehetséges, hogy Grúziába és hazánkba 
valójában négy (nagy, közepes, kis, sőt 
létszám alatti) tümenbe szervezett kun 
harcos költözött be a családjával – az 
egykori nagy kun törzsszövetség töredé-
kei –, nem pedig 40.000.

Ám az elmondottaknak van egy ko-
moly problémája, egy alapvető feltéte-
le. Ha ugyanis a grúzok és a magyarok 
1118 és 1239 kapcsán egyaránt négy 
tümen kun harcos betelepülését emlí-
tették, akkor a 11–13. században a kun 
törzsszövetség hadereje is mindvégig 
négy tümenbe lehetett szervezve!

Sajnos erre egyértelmű bizonyíték 
nincs, bár logikailag elképzelhető. Eset-
leg ezt erősítheti Anna Komnena bi-
zánci hercegnőnek az 1091-es lebuioni 
csatával kapcsolatos tudósítása, amely 
szerint a besenyők ellen a bizánciakat 
40.000 kun harcos segítette. Murgulia és 
Susarin orosz kutatók 1998-ban megje-
lent könyve a magyarországi és grúziai 
kun beköltözés kapcsán említi a her-
cegnő adatát, ám a szerzők úgy vélték, 
a 40.000-es szám a steppei népeknél a 
’megszámlálhatatlanul sok’ szinonímája 
lehetett, és ezért használták.

Bármi is a helyzet, a ’tümen’ fogalmá-
nak további pontosítása a steppei népek, 
így a kunok és a magyarok története 
szempontjából is fontos, új eredménye-
ket hozhat.

Dr. Bagi Gábor muzeológus

A JNSZ Megyei Tudományos Egyesü-
let más partnerekkel együtt tudományos 
tanácskozást rendezett Karcagon 2012. 
november 16-án. Kutató nyelvészek, táj-
nyelvgyűjtők és néprajzosok tartottak 
előadást a nagykunsági tájnyelvről, a kun 
nyelvről és a tárgyi emlékekről. Szó esett 
a vidéki múzeumok szerepéről is a nem-
zeti örökségben. A jelenlévők felhívással 
fordultak az érdeklődőkhöz, hogy minél 
több kun szót megismerjünk. A konfe-
rencián és a nagykunsági könyvbemuta-
tókon 10 új megyei könyv bemutatására 
került sor, közte a család helyét, szerepét 
vizsgáló Középpontban a család című két 
kötetes műre és a Jászkunság folyóirat 
2012. évi számára.

Most itt közöljük a konferencia felhívá-
sát a kun szavak összegyűjtésére.

Az észak-nyugati köztörök nyelveket 
kipcsak nyelvek néven tartja számon a tur-
kológia. Mint általában a török nyelvek 
osztályozásánál, itt is nagy nehézségekbe 
ütközik, hogy pontos származási-gene-
tikai viszonyt állapítsunk meg az egyes 
nyelvek között, mivel szinte folyamatosan 
érintkeztek egymással, és más török nyel-
vi ágakkal is. Például a délnyugati török 
nyelvcsoport, az oguz nem egy hatását 
is felfedezhetjük a kipcsak nyelvekben. 
Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy 
a 9-10. században már készen állt az az 
„őskipcsak” nyelv, amelynek különböző 
dialektusain az észak-nyugati török világ 
beszélt. Ezekből alakultak ki az elmúlt ezer 
év folyamán a ma ismert kipcsak nyelvek. 
A besenyők és a kunok (kumanok) nyelve 
a késő középkorban kihalt, egyes csoport-
jaik különböző, más nyelvű közösségek-
be olvadtak be, mint ahogyan például a 
magyarországi kunok elmagyarosodtak. 
Ezek +gyelembe vételével adom meg az 
alábbi táblázatot: ne tévesszük szem elől, 
hogy a három nagy kipcsak nyelvcsoport 
egyes nyelvei igen közeli nyelvrokonság-
ban vannak egymással, de az egyes cso-
portok nyelvei között is volt történelmileg 
átjárás, kapcsolatok révén.

I. NYUGATI KIPCSAK
(vagy PONTO-KÁSPI) NYELVEK

1. besenyő (kihalt, nyelvileg csak
 töredékesen ismert)
2. kun/kuman (kihalt, de jól ismert)
3. krími-tatár

a. központi
b. urum
c. krimcsak

4. karaim

I. ÉSZAKI KIPCSAK
(vagy VOLGA-URÁLI) NYELVEK

1. tatár
a. nyugati vagy miser-tatár
b. középső vagy kazáni tatár
c. keleti vagy szibériai tatár

c. baraba
2. baskír

I. DÉLI KIPCSAK
(vagy ARALO-KÁSPI) NYELVEK

1. kazak
2. karakalpak
3. kipcsak özbek
4. nogáj
5. kirgiz

Összeállította: 
Prof. Vásáry István turkológus

Felhívás a Kunság Lakóihoz
Kun tájszavak, melyek futó említésként 

előfordulnak Mándoky Kongur Istán 
munkáiban, de nincsenek adatolva és 
magyarázva. Összesen: 112 szó

ágos, ákos, ajnás, ájos, arán, árboc, 
árbuc, árkó, bar ~ barni (ige), bésmet, 
boró, boroma, bosztorma, botka, bödönye, 
bődörge, börőtörgíny, bőzeg, szűcsbőzeg, 
bugó, búgó, csabos, csajnat, csaló, csalló, 
saló, csalma, csaprag, csaska, saska, csat-
tog, csender, csenger, cseralma, csil, csipa, 
csobár, csögőcs, dalpag, déldom, delégel, 
dellégel, delléngel, düc, dűc, gyűc, életni 
(ige), engér, ere, etek, gyalboc, gyeles, gyen-
ge, gyetegíny, gyökön, gyökint, gyögen, 
györmő, zsörmő, gyú, ijér, írány, irkett, 
kalkoboz, kolkoboz, kapcsak, kaptony, 
karak, karakolni (ige), karakotány, 
karalgány, kárta, katak, kegbere, kepkere, 
köböre, köböle, kínyeszú, ketek, kírpitkíny, 
kojocskán, kolodon, kongur, kora, kórgan, 
kosló, kotorgány, kögíny, kuba, kurk, 
kurog, kúrt, kürmetni (ige), kürmő, 
lacsuha, nagacsi, ócsag, őgöj, örmeg, 
őrnyög (-mustra), őrös, pőcsik, remcsik, 
sömörcsög, szaricsóka, szágom, szándok-
láda, szobozga, szongor, szonka, taga, 
tala! tala!, tamba (tanga), tang, tere, tésó, 
tezgen, tinneg, tobógu, torgányó, toronga, 
tömrő, töre (türe), tutka, tűny, tűtökíny, 
ujjmakk, ülös, zsarat, zsaré! zsügön.

Kedves Olvasó!
1992-ben hunyt el +atalon a karcagi 

születésű Mándoky Kongur István nyelv-
kutató. A kun szavakra, nyelvi emlékekre 
vonatkozó kutatásait nemzetközileg is 
számon tartják. A magyarországi turko-
lógusokra vár az a feladat, hogy a kutatást 
tovább folytassák. A fent felsorolt szavak 
elterjedtségét és jelentését keresik most. 
Kérjük önöket, hogyha valamelyik szót 
hallották, ismerik jelentését, használják, 
(tehát nem könyvekben szakcikkekben 
írt magyarázatokat várunk) írják meg 
nekünk, hogy hozzájáruljunk adatokkal a 
kun nyelvemlékek feltárásához. Cím: Dr. 
Örsi Julianna 5420 Túrkeve, Deák F. u. 4.; 
e-mail: kultura.kevi@gmail.com; tel.: 06-
30-9383-777.

 Dr. Örsi Julianna etnográfus

Nyelvi és tárgyi örökségünk a Nagykunságon
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A jászok nagy becsben tartott erek-
lyéje, a Jászkürt – amit a magyar ha-
gyomány Lehel vezér kürtjének tart 
– régtől fogva csorba. Éppen ez a csor-
baság adott okot arra, hogy Lehel vezér 
kürtjével azonosítsák. A monda szerint 
955-ben a magyar seregek Augsburg 
alatt, a Lech-mezején ütköztek meg a 
német csapatokkal, s ez alkalommal 
súlyos vereséget szenvedtek. Nagyon 
sokan életüket vesztették a csatában, 
másokat pedig elfogtak, köztük a csa-
pat négy vezérét, Taksonyt, Surt, Lehelt 
és Bulcsút is. A császár kérdőre vonta 
őket tetteikért, s a krónikák szerint ek-
kor történt, hogy Lehel vezér a kürt-
jével olyan csapást mért az előtte ülő 
császár fejére, hogy az azon nyomban 
szörnyet halt. Ekkor csorbult meg Le-
hel vezér híres kürtje, amely évszáza-
dok óta őrzi a mondai történetét.

A kürt csorbaságát a jász hagyomány 
azonban másféleképpen magyarázza. 
Úgy tartják, hogy őseink a tatárok elöl 
Jászfényszaru határában rejtették el a 
kürtöt, majd a tatárjárást követően egy 
szántás alkalmával egy eke fordította 
ki a földből, s az eke csoroszlyájától 
csorbult meg a kürt szája. Egy másik 
helyi monda Jászárokszállásra helyezi 
a történetet, ahol egy patak – amelyet 
a mai napig Szarvány-pataknak nevez-
nek – medrében rejtették el a kürtöt, és 
később onnan is került elő. A monda ez 

alkalommal nem magyarázza a csor-
bulás történetét, csupán a rejtekhelyet 
nevezi meg.

Tény és való, hogy a Jászkürt pereme 
csorba, s ha *gyelmesen megnézzük, 
akkor jól látható rajta egy másik csor-

bulás is, amelyet azonban egy elefánt-
csont darabbal utólag kipótoltak. A 
pótlást két apró ezüst szegecske erősíti a 
kürt palástjához. Sokáig nem volt tudo-
másunk róla, hogyan eshetett meg rajta 
ez a második csorbulás. A titokra 1996-
ban derült fény, amikor a Fényszaruiak 
Baráti Egyesülete hasonmás kiadásban 
megjelentette Szűcs Mihály egykori fő-

bíró időskori visszaemlékezéseit. A ne-
vezett főbíró számos érdekes történetet 
közöl önéletírásában, s többek között 
azt is elmeséli, hogyan vett részt *atal 
főhadnagyként 1867-ben Ferenc József 
magyar királlyá koronázásán.

A délceg jász és kun huszárok-
ból álló koronázási bandériumot a 
jászfényszarui Szűcs Mihály főhad-
nagy vezette. A koronázás 1867. júni-
us 8-án, Pünkösd vasárnapján történt 
nagy pompával. A díszelgő menetben 
a Jászkun Bandérium élén gróf Ráday 
Gedeon jászkun főkapitány lovagolt, 
nyakában a szíjra fűzött Jászkürttel.

Hogyan történt? – A Jászkürt két csorbulása

Szűcs Mihály főhadnagy

 A Jászkürt első csorbulása Fotó: Baráth Károly

 A Jászkürt másik csorbulása Fotó: Baráth Károly
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Jászfényszarun a Főútról nyíló So-
mogyi út 29. szám alatt tekinthető meg 
a Kiss József Gyűjtemény. Itt egy 19-20. 
század fordulóján épült hagyományos 
jászfényszarui népi lakóház látható, 
aminek a berendezését a gyűjtemény 
névadója Kiss József tanár és diákjai 
gyűjtötték össze. Így jött létre a gyűj-
temény 1984-re. Az épület homlokza-
tának vértelke deszkából készült, rajta 

díszes, fűrészelt szimmetrikusan elhe-
lyezett hét darab geometrikus minta, 
melyek közül kettő napszimbólum, és 
egy keresztet ábrázol. Az oromzat te-
tején kovácsoltvas kettős kereszt utal 
a római katolikus vallásra. A kereszt 
szárát szív és egy-egy növényi inda is 
díszíti. A lakóház a helyi szokások sze-
rint vertfalból készült. Mint ahogy a 
ház melletti kerítés is a hagyományos 
módon 2000-ben vertfalból készült. A 
ház tetőzetét pedig náddal fedték be. 

Az épület a tornáccal egységes nyereg-
tető alá épült. A főhomlokzaton két ab-
lak és a tornácra nyíló ajtó található. A 
tornác faoszlopainak faragott oszlopfői 
szintén fűrészelt, növényi mintákkal 
díszítettek. 

Az épületbelső elrendezése a hagyo-
mányokat követi. Az ajtóból a kony-
hára lépünk, ahonnan jobb oldalról a 
tisztaszoba nyílik. Itt található a szoba 
ékessége, a díszes kemence. A tiszta-
szobában több értékes berendezési, 
használati, valamint dísztárgy látható.

A konyha falának két oldalán nyí-
lik egy-egy indófni. Itt kaptak helyet 
az étkezéssel kapcsolatos használati 
tárgyak. Különösen látványos a falra 
kiállított cserépedény gyűjtemény. A 
balra nyíló helyiség volt egykor a csa-
lád valódi lakószobája. Napjainkban itt 
került berendezésre egy helyi cipész-
mester értékes gyűjteménye, illetve 
több munkaeszköz is, például kender-
feldolgozó eszközök és varrógépek. A 
tornácról nyíló kamrában ma számos 
állattartáshoz és növénytermesztéshez 
használt mezőgazdasági tárgy látható. 
Innen nyílik a padlásfeljárat is. A tor-
nácon hosszú lóca áll.

A gyűjtemény legújabb része a lakó-
házhoz épített, 2010-ben átadott nyi-
tott szín, és az udvaron álló közösségi 
kemence. A nyitott színben kapott he-
lyet több mezőgazdasági eszköz, de jó 
néhány értékes síremlék is.

A gyűjtemény előzetes egyeztetés-
sel ingyenesen megtekinthető. Jelent-
kezni Pető Lászlóné gondnoknál (06-
57/423615; 06-30/9375042) lehet.

Farkas Kristóf Vince
muzeológus

A bandérium több napon át múlat-
ta az időt Pesten, hiszen az ünnepség 
számos rendezvényből állt, amelyen 
a nyalka jász és kun huszárok is részt 
vettek. A koronázási ünnepséget köve-
tő hétfői napon, a Jászkun Bandérium 
teljes díszben vonult fel a várba, hogy 
részt vegyen az ő királyi felségének 
szánt ajándékok ünnepélyes átadásán. 
Rekkenő nagy meleg volt, ezért út-
ban a vár felé a huszárok többször is 
megálltak egy-egy sörkocsmánál, hogy 
szomjukat csillapítsák. A sörivásban 
Ráday Gedeon jászkun főkapitány úr 
sem maradt el a huszárjaitól, mert őt 
is erősen kínozta a szomjúság. Az ak-
kor már idős főkapitánynak azonban 
igen nehezére esett a lóról való le- és 
felszállás, ezért a főhadnagy segítségét 
kérte. Szűcs Mihály főhadnagy így írja 
le a történetet: „…főkapitány öcsém, én 

is igen szomjas vagyok, fogdmeg a lova-

mat, majd elmegyek én is megiszom egy 

pohár sör, erre az öreg úr nagy nehezen 

leszáll a lováról és beront a nép közé, a 

pohár sör felemésztésére gyors léptekkel 

jön felém és megláttam, hogy a nyaká-

ba csüngő Lehel kürt alsó végéből egy jó 

darab le van törve, rögtön 'gyelmeztet-

tem a tett kár mi módoni állására, mire 

ő mágnási dühével nekem ront, hogy 

mit találsz még ki, azt gondolod, hogy 

én annyira tudnám becsülni ezen régi 

ereklyét, hogy még azt gondatlanságom 

miatt el is törném.

Erre lepattanok lovamról és átfordí-

tom a nyakában csüngő kürtöt szemei 

elé, hogy nézze meg mily kár van a jász 

kürtben, mi felett szemlét tartott és meg-

látván annak csorbulását s fájdalommal 

mondja, ez már roppant kár, ezt való-

színűleg hátul a magyar nyereg hátulsó 

része törte le, hanem kösd fel jobban a 

nyakamba, hogy többé a nyeregkápához 

ne verődjék, mjad megcsináltatom én 

ezt, hogy a vármegye nem tudja meg.

Igaz ugyan, hogy meg is csináltatta, a 

melynek a külső részén nem is látható, 

hanem a bel üregében igen észrevehető, 

miután a toldott rész sokkal fehérebb 

mint a régi.”

Így történt hát, hogy a jászok híres 
kürtjén egy második csorbulás is esett, 
amelynek hiteles történetét Szűcs Mi-
hály fényszarui főbíró visszaemlékezé-
se őrizte meg az utókornak.

Hortiné dr. Bathó Edit

múzeumigazgató

A jászfényszarui Kiss József Gyűjtemény

A fényszarui tájház faragott tornáca. 
Farkas Kristóf Vince muzeológus
a jászberényi gyerekeknek mesél

Fotó: Bugyi Gábor

 Gyerekek a tiszta szobában Fotó: Bugyi Gábor
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Apponyi Albert (1846–1933) orszá-
gos kultusza a Horthy-korban vette 
kezdetét az első világháborút lezáró pá-
rizsi béketárgyaláson 1920. január 16-
án elmondott védőbeszédével. Ennél 
jóval előbb kezdődött lokális kultusza 
Jászberény városában, amelyet 1881-
től 52 évig képviselt a parlamentben. 
Ennek folyamatossága csak az ősziró-
zsás forradalom és a Tanácsköztársaság 
során szakadt meg. Apponyi először 
1878-ban járt a városban, párttársa, 
Lipthay Béla báró mellett kortesked-
ni. Feladatát sikerrel teljesítette. Há-
rom évvel később már őt választották 
képviselővé. Évtizedekkel később egy 
újságíró a jászberényieknél a grófról 
érdeklődött. „Megkérdeztem mikor sze-
rették meg Apponyit? – Még 78-ban, a 
Lipthay-választásnál. (…) Akkor tör-
tént, hogy a Holzer boltja elé egy "atal-
ember kihozott egy asztalt, felugrott rá, s 
arról mondott olyan okos dolgokat, ami-
lyeneket addig senkitől sem hallottunk. 
Odasereglettünk köréje s azóta mellette 
is maradtunk, mert Apponyi volt ez a 
"atalember.” (Magyarság, 1924. októ-
ber 21. 5.) A város és a politikus vi-
szonya kezdetben nem volt felhőtlen. 
Helyi ellenfelei az 1884-es választáson 
téglával dobálták meg, 1896-ban az 
igazságügyminiszter indult ellene, aki 
nehéz kihívónak bizonyult. Öt év múl-
va újra kevésen múlt, hogy nem vesz-
tett. De a Horthy-korban soha nem 
akadt kihívója, mindig egyhangú vá-
lasztással lett képviselő. „Apponyinak 
nincs külön pártja Jászberényben, az ő 
pártja az egész város.” (Nemzeti Újság, 
1928. október 23. 8.)

Lokális kultuszának nyitányaként a 
jászberényiek 1889-ben róla nevezték 
el a főteret. Ennek hátterében az állt, 
hogy a hármas kerület egykori épüle-
tét az igazságügyi minisztérium 60 ezer 
forintért 1886-ban megvette. A szám-
lát négy év alatt, részletekben akarta a 
minisztérium rendezni, de Apponyi 
közbenjárására 1888-ban egy összeg-
ben ki+zették. Néhány év múlva, 1893. 
december 9-én Koncsek István polgár-
mester és Bathó János képviselő javas-
latára „a magyar nemzeti politika terén 
tanusított magatartásáért, szeplőtlen 
jellemszilárdsággal párosult őszinte ha-
za"ságáért, ezek mellett városunk iránt 
meleg ragaszkodásáért tiszteletünk, sze-

retetünk, nagyrabecsülésünk és határ-
talan bizalmunk jeléül hon"ui nagy és 
elévülhetetlen érdemének elismeréseül 
közfelkiáltás utján szünni nem akaró 
éljenzések között városunk díszpolgárá-
nak választottuk meg.” (Jászberény és 
Vidéke, 1893. december 14. 1.)

A város 1906-ban ünnepelte a gróf 
mandátumának 25. évi jubileumi, val-
lás- és közoktatásügyi miniszternek ki-
nevezése után. Fellobogózták a várost, 
a Nádor huszárok bandériuma alkotta 
díszkíséretét, a zenekar a Kossuth-nó-
tát és a Rákóczi-indulót húzta, amikor 
bevonult a városba. Lakomát rendez-
tek, ahol pohárköszöntőkben méltat-
ták, verset írtak hozzá. (Jász Kürt, 1906. 
szeptember 8. 1-3.)

Trianonnal kezdetét vette Apponyi 
országos kultusza. Nemzeti üggyé lett 
75., 80. és 85. születésnapja, halála és 
temetése. A jászberényiek ezektől sem 
maradtak távol. A városban tett láto-
gatása ünnepnek számított. Mindig 
fejedelmi módon fogadták. Apponyi 
este érkezett vonattal. A jegyző egy 
küldöttség élén elébe ment egy közeli 
állomásra és együtt vonatoztak be Jász-
berénybe, ahol a polgármester fogadta. 
Négyesfogaton vitték a városközpont-
ba, útját fáklyás sorfal szegélyezte. A 
Zagyva hídjánál díszkaput emeltek 
tiszteletére, előtte mozsárágyúk ad-
tak le üdvlövéseket. Apponyi a jegyző, 
vagy az apátplébános házában szállt 
meg. Másnap a vendég és vendéglátói 
misén vettek részt, utána a főtéren a 
gróf beszélt az egybegyűltekhez. Szó-

noki emelvénye mindig ugyanaz volt, 
amit egyik beszédtől a következőig el-
tettek. Beszéde közben nem volt taps és 
éljenzés. „Nem illik Apponyit éljenekkel 
zavarni, az apáink sem zavarták.” Ma-
gyarság, 1924. október 21. 5.) Szállása 
előtt este lampionos szerenádot tartot-
tak. Apponyi ellátogatott a helyi kaszi-
nóba, az Ipartestületbe és találkozott 
a rabbival. „Egy helyi notabilitás azt 
mondja nekünk: – Amíg Apponyi él, 
mindig ő lesz a mi képviselőnk. S ez a 
ragaszkodás elsősorban a személyének 
szól. Hogy nagy abszurdumot mondjak: 
ha egy szép napon kommunista lenne, 
akkor is csak őt választanánk meg, és pe-
dig akkor is egyhangulag. Jászberény te-
hát tisztában van azzal, milyen tisztes-

séget jelent számára az Apponyi Albert 
személye.” (Pesti Hírlap, 1925. október 
27. 5-6.)

Apponyi 1931-ben már ötven éve 
volt a város képviselője. Ekkor parla-
menti választásokat is tartottak. Appo-
nyi megőrizte mandátumát. Jászberény 
a megbízólevelet aranytáblára vésette.

Halálának hírére a városban meg-
kondultak a harangok, egyhetes gyászt 
rendeltek el, a képviselő-testület gyász-
ülést tartott. A várost fellobogózták, az 
utcai lámpákat gyászfátyollal takarták 
le. Az összes helyi templomban mi-
sét tartottak érte. Temetésére 250 fős 
delegációt küldtek a fővárosba, amely 
magával vitte Lehel kürtjét, és lerótta 
tiszteletét a parlamentben felravatalo-
zott koporsónál, majd elkísérte utolsó 
útjára. Jászberény főterén 1939-ben ál-

Apponyi Albert gróf lokális kultusza Jászberényben
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Drága Éva Néni!
Legutóbb egy örömteli esemény alkal-

mából álltam előtted a Szent Klára Ott-
honban, amikor a kilencvenedik születés-
napodon köszöntöttünk a családtagjaid, 
barátaid, tisztelőid társaságában. S íme, 
most újból itt állok ellőtted, fájó szívvel, 
szomorúan, mert búcsúznom kell tőled. 

Majd negyven évvel ezelőtt kezdő 
néptáncoktatóként ismertelek meg, mi-
kor a Pető( úti Óvoda óvodásait taní-
tottam a Víz utcában. Együtt kísértük 
a gyerekeket a táncházba, majd pedig 
vissza az óvodába. Később pedig, a Jász 
Múzeumban dolgoztunk együtt, hogy 
megvalósítsunk egy álmot, s megment-
sünk egy felbecsülhetetlen mintakincset 
az utókornak. 

Te mindig hittél a közösség erejében, 
az összefogásban, a szépben és a jóban.

A jóság kezdettől fogva benned lako-
zott, hiszen 1921 karácsonyán a Jézuska 
hozott Misi Ignác szabómester család-
jába. A kézügyességet is szüleidtől és a 
szintén iparos nagyszüleidtől örökölted, 
amely képesség egész életedben végig-
kísért, és segítségedre volt nehézségben, 
örömben egyaránt. A szerető család, 
amelyben nővéreiddel együtt felnőttél, az 
Érseki Leánynevelő Intézet, ahol tanultál 
életre szóló útravalót adott számodra. 

Életednek két meghatározó pillére volt: 
az óvónői hivatásod és a díszítőművészet. 
Jóllehet nem voltak saját gyermekeid, de 
mégis egész életedben gyermekek kö-
zött voltál, velük foglalkoztál, nevelted 
őket a jóra, a szépre, az igaz emberségre. 
Gyermekek sokasága emlékszik vissza 
szeretettel a Pető( úti Óvodában eltöltött 
évekre, amikor Éva óvó néni segítségével 
ismerkedtek a világ dolgaival. 

Életed másik nagy „szerelme” a hímzés 
volt, amit igazi mesteri fokon műveltél. 
Ismerted az ország valamennyi vidékének 
hímzéskultúráját, de a szívedhez mégis a 

legközelebb a jász hímzés állt, amelynek 
20. század végi feltámasztásában vezető 
szerepet vállaltál. Hímző asszonyaiddal – 
kik híven követtek Téged – megtaláltátok 
azt a módot, amellyel sikeresen feleleve-
nítettétek az egykori jászsági szűcshím-
zés már feledésbe ment mintakincsét. 
Egyaránt részese voltál a kezdeti sikerte-
len próbálkozásoknak ugyanúgy, mint a 
későbbi eredményes megoldásoknak. 

Egy idő után már nemcsak hímezted, 
de magad is tervezted a szebbnél szebb 
mintákat jelenkorunk használati textí-
liáira. Gyönyörű tervezéseidet ma is ott 
láthatjuk az oltárterítőkön, párnákon, fu-
tókon, zászlókon, ruhagallérokon, és még 
számos egyéb textílián. Jász-minta terve-
zéseddel iskolát teremtettél, és e nemes 
munkában követőkre találtál a Jászság 
díszítőművészeti szakköreiben, hímző 
asszonyaiban, és elkötelezett támogatóra 
a Jász Múzeumban.

1998-ban Szabó Pál Antalnéval kö-
zösen jelent meg nagysikerű könyved  
Jászsági szűcsminták textíliákon címmel, 
amely 2009-ben második kiadásban is 
napvilágot látott, s alapvető kézikönyve 
lett a jász hímzés 21. századi továbbélé-
sének. Emlékszem mennyire aggódtál a 
könyv előkészítése során, hogy még le-
gyen erőd befejezni. De kérésedet az égiek 
meghallgatták, és megkaptad az erőt, ami-
vel nyomda alá rendezhettük a könyvet.

Drága Éva Néni! Téged mindig is sze-
retett a jó Isten, és tenyerén hordozott a 
sors, hiszen nemcsak tartalmas, hosszú 
élettel ajándékozott meg, de tudással, 
jósággal, szeretettel, hittel, és végtelen 
kitartással is. Példa voltál előttünk éle-
tedben, de példa leszel halálod után is. 
Valamennyien jó ismerjük az élet törvé-
nyét: születünk, élünk és meghalunk. És 
mégis, amikor eljön a végső búcsú órája, 
fájdalommal vesszük tudomásul a vissza-
fordíthatatlant. Mi, akik szeretünk Téged, 
szomorú szívvel állunk itt, hogy elkö-
szönjünk tőled, és elengedjünk a távoli 
mennyei szakkörbe, ahol már nagyon 
sokan várnak rád. 

Drága Éva Néni! Köszönjük neked 
mindazt a tudást és jóságot, amit tőled 
kaptunk. A szívünkben és az emlékeze-
tünkben örökké velünk maradsz, de ott 
él majd emléked a mívesen hímzett jász 
rózsákban, tulipánokban, nefelejcsekben, 
és gyorgyinákban is.
Isten veled Éva néni! Nyugodj békében!
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató

(Elhangzott 2013. július 25-én
Jászberényben a Szent Imre temetőben)

lították fel mellszobrát, amelynek a II. 
világháborút követően nyoma veszett.

A városi kaszinóban 1940. február 
8-án, halála után hét évvel, díszvacsora 
rendezésével elevenítették fel emlékét. 
Itt a korábban Apponyi-párti Bathó 
család tagja, Bathó Károly mondott 
ünnepi beszédet. Város és képviselő-
je viszonyát így jellemezte: „Soha sem 
vegyült ebbe sem a korrupciónak, sem a 
hatalmi befolyásnak, sem a népámítás 
silány hatásainak árnyéka sem. Nem 
sülyedtünk, hanem erkölcsileg emelked-
tünk egymás által.” (Dr. Bathó János 
ünnepi beszéde a Jászberényi Kaszinó 
Egyesület első ízben – 1940. február 
8-án – megtartott Apponyi-emlékva-
csorán. Jászberény, é. n. 8.) 

A magyar arisztokrácia Széchenyi 
Istvánról évente serlegbeszéddel emlé-
kezett meg a Nemzeti Kaszinóban. En-
nek mintájára a jászberényiek az Appo-
nyi-kultusz helyi ápolására készítettek 
serleget és szerveztek serlegbeszédeket 
a Bathó-beszédet követve a ’40-es évek 
első felében.

Egy pillanat alatt megszűnt kultusza 
1945 után. A kommunizmus idején 
egy katolikus, konzervatív, revizionista 
és legitimista nagybirtokos főrendnek 
nem lehetett még helyi szinten sem 
ápolni az emlékét. A főtér új nevet ka-
pott, mellszobrát eltávolították, halálá-
nak évfordulóin nem tartottak megem-
lékezéseket.

A rendszerváltás után azonban újra 
megjelentek Jászberényben régi kul-
tuszának elemei. Az egyik teret ismét 
Apponyiról nevezték el 1990-ben. Fel-
vette nevét egy helyi általános iskola. 
Ismét mellszobrot állítottak emlékére, 
Máté György szobrászművész alkotását 
1996-ban az Apponyi-téren. Halálának 
2013. február 7-én volt a 80. évforduló-
ja. Ebből az alkalomból megemlékezést 
tartottak, és koszorút helyeztek el a gróf 
mellszobra előtt. A Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetségének helyi szervezete 
Apponyiról szóló történelmi előadást 
szervezett február 18-ra. Február 16-án 
a szlovákiai Éberhardon, az Apponyiak 
család fészkének sírkápolnájában ren-
dezett megemlékezésen dr. Magyar 
Levente volt polgármester vett részt 
Jászberény nevében a Jászok Egyesüle-
te küldötteivel együtt. (Jászkürt, 2013. 
február 21. 1.) A jászberényiek rend-
szeresen szerveznek zarándokutakat 
Éberhardra, ahol a sírkápolnában tisz-
telegnek Apponyi emléke előtt.

Anka László helytörténeti kutató

Búcsú Misi Éva Nénitől (1921–2013)
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Idén ünnepli Kiskunfélegyháza új-
játelepítésének 270. évfordulóját. Ré-
gebbi félegyházi hagyományok szerint 
a városalapítók csak Jászfényszaruból 
érkeztek. Bár ez a feltevés téves, viszont 
kijelenthető, hogy Félegyháza újjáala-
pítóinak relatív többsége fényszarui 
eredetű. Ezért tartom fontosnak, hogy 
a félegyháziak jászfényszarui őseit ke-
ressük.

1743-ban a relatív túlnépesedés mi-
att a fényszarui lakosok közül sokak-
nak már csak az elvándorlás jelentett 
új lehetőséget. Ezért kérték többen 
1743 tavaszán a Pesti Invalidus Ház 
földesúri tiszttartó adminisztráto-
rától, Podhradszki Györgytől, hogy 
Ferencszállásra települhessenek. Bár 
végül nem az említett Ferencszállás-
ra, hanem bölcs módon a főút mellett 
fekvő félegyházi postaállomás mellé 
települtek. Bánkiné dr. Molnár Er-
zsébet levéltári kutatásai során került 
elő Kiskunfélegyháza újratelepítőinek 
1744. évi lajstroma. Ebből egyértelmű-
en kiderül, hogy a legtöbb telepes a 
Jászságból érkezett. A telepesek 25%-a 
pedig Jászfényszaruból származott. 
A jászfényszarui lakosok után 7,26% 
százalékban Jászfelsőszentgyörgyről, 
és szintén 7,26%-ban a jórészt jász ere-
detű Kunszentmártonból érkezett, míg 
a többi lakosok sorrendben Jászberény, 
Jászalsószentgyörgy, Jászárokszállás, 
Jászladány településekről érkeztek, de 
a lista végén néhány fővel Jászapáti is 
közreműködött a városalapításban.

Szerencsénkre Jászfényszarun már 
1692-től vezetik az anyakönyvet, ami-
ből hiteles képet kaphatunk a telepü-
lés lakosságáról. Mivel Jászfényszarun 
ekkortól már kizárólag csak katoliku-
sok éltek, ezért egyszerű helyzetben 
vagyunk, mert bizonyosan mindenkit 
megkereszteltek, így az egész falu a ró-
mai katolikus egyházközséghez tarto-
zott. Mivel Jászfényszaru családjainak 
jó része a redemptio óta napjainkig 
fennmaradt, ezért viszonylag köny-
nyű elkülöníteni az 1743-as telepesek 
családneveit. Jellegzetes helyi csalá-
doknak számítanak a kiskunfélegyházi 
telepesek között is megtalálható Ézsiás, 
Dobák, Rusai és Török családnevek. A 
kiskunfélegyházi lista alapján kiemelt 
(gyelmet fordítottam azokra a csalá-
dokra, akik több családtaggal is részt 

vettek a félegyházi telepítésben. Ilyen 
családok például a Czakó és a Vereb 
família, akiknek viszont nem maradt 
fenn leszármazottjuk Jászfényszarun. 

Kiemelten foglalkoztam Pál Mihály-
lyal. Személyének kutatását az indokol-
ta, hogy 1746-ig ő volt Kiskunfélegy-
háza főbírója. Bár a Pál családnév elég 
gyakorinak számít, szerencsére a roko-
ni vagy baráti kapcsolatok révén meg 
tudtam találni a félegyházi Pál Mihályt. 
Kiderült róla, hogy 1714. február 24-én 
esküdött meg Tót Erzsébettel. Feltétele-
zem, hogy Pál Mihály Jászfényszarun 
születhetett 1692 előtt, azaz házasságát 
legalább 23 éves korában megköthette. 

Pál Mihály és Tót Erzsébet gyermeke 
pedig 1725. augusztus 29-én született, 
és szintén a Mihály nevet kapta.

Bár 1743-ban a kiskunfélegyhá-
zi telepesek földrajzilag igen mesz-
szire kerültek szülőföldjüktől, mégis 
egy nagyon érdekes adatra találtam a 
jászfényszarui anyakönyvben. 1746. 
január 1-jén Morvay György félegyházi 
lakos Jászfényszarun esküdött meg Pal-
lagi Adalbert lányával, Pallagi Rozáliá-
val. A tanú pedig két félegyházi lakos 

volt Kalmár András, és Vereb Imre. Az 
áttelepülés utáni apró adat tehát azt tá-
masztja alá, hogy a félegyháziak ebben 
a korban még fontos rokoni kapcsola-
tokat ápoltak a fényszaruiakkal.

Az 1744-es kiskunfélegyházi lajst-
rom csak az önálló fér(akat nevezi 
meg, ezért a teljes telepes létszámra 
vonatkozóan kissé megtévesztő, hi-
szen a fényszarui példánál maradva 
a 73 fő helyett, ami csak a felnőtt fér( 
lakosokat tartalmazza, minden bizony-
nyal magasabb, százon felüli telepes 
számmal számolhatunk a nőkkel és a 
gyermekekkel együtt. Érdekes meg(-
gyelés hogy jelentős volt a (útestvérek 
közös kitelepülése. Erre talán a legjobb 
adat a Török, a Vereb és a Czakó test-
vérek példája. Szintén érdekes, hogy a 
vizsgált telepesek között jelentős a tár-
sadalmi kötődés, valószínűleg többen 
rokonai lehettek egymásnak, illetve jó 
baráti viszonyban is állhattak. Ezt az 
esküvői tanúzás, illetve a keresztszülők 
esetei támasztják alá.

A telepesek nagy része (atal, szülő-
képes korú 20 és 40 év körüli lehetett. 
Részben az idősebb generációból ke-
rülhetett ki Kiskunfélegyháza vezető-
rétege, amint azt Pál Mihály példája is 
bizonyítja, de szintén az 1744-es össze-
írás alapján tudjuk, hogy a Jászfénysza-
ruról származó telepesek közül mások 
is jelentős tisztséget töltöttek be új tele-
pülésükön. Kiss Jakab például székbíró 
lett, Török Mátyás pedig 1743-tól 1748-
ig egyházgazda volt, és jelentős szerepe 
volt a ma is látható félegyházi Sarlós 
Boldogasszony titulusú plébániatemp-
lom felépítésében.

Kiskunfélegyháza és Jászfényszaru 
sokáig közös közigazgatási egységbe – 
a Jászkun Kerületbe – tartozott. A me-
gyerendezés során azonban 1876-tól a 
szálak megszakadtak, de a félegyháziak 
továbbra is megőrizték az őseik fény-
szarui származástudatát. Ennek egy 
nagyon szép példája 1943-ban volt, 
amikor Félegyháza alapításának 200. 
évfordulóján a jászfényszarui elöljáró-
kat is meghívták a városalapítás ünne-
pére.

Napjainkban a két város ismét egyre 
szorosabbra fűzi kapcsolatait. Ezt jelzik 
többek között az egyre gyakrabban sor-
ra kerülő kölcsönös utazások is.

Farkas Kristóf Vince muzeológus

270 éve történt Kiskunfélegyháza alapítása

Nepomuki Szent János szobra Kiskun-
félegyházán. A telepesek itt építették fel 

1743-ban első fatemplomukat
Fotó: F. K. V.
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Bathó Edit: Jász viselet című köteté-
nek második bővített kiadását miként 
az első kiadást is a Jász Múzeumért 
Alapítvány jelentette meg. A kötet 
megjelenését – talán nem véletlenül – 
a Jászberényben tartott Jász Világta-
lálkozóra időzítette a kiadó. A jászok, 
a Jászság viseleti kultúráját monogra�-
kus igénnyel áttekintő impozáns meg-
jelenésű kötet méltó tisztelgés a Jászság 
társadalma és annak jász ősei előtt. A 
szerző a magyarországi viseletkutatás 
nagy egyéniségeinek (Fél Edit, Flórián 
Mária, Kresz Mária) kutatásai által alig 
vagy egyáltalán nem érintett Jászság 
népének öltözködési kultúráját mutatja 
be a jászok régészeti leletekből megis-
merhető viseletétől napjainkig terje-
dően. A hiánypótló feldolgozás mind a 
tudományos kutatók, mind a jászsági, 
és az onnan elszármazott olvasók ki-
emelt érdeklődésére számíthat. 

Bathó Edit könyvének második ki-
adásában ismételten megcáfolja azt a 
talán még napjainkban is előforduló 
vélekedést, miszerint a jászoknak egy-
általán nem is volt viseletük. A néprajz-
kutató szerző szívós gyűjtőmunkával, 
a Jász Múzeum gyűjteményének és a 
Jászság levéltári anyagának alapos is-
meretével felvértezve vezeti végig az 
olvasót a kutatás stációin, s bizonyítja, 
hogy a jászoknak, a Jászságnak volt, 
van és lesz viselete, mert az minden-
kor az el nem törölhető jász öntudat 
szerves része. A szerző ebbeli hitvallása 
egyértelmű mindazok számára, akik 
elolvassák, vagy akár csak átlapozzák a 
szebbnél szebb beszélő illusztrációkkal 
gazdagon ellátott könyvet. 

A jász viselet létezését tagadó véleke-
dések már Bathó Edit könyvének első 
kiadása óta (2004) jelentős módosu-
láson mentek keresztül, s ez köszön-
hető a szerző következetes tudomá-
nyos kutatásainak, és hagyományőrző 
tevékenységének. Nagy jelentőséggel 
bír, hogy a 2004 után előkerült viselet-
történeti források segítségével Bathó 
Edit több bizonyságot nyert a jászsá-
gi viselet tárgyiasult bemutatásához. 
Gondoljunk a jászsági régészeti ásatá-
sok Selmeczi László által feltárt és pub-
likált formában feldolgozott viseleti 
leleteire, de gondolhatunk a jászberé-
nyi Nagyboldogasszony templomban 
2007-ben megnyitott kriptafülkék vi-

seleti relikviáira is, melyekből többet 
sikerült restauráltatni. Utóbbiak közül 
néhány restaurált öltözködési kellék 
leírása olvasható, fotója megtekint-
hető a könyvben. A bővített kiadásba 
beemelt harmadik új forráscsoport az 
oszét–jász kapcsolatok felelevenedésé-
nek köszönhető, általuk olyan összeha-
sonlításra alkalmas öltözködési módot 
ismerhetett meg a szerző, ami a jászok 
viseletének történelmi elhelyezéséhez 
s a testvérnépek viseletével lehetséges 
összevetéséhez nyújt konkrét adaléko-
kat. Bízunk benne, hogy a jövendőbeli 
harmadik kiadásban – amire bizonyára 
lesz igény – az összehasonlítási lehető-
ségek bővülése további új eredménye-
ket hoz majd.

Ki kell emelni A jász viselet könyv 
rendkívül gazdag képanyagát és a szer-
ző monogra�kus szemléletét. Mindez 
már az első kiadásban is érzékelhető 
volt, ám a szerző kihasználva a bővítés 
lehetőségét még részletesebben szól az 
öltözködés 18–19. századi módjáról. 
Könyvébe beemelte mindazokat az új 
ismereteket, amelyeket a kutatásba be-
vont levéltári forráscsoportok feltárá-
sából nyert. Számos levéltári forrással 
igazolja azokat a viselettörténeti követ-
keztetéseket, megállapításokat, ame-
lyek az emberi emlékezettel már nem 
idézhetők fel, amelyekről nem marad-
tak fotók, metszetek, képzőművészeti 

ábrázolások. A hagyatéki, az árvaszám-
adási, a végrendeleti iratcsomók rejtett 
viselettörténeti adatai szemléletesen 
jelennek meg Bathó Edit könyvében, 
hitelesítve a jászok öltözködési kultúrá-
jának korszakait, a jász viselet minden-
kori létezését. 

A könyvben az olvasó időben és tér-
ben egyaránt végigkísérheti az emberi 
élet fordulóihoz, a különleges esemé-
nyekhez, az életkorhoz és a nemekhez 
kapcsolható öltözetek alakulását.

A leírásokból előtűnnek a ruházko-
dásban megjelenített etnikai sajátos-
ságok, az egyes jászsági településeken 
viselt ruházaton, a lábbeliken, a díszí-
téshez használt kiegészítő kellékeken 
kimutatható helyi jellegzetességek. 
Elég megemlíteni a fejfedők, a fér� 
kucsmák, sapkák, kalapok változatait. 
Amint a szerző írja településenként kü-
lönbözött a kalap magassága és különb-
ség volt a kalap betörésében is. Hasonló 
alapossággal részletezi az egyes ruha-
darabok leírását, nem egyszer rajzok-
kal szemléltetve a mai olvasó számára 
ismeretlen szakkifejezések gyakorlati 
jelentését. Csak a témában teljességgel 
jártas elmélyült kutató képes arra, hogy 
az öltözködés apró részleteiben meg-
mutatkozó különbségeket feltárja, s 
dokumentálva hitelesen igazolja az el-
térés okszerűségét. Bathó Edit ismétel-
ten bizonyítja, birtokában van ennek az 
ismeretnek, és képes arra, hogy a jász-
sági viselet változásait folyamatában és 
részleteiben egyaránt megismertesse. 
Könyve hiteles, élvezetes olvasmány. 
A történelmi változások fejezetei után 
az olvasó megismerkedhet a jász vise-
let felélesztésének, és jelenlegi életének 
történéseivel. A képeket látva a Jászsá-
gon kívül élők is meggyőződhetnek a 
jász viselet öntudatnövelő erejéről, s bi-
zonyára kíváncsiak lesznek a magyarrá 
lett jászok viseletének hiteles történe-
tére. Hogy így legyen, lapozzanak bele 
Bathó Edit: A jász viselet című különle-
gesen szép kivitelű könyvébe, ha bele-
lapoztak bizonyára nem tudják letenni 
anélkül, hogy el ne olvasnák. A köny-
vet jó szívvel ajánlom a viseletkutatás 
szakembereinek, a Jászság népének és 
mindazoknak, akik érdeklődnek a kö-
tet tárgya iránt. 

Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet,
a Kiskun Múzeum ny. igazgatója

A jász viselet
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Az Oszét Kultúra Napjai Európában 
rendezvénysorozat keretében oszét 
kortárs képzőművészek alkotásait ne-
ves európai nagyvárosokban, Amszter-
damban, Brüsszelben, Párizsban és 
Budapesten is kiállították. Az anyag 
a XIX. Jász Világtalálkozó tiszteletére 

végül megérkezett Jászberénybe, ahol 
két hétig volt megtekinthető a Városi 
Könyvtár tetőtéri galériájában.

A jászberényi helyszínt a jászoknak 
az oszétekkel való rokoni kapcsolata, 
közös származása indokolta: mind-
ketten a nagy múltú, a történelemben 
is ismert szkíta-szarmata népnek, az 
alánoknak a leszármazottai. Rokon-

ságukra 1957-ben derült fény, azóta 
megtörtént a két népcsoport között a 
kapcsolatfelvétel, és folyamatos e kap-
csolatnak az ápolása. 

A mostani kiállításon jelen volt 
Észak-Oszétia miniszterelnök-helyet-
tese, Azamat Taumurazovics Hadikov 

is, aki örömét fejezte ki afölött, hogy 
a közös ősök leszármazottaiként egy-
más mellett lehetnek a magyarországi 
jászokkal. Az oszét diaszpóra elnöke, 
Margiev Anatolij Dijanozevics min-
den kiállító oszét művésztől egy-egy 
képet a Jász Múzeumnak adományo-
zott. A baráti kölcsönösség jegyében 
magyar képzőművészek is kiállítási 

lehetőséget kapnak Vlagyikavkazban, 
az észak-oszét fővárosban. A jászberé-
nyi kiállítást dr. Dobos László, a Jászok 
Egyesületének ügyvivője nyitotta meg, 
aki felvázolta az oszétek történelmét, 
kiemelve a jászokkal közös gyökereket. 
A tárlaton kilenc művész képei szere-
peltek. A képek a kaukázusi tájakat, az 
oszétek világát, mindennapjait eleve-

nítik fel, egyes képeken megjelenítve a 
nemzeti mitológia elemeit is. Szerepet 
kaptak a népi ünnepek is. Némely témát 
elvontan, absztrakt formában ábrázol-
nak. A festmények alkotói magas szin-
tű művészi kvalitásról, kifejezőerőről, 
virtuóz technikai tudásról tanúskod-
nak. Összesen 27 festményt állítottak 
most ki, és látható volt a Jász Múzeum-
nak korábban adományozott Fonó nő 
is, Vladimir Ailarov alkotása. A kiállító 
művészek: Shalva Bedoev, Oleg Basaev, 

Oszét festők kiállítása Jászberényben

 Azamat Taumurazovics Hadikov oszét miniszterelnök-helyettes,
 mellette Erdő Éva tolmács Fotó: B. M.

Amaga Gotti oszét operaénekesnő
Fotó: B. M.

Margiev Anatolij Dijanozevics,
az oszét diaszpóra elnöke. Fotó: B. M.

 Akshar Esenov: Az óváros Fotó: B. M.
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Vadim Pukhaev, Lavrenty Kasoev, 
Vadim Kadzhaev, Magrez Kelekhsaev, 
Igor Toguzaev, Larissa Salbieva, Akshar 
Esenov. A megnyitón fellépett Amaga 
Gotti oszét operaénekes is, aki páratlan 
énekhangjával bűvölte el a közönséget. 
Az oszét művészek a különálló Észak- 
és Dél-Oszétiából érkeztek.

A két-három magyarországi megyé-
nyi területen összesen 700 ezer oszét él. 
Észak-Oszétia a Szovjetunió felbom-
lása után Oroszország része maradt, 
annak föderatív státusú köztársasága-
ként. Dél-Oszétia Grúzia része lett, de 
1990-ben kinyilvánította függetlensé-
gét. Mindez két háborúba is torkollott, 
melynek során sok tízezer oszét mene-
kült el északra. 2008 óta Oroszország 
gyakorlatilag protektorátusa alá vonta 
Dél-Oszétiát, annak függetlenségét 
azonban elismerve. 

Bognár Mária
újságíró

Június 21–23-án Jászberény adott 
otthont a jászok XIX. Világtalálko-
zójának. A színpompás rendezvény 
egyik kiemelt programja a Jászságért 
Díj átadása volt. „A Jászságért” Ala-
pítvány 1992-ben alapította a Jászsá-
gért Díjat, amelyet 1995-től a Jászok 
Világtalálkozóján ad át az arra érde-
mes személynek.

Ez alkalommal Bánkiné dr. Molnár 
Erzsébet történész, a Kiskun Múzeum 
nyugalmazott igazgatója érdemelte 
ki életpályája elismeréseként. A díjat 
dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete 
ügyvivője adta át a jeles kutatónak.

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet 1946-
ban született Tiszavárkonyban. Fel-
sőfokú tanulmányait Debrecenben 
és Budapesten végezte népművelés-
könyvtár, illetve levéltár szakon. 1979-
ben egyetemi doktori, 1994-ben kandi-
dátusi címet szerzett, 2005-ben lett az 
MTA doktora.

Egész pályafutása Bács-Kiskun me-
gyéhez és a Kiskunsághoz kapcsolódik. 
kezdetben Kiskunfélegyházán, majd 
a megyében közművelődési területen 
dolgozott. 1974-től a megyei levéltár 
kiskunfélegyházi részlegének vezetője. 
1997-től tíz évig a félegyházi Kiskun 
Múzeum igazgatója. Ezt követően a 
megyei múzeumi szervezet tudomá-
nyos titkári posztját töltötte be. 2001-
től több egyetemi doktori iskolában 
oktató. Páratlan tárgyismeretét számos 
szakmai szervezetben is kamatoztatja.

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet
Jászságért-Díjas

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet
a Jászságért Díjjal

Fotó: Szalay György

Akshar Esenov: Kentaur
Fotó: B. M.

Magrez Kelekhsaev: A fák #lozó#ája
Fotó: B. M.

1974-től fordult kutatói érdeklődése 
a 18-19. század felé, a szabad kerületek-
re, kiemelten a Jászkun kerületre. Ezen 
belül szakterülete a társadalomtörténet, 
igazgatástörténet, társadalomnéprajz. 
Kutatási eredményeit rendszeresen 
publikálja önálló kötetekben, folyóira-
tokban, levéltári és múzeumi évköny-
vekben, szaklapokban, napilapokban. 
17 önálló kötete, közel 200 tanulmá-
nya, újságcikke jelent meg. Számos, a 
jászkunok történetével foglalkozó kon-
ferenciát szervezett vagy előadóként 
vett részt azokon. Közérthető, népsze-
rű, eleven stílusa megbecsült, kedvelt 
előadóvá teszi.

Legutóbb, nagysikerű kötetét – Föld-
adta sors – Népélet a Jászkunságban 
(1745–1848) – a Jász Múzeumért Ala-
pítvány adta ki. Munkásságát több 
Bács-Kiskun megyei díjjal ismerték el.

Aki napjainkban a magyarrá lett 
jászkunok redempció (önmegváltás) 
utáni története iránt érdeklődik, a leg-
átfogóbb, naprakész ismereteket Bán-
kiné dr. Molnár Erzsébet könyveiben 
találja meg. Tudományos munkássá-
gában elválaszthatatlanul összefonódik 
az egykori hármas kerület jász, kiskun 
és nagykun népének sorsa. Ezért tar-
tozunk köszönettel a kiskunsági kuta-
tónak mi jászok, apáink történetének, 
saját népcsoportunk történelmének 
megörökítéséért.

dsfsdfsd

Jászfényszaru 2013. augusztus 19-
én ünnepli várossá avatásának 20 éves 
évfordulóját. A jeles ünnepségre gaz-
dag programmal készült a település. A 
városba érkező vendégek megtekint-
hetik majd a megújult városközpont 
épületeit, az új zenepavilont, és a Régi 
Kaszinó Étteremben rendezett 20 éves 
a város című kiállítást, felavatják Györ-
' Sándor szobrászművész IV. Béla ki-
rályt ábrázoló szobrát, részt vehetnek 
az Ízek fesztiválján, s gyönyörködhet-
nek a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 
és számos jeles művész műsorában. Az 
ünnepi napot látványos tűzijáték zárja.

20 éve város
Jászfényszaru
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KÉPES RIPORT A XIX. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓRÓL
Jászberény, 2013. június 21–23.

 Zenés séta a felújított Zagyva parton Fotó: Szalay György

Dr. Szabó Tamás Jászberény Város
polgármestere köszönti a Jász Világta-
lálkozó vendégeit · Fotó: Szalay György

 Máté György szobrászművész tárlata a Jászkürt Fogadóban Fotó: Bugyi Gábor

Szabó László )lmrendező az elszárma-
zott jászok nevében köszönti a világta-

lálkozó résztvevőit · Fotó: Szalay György

 Karl Or+: Carmina Burana című darabja a jászberényi kórusok, a debreceni 
 Kodály Kórus és a Szolnoki Szimfonikusok előadásában Fotó: Szalay György

A Jász Lovas Bandérium a felvonuláson
Fotó: Szalay György
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 A Jászkürt ünnepélyes bevitele a Nagytemplomba
 a jászkapitányok és huszárok kíséretében Fotó: Bugyi Gábor

Dr. Seregély István ny. egri érsek
és Szántó József apát úr

Fotó: Bugyi Gábor

 A XIX. Jász Világtalálkozó díszünnepsége a Jászkürt hangjával vette kezdetét.
 Megszólaltatta Bernhardt András kürtös tanár Fotó: Bugyi Gábor

A Jászkürt a Mária-szobor előtt
huszárok vigyázatában

Fotó: Bugyi Gábor

 Ünnepi szent mise a Nagyboldogasszony templomban Fotó: Bugyi Gábor

Palya István Kálmán
Jászkarajenő polgármestere

Fotó: Bugyi Gábor
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 Látványos felvonulás Jászberény Főterén Fotó: Szalay György

Bolla János beiktatott jászkapitány 
köszöntője · Fotó: Szalay György

 Jász települések sátrai a promenádon Fotó: Bugyi Gábor

Jászsági kanásztánc
Fotó: Szalay György

 A Jász virtus verseny díjazottai Fotó: Bugyi Gábor

Jász viselet bemutató
Fotó: Szalay György
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Mint már korábban is hivatkoztam 
rá: 1966 októberében több alkalommal 
is magnófelvétel készült a jászjákóhalmi 
honismereti szakkörben azokkal az idős 
emberekkel, akik azóta már 120-130 
évesek volnának. Én is érdeklődéssel hall-
gattam az elhangzottakat, mert akkor 
voltam először a szakkörben. Egy évvel 
később meg már én voltam a művelődési 
ház igazgató, amikor ugyanarról a mag-
nóról lejegyezgettem az elhangzottakat:

Barna József (BJ − akkor 72 éves), a 
neje volt 1950-ben az utolsó községi 
bíró(asszony).

Deszpoth István (DI – akkor 80 éves) 
gazdálkodó a legismertebb köztük, hi-
szen Kálmán Kata fotóalbumainak ő az 
egyik szereplője, s ennek révén számta-
lan könyvbe, cikkbe bekerült a fényképe. 
Fazekas István (FI – akkor 76 éves) az 
öreg Begre. Nagy kommunista volt; a 
helyi 1919-es direktórium egyik alapító-
ja, a helyi gyűjteményben találhatók az 
emiatti elismerései. Két évvel később – 
1968-ban – vele mentem le elsőnek Jász-
szentlászlóra, hajdani pusztánkra, ahol 
megtalálta 60 évvel azelőtti szerelmét.

DI: Jásztelken vót egy ember, Fü-
löp Sándornak hítták. Hát az szegíny 
úgy született, hogy olyan patája vót, 
mint a lónak. Oszt kiment szántanyi az 
alattyáni szőlő alá, oszt a szép almákat 
mind összeszette. Oszt kiment a bizott-
ság, oszt megállapította, hogy ló szette 
le az almát.

FI: Az én anyám, az olyan babonás 
vót, hogy hitt a boszorkányokba’, min-
dig mon’ta, hogy mennyomták. Nem 
igaz a’. Apám vót a’ – montam neki, de 
aszongya ő érezte, hogy még meg is 
fogta. Olyan szegíny analfabéta asszony 
vót, nem lehetett kibeszényi belőle.

BJ: Menyhárt Palya mindig járt ki a 
tanyára.Reggel hordta a tejet, este ment 
ki, de mindig begyütt a bandára Csőke 
Ferihö’. Aztán eccer két gyerek, Fodor 
Laci, meg Sipos Imre kitaná’ta, hogy 
megijesztik a tüzes mérnökkel. Vitték a 
láncot fel az öreg temető árokpartyára, 
mikor Palya felért a kupával az árok-
partra, − mer’ kupával ment, görbebot 
a karján – ezek húzták utána a teme-
tőbe a láncot. Mikor Palya megállt, 
ők is megálltak, mikor Palya ment, ők 
is mentek. Aztán Palya szalatt, ők is 
szalattak. Másnap oszt Palya mon’ta, 
hogy tüzes mérnököt látott, még a lán-
cot is húzták. Hát így keletkezik a ba-
bona.

FI: Hát vótak ezek a tőzeglángok, 
kigyütt a fődbül, oszt meggyút magátul. 
Egy pillanatig égett, aztán elalutt. Oszt 
ráfogták, hogy tüzes mérnök.

DI: Vagy ment egy lámpásos kocsi az 
országúton, oszt valaki mellátta, aszon-
gya, ahun megy a tüzes mérnök a. Mer’ 
akkó még nem vót kötelező a lámpa 
minden kocsira, mint máma.

FI: A cigányok a csárdába kijártak 
muzsikányi. Oszt vót ott egy jászapátyi 
ember, csárdás. Nagyon huncut em-
ber vót. Oszt beszítek ott a cigányok 
mindenfélit, tüzes mérnökrül, meg 
errül-arrul. Osztan a cigányok aszt 
mon’ták, hogy ők bizony nem fé’nek, 
mer’ ők tizenketten vannak a bandába’. 
Ez a csárdás meg, mikó’ gondolta, hogy 
mennek hazafelé a cigányok – úgy ti-
zenkét óra tájon megszökött, szerzett 
egy karót, rácsavart egy petróleumos 
rongyot meg egy boronaláncot, oszt 
kiült a zsidótemető árokba. Ezek a ci-
gányok meg, ahogy mentek hazafelé 
– szakadozott a part lefelé – csak liba-
sorba’ mehettek. Beszígettek, oszt mi-
kor a csárdás meggyújtotta a rongyot, 
meghúzta a boronaláncot, oszt hátra-
néztek – oszt aszongya: Gyün a tüzes 
mérnök. Alójézussegí’! Hazafelé! Jóska 
cigány meg úgy megijjett, hogy – nyá-
ron vót – nem is az ajtón ment be, ha-
nem igenyest az ablakon. Be az ágy alá. 
Aszongya neki a felesíge Kacsa Panna: 
mi van má’ veled Jóska, az íz egyen me’? 
Me’bolondútá’? Jajj, – aszongya – ked-
ves felesígem, tüzes mérnököt láttam. 
Veszekedett rá az asszony, aztán szeg-
íny Jóska bácsit mindig macerá’ta, hogy 
Guzsu, gyün a tüzes mérnök.

DI: Csőke Feriék aszon’ták, hogy a 
Bóna Sándor annya: Szőllősi Örzsi, az 
boszorkány, mer’ a tehen azér’ nem ab-
rakol. No, oszt majd csinálunk Luca szé-
kit, oszt a’ majd me’mutattya. Minden-
nap csiná’tak benne valamit tizenhárom 
napig, oszt akkor karácsony éccakáján, 
aki ráül a Luca székire a templomba’, az 
me’láttya, hogy ki a boszorkány. Oszt 
készű’t a Luca széke egíszen aggyig, Ka-
zal Jóska el is vitte. Ráült a Luca székire, 
de oszt nem látott semmit.

Azt is mon’ták Lucakor, hogy a mi 
tyúkunk tojást tojjon, a ken’teké ko-
dácsoljon. Ahun a tyúkok feljártak 
a pallásra, ott me’ kellett seprővel 
kotornyi.

Egy kis kiegészítés: az említett öreg-
temetőt 1963-ban dózerolták el, ma la-

kóházak vannak helyén az Öregtemető 
utcában. A csárda a mai temető (ere-
detileg Szőke halom) és a szintén emlí-
tett zsidótemető között állt egy magas 
dombon, melyet az 1950-es évek elején 
elhordtak.

Szó van még Fodor Laciról, akiről egy 
másik alkalommal egy dalt zengtek el a 
visszaemlékezők: „Kócoséknál nincsen 
kismacska/Fodor Laci összetaposta/Jár 
ide, jár oda, innen oda jár/Kócosékhoz 
Fodor Laci jár.” – mert ekkoriban a helyi 
rigmusok helyettesítették a rádiót, meg 
az internetet.

Fodor István Ferenc,
a Horváth Péter

Honismereti Szakkör vezetője

Kormos László:
SZÉP JÁSZBERÉNY

Szép Jászberény,
poros, álmos
ruháidból kivetkőző,
múltad híven őrző város
büszke néped ezer éve
hajtja konok ősök vére…
s bár ha egy is megcsalt téged,
voltak százan, akik érted,
hogyha kellett, szívet adtak
s bár ha volt száz, ki felejtett,
jöttek ezren, kik melletted
mindörökre megmaradtak…
ők azok, kik dallal, tánccal,
igaz szóval, nagy tudással
rangot adtak szép nevednek,
s ők voltak, kik szót sem szólva
álltak be mögéd a sorba
ha tudták is, veszni mennek,
s cserébe nem vártak tőled
tán egy jó szót, semmi többet…
ők éltetik ezt a földet,
hol meséje van mindennek,
kopott út menti keresztnek,
zárnak, hova kulcsunk illik,
ajtónak, mi nekünk nyílik,
tányérnak, mit elénk tesznek…
és én téged így szeretlek…
Szép Jászberény…

(A vers I. helyezést nyert
a Jászberényi versbarátok által,

a XIX. Jász Világtalálkozó
alkalmából meghirdetett

„Csillagkürt – 2013” verspályázaton.)

Emlékeink sublótjából – „Gyün a tüzes mérnök!”

Verselő Jászok
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KÉPES RIPORT A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAMJAIRÓL
Jászberény, 2013. június 15. – JÁSZ MÚZEUM

 Mazsola és Tádé című mesejáték, a Kelepelő bábcsoport műsora Fotó: Bugyi Gábor

Farkas Edit és Hortiné dr. Bathó Edit 
múzeumigazgatók köszöntik a közönséget

Fotó: Bugyi Gábor

 Mi újság a Futrinka utcában? című mesejáték
 a Regélő Színjátszó Kör előadásában Fotó: Bugyi Gábor

A két óvónéni · Fotó: Bugyi Gábor

 Gurzó K. Enikő és Papp István az 1960-as 70-es évek
 jellegzetes tárgyairól mesél Fotó: Bugyi Gábor

Táncoló csizmás kandúr
Fotó: Szalay György
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Az Etna Zenekar és a vokál
Fotó: Bugyi Gábor

 A Sebő Együttes Fotó: Bugyi Gábor

Tánc a seprűvel. Részlet az Imádok élni 
c. zenés darabból · Fotó: Szalay György

 A Cantate Nobis Énekegyüttes Fotó: Bugyi Gábor

Pletykálkodó asszonyok,
részlet az Imádok élni c. zenés darabból

Fotó: Bugyi Gábor
 Imádok élni – zenés játék a Jászsági Hagyományőrző Egylet
 előadásában Fotó: Bugyi Gábor
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A pártirodában. Részlet az Imádok élni 
c. zenés darabból · Fotó: Szalay György

 Házibuli. Részlet az Imádok élni c. zenés darabból Fotó: Szalay György

Alkudozás a jegyszedővel.
Részlet az Imádok élni c. zenés darabból

Fotó: Szalay György

 Táncest a kultúrházban. Részlet az Imádok élni c. zenés darabból Fotó: Bugyi Gábor

Verekedés a táncesten.
Részlet az Imádok élni c. zenés darabból

Fotó: Szalay György
 Igazoltatás a táncesten. Részlet az Imádok élni c. zenés darabból
  Fotó: Bugyi Gábor
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A jászapáti Gróf Széchenyi István 
-

kola, és Kollégium a Nemzeti Tehetség 
Program keretén belül elnyert 500.000 

-

A csoportokba a helyi Szent Imre 
-

lyából is meghívtunk a népi technikák-
ban már jártas tanulókat. A foglalko-

ismerhettek meg: népi hímzés, agya-
gozás és kerámiakészítés, mézeska-
lács és népi sütemények készítése. A 
foglalkozások az utolsó tanítási hét 

már könnyebben rászánhatták az egész 

mesterségekkel. A korongozást szíve-

A jász motívumok zsugorkán való al-
kalmazása is nagy sikert aratott, nem is 

-
tolásáról. Június 16-án, vasárnap Jász-

a Jász Múzeumba, hogy ott tanulmá-
nyozzuk azokat a jász motívumokat, 
amelyeket felhasználtunk az elkészített 

-

A jász hímzés 

a 21. században -
-

az elkészült termékeket a jászberényi 
Jászok Világtalálkozóján lehetett meg-

tekinteni, akár meg is kóstolni Jászapáti 
város bemutató sátránál, illetve a Kerek 

-
kok sok élménnyel és a népi hagyomá-

megtapasztalhatták, hogy a hagyomá-

életünkbe. Deli Julianna tanár

Hagyomány és modernitás

Ambrus Andrásné boldogi rózsát készít
Fotó: D. J.

Jász minták gyűjtése Molnárné
Szikszai Klárával · Fotó: D. J.

 Szorgos kezek nyújtják a tésztát Fotó: D. J.

 Kézművesség a Kerek Udvar Kézművestár tagjaival Fotó: D. J.
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2013. július 6-án, Kiskunfélegyhá-
-

kunság a Kiskunság IX. közös kézi ara-

„Tanulják meg, hogy az élet csak a 

földdel együtt élet és, hogy minden-

nek a világon gyökere van” olvasható 
-

lasztott mottó akár a közös jászkun 
múltra is utalhat. A történelmet isme-

-

teremtette meg a jobb élet feltételeit. 
A Jászkunságban, és az onnan kiraj-

-

gyakorlata hagyománnyá alakult, amit 

-

aratási ünnepséget szerveztek, ahol a 

-
tek el egy kellemes napot. A búzatáb-

-

át gyakorolt technikáját. A hatalmas 

-
-

lekaszált sávokkal választották el egy-
mástól, pontosan kimérve, hogy min-

2 nagyságú legyen. 

A látványos kivonulás hintókkal, 
kocsikkal, autókkal, autóbuszokkal 
történt, a hangulatot Dékány Ferenc 
zenekara élénkítette. Az ünnepélyes 
megnyitóra felsorakozott aratókat a 

-
kunfélegyháza polgármestere köszön-
tötte. A közös ima után megtörtént a 

-

-

értékelt. A bírálati szempontok között 
szerepelt, hogy valamennyi település 

-

és a viseletet. Értékelték a kötélkészí-
 

-

aratási eszközök használatát, a tar-
ló magasságát és tisztaságát (utóbbi 
megteremtéséhez fagereblyét használ-

-
ták a feltálalt aratóreggelit, amit a ha-

tábla szélén, gyakori kínálgatással 
egybekötve mutattak be az aratókhoz 

-
-
-

tészták valamelyikét. Különösen sokan 
megálltak a kunszentmártoniak táblája 

szíves kínálásban aktívan részt vett a 
helység római katolikus papja. Az atya 

-
-
-

learatta. A verseny végén a félegyházi 
-

területén felállított hatalmas sátorban 
-

nos jászkapitány, Nagy Albert emeritus 
jászkapitány, Csányi György, a Nem-

-
rás elnökletével hosszas tanácskozás 

IX. Jászkun kerületi kézi aratóverseny

 Indulás a búzatáblára Fotó: Bartha Júlia

Főzőversenyzők vendégváró asztala
Fotó: Bartha Júlia
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A helyezések:

I. „Öreg kakas két tyúkkal”, 
 Zenta

 Karcag

 Jászberény
Amikorra az aratók bevonultak a 

-
tett ételek is sorra elkészültek.

-

végig kóstolása egyaránt komoly gon-

-

-

magyar gasztronómiával foglalkozik. 
-

a szolnoki Damjanich János Múzeum 

néprajzkutatója, és az elnöki tisztet 

Kiskun Múzeum nyugalmazott igazga-
tója volt. Ötüknek kellett egységes vé-
leményt kialakítani. Hosszas vita után 

-

-

-
-
-

vezetésével. Kiváló borjúpörköltjük-

süteményt, no meg kisüveg pálinkát 
-

Nem sorolom tovább a helyezéseket, 
-
-

-
-

-

még sokan mások, akik énekkel, tánc-

-

-

bemutatták találmányukat. Akit a lovas 

-

-
-

jüket rönkhajításban, kötélhúzásban, a 

a zsákban futás mókás versenyébe. A 
-
-

kaikat.

-

új barátság köttetett, és sokan ott lesz-

amit jászok és kunok összefogásával 

Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet

ny. múzeumigazgató

 A Birinyi Rozsdás Pengék csapata Bolla János jászkapitánnyal
 és feleségével Fotó: J. S.

 A Pusztai Róka karcagi hagyományőrző csapat
 Bene Sándor nagykunkapitány vezetésével Fotó: Lóczi Péter
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Ismét elment a jászsági honismereti 
mozgalom egyik meghatározó alakja, 
Gulyás János bácsi. Személye szoro-

-
tatási és kulturális életével, amelyet 
egész életében elkötelezetten szolgált. 

-

-

-
mányait, és itt szerzett képesítést is. 

-
-

-
tért Dósára, s aztán végleg ott is ma-

a falu történetét, a régi szokásokat, 
amelyeket 2001-ben könyvvé formált, 
és meg is jelentetett. Helytörténeti ol-
vasókönyve nélkülözhetetlen forrása 
lett a település történetének.

akarattal párosult. Szívós, kitartó mun-

Honismereti Szakkört, amely azóta is 
-

pítója emlékét. A szakkör élén eltöl-

-

-

Díjjal ismerték el.

és szervezett, mígnem a kérlelhetetle-
-

mára. Türelemmel viselt, hosszú beteg-
ség után július 13-án örökre itt hagyta 

-

búcsút, és kísérték utolsó útjára.
-

törölhetetlenül beírta Dósa és a Jászság 
történelmébe. S nekünk, akik ismertük 

Hortiné dr. Bathó Edit

múzeumigazgató

A jászjákóhalmi Horváth Péter Hon-
ismereti Szakkör legöregebb és egyik 

-

-

-

lánykori nevén.

is kihalt a faluban.) Akkoriban az ipar-
testületnek volt színjátszó csoportja, a 

a varjasi tanyavilágban is felléptek 
-

-
val: Pallai Lászlóval, aki a helyi szín-
játszás egyik legnagyobb alakja volt 
még negyven éves kora fölött is, Joli 

-

esti tagozatra és Jászapátin le is érett-

-

nagy múltú jákóhalmi színjátszás em-
lékei szó- és tárgybeli formában fenn-

-
tészet és kultúra nagy szerelmese. 

Másik nagy szerelme a Jákó Kertba-
-

-
lyeket bemutatott a termékbemutatón, 

-

-

A Jász Múzeum szakmai munkáját 
-
-

sággal és a Jászkunsággal foglalkozó 

-
rozatában (Jászsági Füzetek, Jászsági 

Jászberényben a Jász Múzeumban és 
a Líra Könyvesboltban vásárolhatók 

-

-

In memoriam
Gulyás János 
(1924–2013)

Gulyás János

Pallai Lászlóné Csohány Jolán

Pallai Lászlóné 
Csohány Jolán

(1921–2013)

Jászsági könyvek
a Teleki Tékában
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-

Jászkun hármas kerületek kézi arató-

-

-
gyományos aratóversenyét, ebben az 
évben a Kiskunság volt a soros, így 

-
kunságból Kunhegyes, Karcag, Kun-
szentmárton aratói, a Kiskunságból 
több aratócsapat vett rész, valamint a 
Kiskunfélegyháziakkal évek óta kap-

-

A Jászságot négy település hagyo-

-

Nagy Albert jászkapitány szervezé-

József jászkapitány aratócsapata, Já-
-

tány és aratócsapata vett részt e nemes 

József és Zámbori János is mint kaszás 
arató vett részt a csapata munkájában.) 

-
-

ter asszonya is. Az aratóverseny mellett 
-

-
tunk szégyent, sem az aratásban, sem 

-
-

-
csapat tisztes helytállását mutatja, hogy 

-

újonnan szervezett aratócsapat tagjai 

fellelkesülve a kiskunfélegyházi „fel-
-
-

hívását, és elmegyünk az aratónapra.
-

-
got Smuta Zsolt nagykunkapitány 
kunszetmártoni csapata, a Jászságot 

határon túli versenyen. Felkészültünk 

az aratóreggeli hagyományos étkeit, te-
rítékét is. Varga Antal jóvoltából vittük 
a három kilós „parasztkenyeret”, vit-

-
nát, sültszalonnát, kolbászt, pogácsát, 
vöröshagymát, fokhagymát, vittünk 

-
nyos arató étkeket. Különlegességként 

és hát volt jóféle aratópálinkánk is. 
-

aratónap megnyitójának helyszínét. A 
helyi elöljárókon kívül köszöntötte a 

minisztérium államtitkára és magyar 

államtitkár úr, amikor meglátta a Já-

köszöntötte a jászokat és bennünket. 
Az aratás helyére való kivonulás 

után elfoglaltuk a kisorsolt parcellán-
kat, két szalmabálából „asztalt” terítet-
tünk, az aratóreggelinek. A csapat el-

az aratás végére. Ízlett a rostélyos ka-
-

na, az aratópálinkánknak is nagy sikere 

-

értünk haza, hogy együtt lehettünk a 
Jászkun Hármas Kerület csapataival, 
valamint a határon túli magyar testvé-
reinkkel, egy emlékezetes napon.

Köszönet illeti a község vezeté-
sét, hogy biztosította a versenyekre a 

munkájáért. Köszönet az aratócsapat 
tagjainak lelkes munkájukért: Dányi 
Ferencnek, Dányi Ferencnének, Kiss 

Zámbori János

emeritus jászkapitány

 Munkakezdés előtt Fotó: Dányi Ferenc

A jánoshidai aratóbanda Kiskunfélegyházán és Zentán
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2013. július 22 és 26-a között Jászfény-
szarun nyári egyetemet rendeztek. Az 
előadássorozaton számos neves kutató 
vett részt, és osztotta meg kutatási ered-
ményét.

Langó Péter Jászfényszaru kulturá-
lis nevezetességeiről, régészeti leletei-
ről és kutatóiról beszélt. Bíró Gyöngyvér 
a Jászfényszaru-Szőlőkalja Árpád-kori 
település (Ma Samsung V2 parkoló) fel-
tárt részleteiről és a kutatások jelenlegi, 
'gyelemreméltó állásáról szólt. Szabados 
György az Árpád-korban hazánkba tele-

pedett keleti népekről (besenyők, úzok, 
kunok és jászok) tartott előadást. Far-
kas Kristóf Vince a Jászságban is komoly 
nyomokat mutató Csörsz-árokról, és a 
védművet építő szarmata népről beszélt. 
Belényesy Károly a régészeti lelőhelyek 
fontosságáról, a régészet munkamódsze-
réről és a kunhalmok régészeti jelentősé-
géről adott elő. Dr. Teszár László jogász a 
kunhalmok jogi helyzetéről és természet-
védelmi örökségéről szólt.

Mende Balázs Gusztáv ismertette az 
archeogenetika tudományát, és szólt je-
lenlegi hazai kutatási eredményeiről. Dr. 
Kertész Róbert a jászsági kőkorszaki fel-
tárások (Jásztelek, Jászfelsőszentgyörgy) 
eddigi tapasztalatairól, valamint Szolnok 
értékes török kori maradványairól, a fa-
hidakról és az elfeledett dzsámiról tartott 
előadást. A nyári egyetem utolsó napján a 
Porció K$. munkatársai szóltak a modern 
hazai geotermikus vízkutatásról. Szól-
tak a Jászfényszarun fúrott új termálkút 
eredményeiről, illetve a hévízzel történő 
fűtés módjairól.

FKV

A Redemptio februári számában Papp 
Izabella emlékezik meg a 140 éves Hat-
van-szolnoki vasútvonalról. Annak elle-
nére, hogy Jákóhalmának nincs vasútja 
(mindig akadt, aki megfúrta a terveket), 
ezzel kapcsolatos korabeli információ 
viszont akad. Véletlenül éppen abban az 
évben – 1873-ban – indult a falunak egy 
kőnyomatos újságja – megelőzve egyéb-
ként Szolnokot, a későbbi megyeszékhe-
lyet.

Ezt a lapot Pesten és Pozsonyban ta-
nuló egyetemisták írták falujuk számára, 
érthető hát, hogy nem volt közömbös 
számukra a vasút ügye.

Azt is megtudjuk a lapból, hogy a 
berényi vonal megépítése előtt hogyan 
lehetett eljutni a legközelebbi vasútállo-
másra, mely ide a kb. 25 km-re lévő Vá-
mosgyörk volt:

„Ha valaki vaspályán akar Jákóhalmáról 
Budapestre utazni, először Vámos-Györk 
felé kell haladnia, hogy ott a vaspályára 
lépve madárként repülhessen czélja felé. 
Kimondhatatlan fáradságos, unalmas út 
az, melyet Vámos-Györkig döcögős kocsi-
ban, lelket rázó göröngyökkel, vagy süppe-
dős sárral megküzdve kell csigalassúsággal 
megtennie, s nem csekély kellemetlenségé-
be kerül, míg a czél felé vezető állomásig 
eljut.” Ám az 1973. január 20-i cikk alatt 
már volt egy reményt keltő lábjegyzet: 
„Ezután ugyan már Jászberény felé.”

A lap számaiból kiderül, hogy épül 
már a vasútvonal, de az is kiderül, hogy 
nem zökkenőmentesen: „A hatvan-
jászberény-szolnoki vasút megnyitása ja-
nuár 20-ra volt kitűzve; az azonban utolsó 
pillanatig bizonytalan lábon álló hír volt, 
s így csak annyit szólhatunk felőle, hogy 
hihetőleg ismét későbbre fog halasztatni.

A jász községeket összekötő csinált utak-
ról, valamint a még 68-ban tervezett lóvo-
natú vasútról pedig nagy bölcsen hallgat a 
krónika.” Bizony a csinált utakra is várni 
kellett még egy darabka időt, mert a leg-
első – Jászberény-Jászárokszállás, illetve 
Jászberény-Jászjákóhalma között csak 
10 évvel később – 1883-ban − készült el. 
1970-ben még arról tudósít az egyik jász-
berényi újság, hogy a város és Jákóhalma 
között egy ló belefulladt az útba – már-
mint a sárba.

Ahhoz tehát, hogy kövön legyen meg-
közelíthető a berényi vasút még 10 évig 
ugyanúgy kellett közlekedni, mint ko-
rábban Vámosgyörkre – csak 25 helyett 
9 km-t. Addig: „A közlekedést Jákóhalma 
és a környező községek közt a szárnyas 
madarak végzik.” – írja a lap. Amikor meg 
már autóbusz is járt odáig – még 53 év-

Gondolatébresztő 
nyári egyetem

nek kellett eltelnie, ha megérték egyálta-
lán az akkori i;ak 1926-ot.

Egy biztatóbb hír márciusban: „A hat-
van-szolnoki vasútvonal f. hó 15-ikéig ok-
vetlen meg fog nyílni, végre valahára, any-
nyi sokakat félre vezető álhírek után.”

S a boldog vég: „Hála az égnek! Elmúlt 
15-ike, azon időpont, melynek bekövetke-
zéséig lapunk e hó elején megjelent száma 
először s utoljára jóslá a jászberényi vasút 
okvetlen megnyílását.

Jóslásunk nem csalt, mert az annyi ál-
hírek által nem egyszer megcsalatkozott 
utazó 10-ike óta valóban nem kénysze-
ríttetik a kavicshordó vonat kényelmet-
len vaggonjára szóló menet engedélyért 
esengeni.

Mostmár nemcsak a tehenek örül-
hetnek, hogy gép által kényelmesebben 
fejettethetnek, de mi is, hogy a zsebeink-
ből kifejt pénzzel kényelmesebben utazha-
tunk.”

Ez utóbbi hírből megtudjuk azt is, 
hogy az élelmes diákok már megtalálták 
a módját, hogy az épülő vasúton már ko-
rábban is felkapaszkodhassanak a Hat-
vanba tartó vagonokra, melyeket ekkor 
még „külföldiesen” két g-vel írtak.

No, és azt is megtudjuk, hogy a fejőgé-
pet is feltalálták időközben!

Fodor István Ferenc
helytörténeti kutató

Langó Péter előadás közben
Fotó: F. K. V.

Vasútról 
vasúttalanul


