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Oszétek és magyarok I. rész
Betekintés a történelem mélyébe
Oszétia ősi története az Eurázsiai népekkel való kapcsolatok köréből igen
sok földrajzi adatot szolgáltat. Kezdve
a szkítáktól, azután a szarmata és alán
időszakkal folytatva, az oszétek ősei hatalmas térségeket foglaltak el az Altájtól
az Atlanti partokig, különböző etnikumú, nyelvű s vallású népek és törzsek
tucatjai közé ékelődtek be, keveredtek
össze egymással és kerültek szomszédságba egymással. Vegyük csak az
alánokat, akik, a saját alapterületükön
(Észak-Kaukázus, Don melléke) kívül,
az 1-14. századig a Kaukázuson túl
sok országában tartózkodtak (Média,
Örményország, Kappadókia), a Krímben, a Duna alsó folyásának területén,
Magyarországon, Franciaországban,
Itáliában, Hispániában, Észak-Afrikában, Kínában, Mongóliában (Abájev,
1949:81). A felsorolás nem teljes; lehetséges, egyéb mozgások is voltak, amelyeket nem jegyeztek fel a történelem
évkönyvei. Azonkívül az összehasonlító nyelvtudomány adatai történelmi
kapcsolatokat őriznek a magyarokkal,
az északi-török népekkel (csuvasokkal), a Kijevi Russzal, a bolgárokkal,
kazárokkal, mongolokkal, avarokkal,
Dagesztán lakjaival, stb. Ezek a kapcsolatok természetesen nem nyomtalanok.
Az egymásra történő kölcsönös hatás
intenzitása és eredménye különbözött
egymástól, és függött attól is, hogy milyen hosszú ideig tartott a szomszédságuk.
Az alánok kapcsolatai egészen hos�szan tartók és intenzívek voltak a
Volga-vidék finnugorjaival. A továbbiakban nem a finnugorság egészével,
hanem nagyobb alapossággal – csak
az alánoknak a magyarokkal való
etnokulturális kapcsolatait szeretnénk
áttekinteni.
A 18-19. századokban sokféle elképzelés születet az oszétek eredetéről.
Közöttük szerepelt az oszétek származásáról szóló finnugor «elképzelés» is.
Jóllehet nem igazolódott be, azonban
indíték volt a létezésére.
A vezető elitek külföldi származásáról szóló elképzelés verziója régen
szélesen elterjedt jelenség volt, s azt a
célt szolgálta, hogy meggyőzze a törzsbelieket a saját felsőbbrendűségéről és
maguk alá rendelje azokat.

Az efféle legendák egy része az oszéteket a magyarokig vezeti el. Felvetődik
a kérdés: miért éppen a magyarokhoz,
s nem a románokhoz, a bolgárokhoz,
németekhez?
A történelem úgy hozta, hogy a magyarok és az oszétek évszázadok mélyétől kezdve egészen a jelenünkig kapcsolatokat tartsanak fel. Ezt megerősítik a
társtudományok: a folklór és az eposz,
az etnográfia, a nyelv és a történelemtudományok adatai is.
Kezdjük a népművészeti emlékekkel, az oszét nép származásáról szóló
etnogenetikus történetekkel. Ezek közé
tartoznak a privilegizált rend származásáról szóló különféle történetek. Ezek
többsége a Badel digor földesurak származásáról szól.
Közülük az egyik legelterjedtebb
ennek a földesúri famíliának a magyar eredetéről szóló. A történet első
lejegyzése Städer tollából származik,
aki a 18. század második felében járt
Oszétiában. Städer szerint a Badil família két fivére, a magyar kán leszármazottai, a békés Digóriába kerültek.
A lakosság kedvezően fogadta őket, s
a vendégek, a Digorai hegyszorosban
védő feladatot kezdtek ellátni, amiért
önkéntes adományokat kaptak. Később a digorok annak következtében
tettek szert gazdagságra és tekintélyre,
hogy a Badilok vezették őket. Maguk a
Badilok pedig a közdigoroktól kapott
ajándékoknak köszönhetően idővel
elöljáróikká váltak azoknak (Städer,
1967:69–69).
Städer után ezt a legendát K.
Krasznyickij is lejegyezte. Bár ez az
alábbiakra korlátozódik. Ötszáz évvel
ezelőtt a digorokhoz Magyarországról
egy Badel nevű ember érkezett. A jövevény nemcsak az eszével, s a harcban
tanúsított bátorságával emelkedett ki,
hanem még puskája is volt. Ebben az
időben a digorok több erős szomszéddal ellenséges viszonyban voltak; minkét oldal vágó- és szúró fegyverekkel
volt felszerelkezve, senki sem volt fölényben egymással szemben; a lőfegyvereket még nem ismereték. Hirtelen
egy lövés csattant el, elesik egy ember,
a többiek elmenekülnek a harcmezőről.
A csatatéren csak Badel marad egyedül.
Amikor a digorok magukhoz tértek,
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ráeszméltek, hogy a megmenekülésük Badelnek köszönhető. Emiatt úgy
kezdtek rátekinteni, mint aki, varázserővel rendelkezik, megkérték őt, hogy
védelmezze őket a szomszédaik támadásai ellen. Későbben pedig, amikor
feleségül vett egy digor nőt, az utódaira
úgy tekintettek, mint akik uralkodó
szerepet töltenek be a digorok között
(Krasznyickij, 1981:165–166).
Az oszét–magyar kölcsönös kapcsolatokról más néprajzi anyagok is léteznek.
A 13. századi szerző, Kézai Simon a
„A magyarok cselekedetei” c. művében szilárdan állítja, hogy a magyarok
ősanyja alán nő volt. Más mondával
egybehangzóan a magyarok ősatyjai a
két fivér, Hunor és Mogor voltak, akik
az Azovi-tenger közelében elrabolták
a bolgárokat a családjukkal együtt. A
zsákmány között volt Dula alán fejedelem két lánya is, akiket a fivérek feleségül vettek, s ebből a házasságból származott a magyar nép. Emiatt az oszétek
a magyarokat tréfásan unokatestvéreiknek (хæрæфыртте) (Kuznyecov,
1993:102–103) nevezik.
Ezzel azonban korántsem merül ki
a Badel magyar származásáról szóló
monda utórezgése. 1891-ben az ausztriai német Ferdinánd Gautsch egy török oszét – a digor Kubati-bej – kíséretében meglátogatta a Digorföldet és egy
csomó néprajzi adatot gyűjtött össze a
digorokról. Gautsch számára bizonyára
ismerős volt a kiváltságos digorok – a
Badilok magyar származásáról szóló
legenda is, amelynek a megalapozója
elég régóta élhetett együtt Ako harcostársával (Manszurov, 1991:322).
Utána Zichy Jenő látogatott az ÉszakKaukázusba. Az osztrák-magyar kormány megbízásából szintén érdeklődött az oszétek digor ágának néprajzi
és történeti anyaga iránt, akik azokon
a településeken laktak, amelyekben a
tudós feltételezése szerint korábban a
mai magyarok ősei is éltek. Munkájában egy legendát hoz fel az úgynevezett «kaukázusi rasszról», amelynek az
egyik utódai a magyarok is lehetnek
(Zichy, 1967:284).
A Badilok témája P. Nyicik «Az oszétek eredetéről» c. cikkében is előkerül.
Nyicik nagy hasonlóságot fedezett fel az

oszétek és a magyarok között, úgy idézi
Badil magyar gyökereinek a történetét,
mint aki a magyar uralkodói nemzetségből származna és a digorokhoz mint
a saját fajtájához érkezett volna (Nyicik,
1989:224).
A szkíta-alán világnak az ugor törzsekkel való eléggé hosszan tartó kapcsolata nyomait az oszét és a finnugor
eposzok őrzik. Az elmúlt esztendő végén az interneten interjú jelent meg Európa egyik legkiválóbb finnugor tudósával, az Orosz Tudományos Akadémia
levelező tagjával, az Udmurt Állami
Egyetem professzorával, a Volga-vidék,
az Urál és Kelet-Európa népei eredete
néprajztörténeti specialistájával, Vlagyimir Napoljszkichhal. A tudós kijelentette, hogy a «Mirsus de Hume» c.
manysi eposznak az istenségekről és a
hősökről szóló szövegeit tanulmányozva hasonlóságot találtak a nart eposz
szövegeivel. Leszögezte: «Vannak olyan
párhuzamok, amelyek úgy magyarázhatók, hogy a nart eposz jelentős része
még a sztyeppéken keletkezett, amikor
az oszét alánok ősei Eurázsia sztyeppéin tartózkodtak. Ott érintkeztek északon a manysikkal. Azután magukkal
vitték ezeket a témákat oda (a Kaukázusba L. Cs.), s ott a közös kaukázusi
kultúrkincs részévé váltak, abháziaivá
és adigévé». ( Kuzmin, 2012).
A szkíta törzsek vándorlásának északi útvonaláról a múlt etnokulturális
hagyatéka tanúskodik. «Ma is élők
az oszétek, a csuvasok, a mordvinok,
a marik, az udmurtok közötti agrár
párhuzamok, amelyek … az utolsó szkíták, majd szarmato-alánok
kultúrhatásának
tulajdoníthatók
(Csibirov, 2008:556.)» «A tavaszi vetéshez kapcsolódó szertartások (tyúktojás
bevetése a vetőmaggal, csonthéjas dió a
magvakkal együtt, stb.) az udmurtok,
csuvasok, marik, tatárok által is ismertek (Kasafutdinov, 1964:90–99)». Mint
a mariknál, udmurtoknál, csuvasoknál,
baskíroknál, voguloknál az oszéteknél
is nagy ünnepség, megkülönböztetett
figyelem kísérte a szántást és a vetést
(Gyenyiszov, 1959:125–131). Eléggé érdekesek az oszét–csuvas etnokulturális
párhuzamok. A kérdés kutatója, A.
Szalmin járt náluk ünnepnapokon és
rituális szertartások (a vőlegény meglátása az újévi álomban, a lány férjhezmenetele), vallási hiedelmek (az
otthoni tűzhely, tűz védelmezői, a halotti szertartások, a lélekről alkotott
fogalom, idiofon hangszerek, ugyanolyan áldozati állatok, stb.) gyakorlása

idején (Szalmin, 2011:19–23). Az említett párhuzamok közül némelyek további magyarázatot igényelnek. Eléggé érdekesek a madzsarok (a népnév
a magyarok önelnevezésével azonos)
a kazahok, magyarok és oszétek származásával kapcsolatos adatok. A DNS
adatok összehasonlító elemzése alapján
A.M. Tjurin kutató egy hipotézissel
állt elő, amely szerint a madzsarok ősei
(akik kétezren élnek Kazahsztánban) és
az oszétek a múltban ugyanazon populációhoz tartoztak. Információi szerint
a kazahok őseinek egy részét az adatok
jászokként és alánokként említik. Bár
a DNS adatok további tanulmányozást kívánnak, mindazonáltal felhívják
a figyelmünket a szóban forgó népek
múltbeli etnokulturális kapcsolataira.
1965-ben három hónapos kiküldetésre érkezett hozzánk a Budapesti állami antropológiai múzeum osztályvezető helyettese, a biológiai tudományok
kandidátusa, Tóth Tibor antropológus.
Célként a magyarok elődeinek és a velük kapcsolatban álló népeknek a történetét tűzte maga elé. A jászok és a
magyarok történeti kapcsolatának az
ismeretében kereste fel Dél- és ÉszakOszétiát, s az oszét népi környezetben
folytatott kutatásokat (Csibirov, 1965)
Még inkább tényekkel alátámasztottak és meggyőzőek a nyelvi párhuzamok. 1901-ben Munkácsi Bernát magyar nyelvész oszét szavakat fedezett fel
a magyarban. Közöttük: aldar (fejedelem, uralkodó), æchszin (úrnő), ægesz
(egészséges), ævzist (ezüst), læg (férfi),
mon (démon), marg (méreg), mi (mű),
ruvasz (róka, ravasz), raszyg (ittas,
részeg), tuldz (tölgy), zældæ (pázsit,
fű), wart (vért), avg (üveg). Ezeknek a
legrégibb kapcsolatoknak a nyomai az
oszét nyelv szókincsében tükröződnek
vissza. A «százas» neve a finn-ugor
nyelvekben sad, sat – kétségtelenül
valamelyik árja nyelvből való kölcsönzés, lehetséges, hogy abból, amelyik az
oszét nyelv őse volt. A finn vasa, mordvin voza, ogur vusi, magyar üsző elnevezést – V. I. Abájev a keleti-finn és az
észak-török népek régi szoros kapcsolatának tekinti (Abájev, 1, 1958:265).
A tudós úgy tartja, hogy ebben az
esetben «az oszét és a magyar szavak
hangalakjuk és jelentésük tekintetében
annyira közel állnak egymáshoz, hogy
a véletlen egybeesésükről nem lehet
beszélnünk. Az oszétek és a magyarok
hajdani szomszédsága ezekkel a nyelvi hasonlóságokkal annyira tagadhatatlan, mintha erről a leghitelesebb és
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legpontosabb történelmi bizonyítékokkal rendelkeznénk» (Abájev, 1949:34).
V. I. Abájev arra is felfigyelt, hogy
a magyar szókincsben olyan oszét
jövevényszavak is vannak, amelyek
mind két dialektushoz, az ironhoz és a
digorhoz is sorolhatók.
Fontos lenne megvizsgálnunk a régi
oszét szavak jelenlétét a finn-ugor népcsoport és a velük szomszédos rokon
népek nyelvében. Például a szkíták
hagyományozták a finnugoroknak az
arany (oszét zarinb(a), komi zarni),
oszét avzist (ezüst), udmnurt azves, komi-zürjén zis, magyar ezüst szót. Ezzel
együtt az oszétek elődei megismerkedtek a réz metallurgiájával (vogul argin,
komi yrgon és oszét arχu, udmurt
urgon, komi urgon, vogul argun (Uo.:
33, 83).
1957-ben fedezték fel a jász szójegyzék-glosszáriummal az 1422-ből származó levéltári oklevelet, amelyet Németh Gyula jelentetett meg magyar és
német nyelven. Az orosz nyelvű kiadás
V. I. Abájevhez fűződik, aki a glosszárium alapos értékelését adta, amely több
mint 40 oszét-jász szót tartalmaz. V. I.
Abájev a magyarországi jászok hiteles nyelvemlékének tartotta (Németh,
1960). A glosszárium és egyéb adatok
szerint az «megállapított tény, hogy az
iráni nyelvű jászok egészen a 16. századig megőrizték a nyelvüket, méghozzá
a jászok nyelve alapján észak-kaukázusi
származásukra lehet következtetnünk»
(Kuznyecov, 1993:134).
Az oszét-magyar nyelvi kapcsolatokról sok tudós írt – Vilhelm Ludwig, Peter Thomsen, Munkácsi Bernát,
Hannes Sköld és összefoglaló külön
dolgozatában V. I. Abájev is (Abájev,
1965).
A fent említett néprajzi, antropológiai-etnográfiai és nyelvi tények a múltbeli kapcsolatokról és kölcsönhatásokról tanúskodnak. Azonban még inkább
elgondolkodtatnak a nyelvi párhuzamok. Hiszen egy nyelv szókincsének a
másik nyelvbe történő ekkora «inváziója» szomszédság és kapcsolatok nélkül
elképzelhetetlen. És, felkutatva az okokat, a történészek válasza, hogy először
is ez az iráni elemek Délkelet- Európában való hosszú ideig tartózkodásának,
másodszor pedig a szkíta-szarmata törzseknek a magyarok elődeivel azok őshazájában még korábbi találkozásának
Ludvig Csibirov
köszönhető.
(Megjelent a Darjal című folyóirat
2013. 4. számában)
(folytatás a 4. oldalon)

(folytatás a 3. oldalról)
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Csibirov, Ludvig: (oszétül Cybyrty
Aleklszejy fyrt Ljudvig (1932. november 19, Sztalinir, Dél-Oszét Autonóm
Terület) – dél-oszét politikus, történész, publicista, Dél-Oszétia első köztársasági elnöke (1996–2001).
1956-ban kitűnő eredménnyel fejezte
be K. L. Hetagurov Észak-Oszét Állami
Pedagógiai Főiskola történész karát.

Ludvig Csibirov

Etnográfus, a történettudományok
doktora 1978-tól), professzor (l981től), a Dél-Oszét Állami Pedagógiai
Főiskola rektora. Mintegy 160 orosz
és oszét nyelvű tudományos dolgozat
szerzője az oszét nép valamint a Kaukázus egyéb népei néprajza, történelme
és kultúrája köréből.
Städer (születésének és halálának az
éve ismeretlen), az orosz hadsereg alezredese, az Észak- és a Közép-Kaukázusról szóló földrajzi és történeti-néprajzi leírások szerzője (1781).
A naplója gazdag anyagot tartalmaz a Kaukázusra vonatkozó 18. század végi orosz politikáról. (Осетины
глазами русских и иностранных
путешественников. (XIII—XIX вв.),
Орджоникидзе, 1967. – Az oszétek
az orosz és külföldi utazók szemével
(XVIII–XIX. sz., Ordzsonikidze, 1967).
(Kovács J. Béla fordítása)
Folytatjuk...

Gyakoroltuk a színes filmhívást,
színszűrőket alkalmaztunk, de még a 8
milliméteres filmkészítésbe is belekóstoltunk. Talán nem véletlen, hogy névrokonom – Fodor István – néhány éve
a szolnoki televíziótól ment nyugdíjba.
Akkor még az épülethez toldott könyvtár lapos tetejű volt, ahol az 1973-as
kártyanaptárhoz a kéményseprős fotókat készítettük.

Volt egyszer egy
fotószakkör
1971 őszén Jászberényből visszahívtak Jászjákóhalmára művelődési ház
igazgatónak – ahol négy évvel korábban már részfoglalkozásban voltam, –
mert akkorra függetlenítették az állást,
és már rendes fizetést kaptam: nyolcszáz forintot havonta. Két olyan szakkör is megalakult abban az időben – a
népdalkör, meg a kertbarát –, amelyik
ma is működik, de a legelső még azon
az őszön a fotószakkör volt. Nemcsak
nekem volt akkor gépem, a hatvanas
évek végére jutott odáig a fényképezés,
hogy tömegcikké vált a gép. Az meg
külön szerencsés helyzet volt, hogy
Bognár György – a híres jászapáti fotós dinasztia sarja Jákóhalmán lakott
albérletben.
A csapat együtt volt – napokon belül
össze is jöttünk, és megalakult a fotószakkör. Szenzációs évek következtek
– főleg az első kettő, amíg én voltam a
kultúrigazgató, hiszen én magam is naponta ott voltam. Hogy mi volt akkor
különleges? Eleve volt egy nagyrészt
huszonéves csapat – a baráti köröm –
de a legöregebb és egyik legaktívabb
tagunk Pallai Laci bácsi a kéményseprő mester már közel volt a hatvanadik
évéhez, az állatorvosunk lánya meg általános iskolás volt.
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Az 1953-as kártyanaptár fotótémája

Végigfotóztuk az egész falut, a képek
nagy része ma is a honismereti gyűjteményben van. Néhány éven át 1972től minden május elsején elautóztunk,
motoroztunk az épülő kiskörei vízlépcsőhöz. Ott jártunk-keltünk, ahol ma
közel 20 méter mély víz hömpölyög, s
fotóztuk a gépek marta holdbéli tájat.
Remélem ezek a negatívok és képek
előkerülnek valamelyikünktől, mert
egy kor dokumentumait őrzik.
A nagy korszak ugyan lezárult, de a
szakkör még nem szűnt meg. A hetvenes évek második felében Sárközi
János járt ki vezetni Jászberényből, aki
később a megyei lap fotósa lett és ma
is a fotózás a fő foglalkozása. Őt még a
nyolcvanas évek elején a helybéli Nagy
Aurél követte, aki ma már Pécsett lakik. A szakkör egy évtized múltán elsorvadt.
Negyven év elteltével már három
egymást követő évben jöttünk össze
néhányan a hajdani kuckónkban. Legnagyobb örömünkre mindig köztünk
van az idén 89 éves Bognár Gyuri bácsi
Jászkisérről. Szétszóródtunk, de ilyenkor visszatérünk a hetvenes évekbe néhány órára.
Fodor István Ferenc

A jászladányi gázlámpák bús története
A téma nem magától ötlött fel bennem, jött velem szembe. A Jász Múzeum első világháborús kiállításán láttam
meg lakóhelyem egyik hajdani képeslapját, hatalmas méretűre nagyítva.
Akkor szúrt szemet, hogy az általam
jól ismert képen van még egy tárgy,
amit az előtt nem vettem észre. Egy
gázlámpa.
Ezt követően néztem át a Jászladányról készült képeslapokat, és találtam
meg ugyanazt a jellegzetes készüléket
egy másik lapon is.
A két lap alapján kiderül, hogy hol is
voltak egykoron biztosan. Az egyik a
templom előtti kis tér, melynek helyén
ma parkoló áll. Ez volt látható a múzeumban is felnagyítva. A képen jóval kisebb, nehezebben észrevehető, de kon-

Gázlámpa a templom előtt

centrálva jól látszik. A másik helyszín a
főtér, azon belül pedig az üzletsor előtti
rész. A lapon jól látható, ahogy a fényképezésen résztvevő tömeg előtt magasodik, a kép alapján ítélve kb. 3 méter
magasságba.
A két képeslapon látszik, hogy azonos a két gázlámpa.
Budapesten a gázlámpák és a gázvilágítás tömegesen az 1855-ben megépített józsefvárosi Légszeszgyár megnyitása után terjedtek el. Ekkor a gyár az
Általános Osztrák Gáztársulat égisze
alatt működött, egészen 1914-ig. Időközben, 1910-től megkezdték az új,
óbudai gázgyár építését, mely 1913-ra
készült el teljesen. Jászladányra a gázvilágítás 1910 telén jutott el, igaz, csak

próbaüzemként. Erről a jászberényi
székhelyű Jász Újság így írt december
18-ai számában:
„Gázvilágítás Jászladányon. Jászladányon a múltkorában egyik fővárosi
gázgyáros két új találmányú napfénygáz
ívlámpát állított fel próbaképen bemutatóra, melyek a közvilágításban szűkölködő város tereit ragyogó fénnyel árasztották el. A próbaképen állított ívlámpák
fényéhez már hozzászokott a közönség s
így nehéz lett volna azokat most már
nélkülözni és mert a község vagyoni
helyzete állítólag nem bírta volna meg
a közvilágítás ily irányú kiadását, társadalmi úton rendeztek gyűjtést, melynek
eredménye oly meglepő volt, hogy egy
lámpa helyett kettőt lehetet felállítani.
Most azután Jászladány főtere egyszerre
gázzal lett megvilágítva.”
Ki tudja, talán a két ívlámpa pont a
képeslapokon láthatóak! Mindenesetre
biztos, hogy a józsefvárosi gyár munkatársa látogatott el a településre.
1925-re azonban a helyzet ugyanolyannak mondható, vagy még ros�szabbnak. Ugyanis immáron a jászapáti Jász Újság írta meg a maga ironikus
módján, hogy nincs világítás a településen. Mint a cikkből kiderült „a község agilis főjegyzője lehordatta a községháza padlásáról a fővárosi méretű
ívlámpákat, s komolyan gondolkozik is
azon, hogy azokat fel is állítsa, sőt! Hogy
azok égjenek is!” Milyen szomorú is a
ladányi lámpák sorsa, hiszen rendeltetésüket nem tölthették be, bár egykor
ott díszelegtek és fénylettek Jászladány
terein.
A sors fintora, hogy a ladányi gázlámpák felállításakor Budapesten olyan
helyzet volt, melyet a jász község az
1920-as évek közepén élt meg. Gábor
Andor, a neves újságíró így emlékezik
meg 1912-ben közreadott Pesti sirámok című művében a fővárosi gázhelyzetről:
„Csak pislog, köbméterenként húsz
fillérért! Igaz, hogy e ponton a demokráciának bizonyos diadalát ünnepelhetjük: a palotában éppúgy pislog, mint a
kunyhóban, s vannak esték, amikor az
egész város a gázzal rosszabbul van kivilágítva, minthogyha petróleummal
volna kivilágítva jól. […] Tévedés, Budapest ma van úgy kivilágítva, ahogy tíz
évvel ezelőtt lennie kellett volna, és tíz
esztendő múlva lehet csak olyan világos,
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amilyennek ma már okvetlen lennie kellene. Ne találjam a helyemet az örömtől,
ha nagyvégre kivilágítottak rendesen
tizenhárom utcát (azt hiszem túlzok),
mikor háromszáztizenhármat még most
sem világítanak ki a személybiztonságnyira?” Igazán egybecseng az újságíró
és az újságcikk gondolatisága. Azonban, míg az 1910-es években már Budapesten villanyvilágítás is terjedőben
volt, addig Jászladányra az csak 1927ben jutott el. A Jász Újság tudósítása
szerint, szeptemberben megkezdték a
tárgyalásokat, mely szerint Jászkiséren
és Jászladányon villanyvilágítást vezetnek be. A novemberi képviselőtestületi
közgyűlésen pedig elhatározták, hogy
a teleülés „igenis haladni akar, s a ma
már kétségkívül áldást jelentő villanyvilágítás bevezetését elhatározta.” A munkálatok végét 1928 tavaszára várták, a
villanyt pedig a Salgótarjáni Művek
szolgáltatta a községnek Szolnok központon keresztül.

Gázlámpa Ladány régi főterén

E pár gondolat szólt a jászladányi
gázlámpákról, tágabban a település
közvilágításának ügyéről, de arról is,
hogy bizonyos területen a lemaradást
mily nagy mértékben lehetett mérni. A
problémákat vidéken is ugyanúgy élték
meg, mint a fővárosban. Sajnos mára
a lámpákból semmi sem maradt meg,
legyen hát emlék ez az írás.
Vincze János Farkas
egyetemi hallgató

„A csendes kolostor falai, zajos, hangos beszédnek zsivajnak lettek szem és fültanúi”

A Jászság és a Nagy Háború, különös tekintettel
a ferences rendház lakóira és életére

1914. június 28-án Szarajevóban
Ferenc Ferdinánd trónörökös és feleségének Hohenberg Zsófia hercegnőnek az életét merénylő oltotta ki. A
közös minisztérium július 23-án, 18
órakor jegyzéket intézett Szerbiához.
A válaszadásra és a teljesítésre 48 órát
határoztak meg. Mivel a feltételeket

A főtemplomban Erdős András plébános mutatott be szentmisét, nagy
papi segédlettel. A zászlóalj frontszolgálatot teljesített Szerbiában, az Oroszországban, Bukovinában, Horvátországban és Szlavóniában 1918. október
30-ig. Az itthon maradottakra is nagy
nyomást gyakorolt a háború. A csalá-

nem teljesítették, ezért a Monarchia
megszakította a diplomáciai kapcsolatot Szerbiával, és mozgósítást rendelt
el. „A Jászság két szolgabírói hivatalába – Jászberény és Jászapáti – éjfél után
érkezett meg az első hivatalos értesítés
a mozgósítási parancs végrehajtására,
berendelték a hivatali személyzetet, elkezdték a munkát. Reggel 7-8 óra körül
végeztek, s küldöncök útján kiküldték a
községi elöljárók részére a szükséges rendelkezéseket.” A merénylet hírét nagy
megdöbbenéssel vették tudomásul a
Jászságban, a háborúra viszont lelkesen
készültek. Szerbia megbüntetése sokak
számára fontos volt. „Láttuk, szemléltük azt a lelkesedést, mely a szíveket átjárja. Nincs most helye a kétségeskedésnek, aggodalmaskodásnak!... A bucsuzó
férfi pedig ne gondoljon másra, csak a
kötelességére, hogy megvédje a hazát.” A
berényi laktanyában ebben az időben a
29. honvéd gyalogezred III. zászlóalja
tartózkodott. A békelétszámot rövid
idő alatt töltötték fel hadilétszámra
(12.000 fő), s augusztus 4-én tették le
katonai esküjüket.

dok apa, vagy fiútestvér nélkül maradtak, nagy volt a munkaerőhiány, a városokban tábori kórházakat állítottak
fel, növekedtek az adók, hadikölcsön
kötvényeket is jelentős mennyiségben
vásároltak, korlátozták a vasúthasználatot, nagy volt az élelmiszerhiány, több
községben fertőző betegségek nehezítették az emberek életét.
A ferences rendház nagy háborús
történetéhez alapvetően hozzátartozik, hogy kik laktak a házban, s milyen
szolgálatot láttak el ez időben. 1913ban a rendházban lakott Magócs Imre
házfőnök, Németh Kelemen helyettes,
Kecskés Donát hitszónok, Csóri Gábor
hitszónok, Rigó Antal (betegállományban), Móri Fülöp sekrestyés-portás,
Bakodi András (a kolostor szolgálatában). Az 1916-os Schematismus szerint
már Kubusz Leontin a házfőnök, s ide
kerül Pálik Arzén hitszónok, Palotás
Modest (a ház szolgálatában). Nem
lakik már a házban Németh Kelemen,
Kecskés Donát, Bakodi András, Rigó
Antal. Az 1917-es Tabula szerint nem
történik változás. (Sajnos az 1914-15-
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ös Schematismusok vagy hiányoznak,
vagy nem is kerültek kiadásra.)
Hogyan vélekedtek a ferences közösség tagjai a merényletről? Erről
tájékoztat minket a háztörténet jegyzője: „A délutáni 7 órai vonattal megérkezett Kecskemétről a főtisztelendő
Tartományfőnök atya Ungváry Antal...
Ugyanezen alakalommal hozta... a megdöbbentő hírt, hogy a trónörököst és feleségét Szarajevóban meggyilkolták, mely
az esti órákban a sürgönyök útján valóvá vált beigazolódott. Isten óvja nagy
csapástól mi magyar hazánkat – mondja egy régi egyházi énekünk. Aki hallotta
bizonyára nagy csapásra gondolt, amelyekkel a kifürkészhetetlen Gondviselés
Árpád nemzetét sújtotta s talán arra is
gondolt, hogy ha még egynéhány csapás
éri ezt az országot, elpusztul a magyar
nép. A szívből fakadó gyász fohásza
nem talált meghallgatásra, mert Isten
csapásokat azért is mér reánk dacára
annak, hogy elhárításukért mindenkor
könyörögtünk és könyörgünk. Csapást
csapásra küldött apáinkra a haragvó
Úr és elviseltük őket, mert még ma is él
nemzet e hazán, törve bár, de megszaporodva, nyomva bár, de irtóztató erők
szunnyadoznak a megkínzott testében,
lelkében egyaránt.” A megdöbbenés
óriási volt a testvérek között. Szomorúsággal fogadták a trónörökös meggyilkolásának hírét. A jegyző így folytatja
a tudósítást, Gavrillo Principről: „Oda
áll a nyílt utca során, a főhercegi pár robogó autója elé egy gimnazista suhanc,
akinek talán még tegnap labdaütő volt
a kezében, és oktalan, éretlen föllobbanásában nagyobb iszonyatot cselekszik,
nagyobbat lökve a világtörténelem kerekén, mint a pusztító hadseregek.”
Ezután a templom tornyába kitették
a gyászlobogót, mely július 4-ig maradt
ott, s hirdette a nemzeti gyászt. Ezen a
napon szentmisét mutattak be a templomban az elhunyt pár lelkiiüdvéért.
Még ebben a hónapban bevonult katonának Kertész Károly kántor, s a helyére Szilárdy János nyugalmazott kántortanító került egy hónapra, majd Újházy
Antal tanító vette át a helyét a háború
teljes idejére.
Augusztus első vasárnapján ünnepli
a ferences közösség a porciunkula búcsút, mely az Assisiben lévő Angyalos

Boldogasszony kápolnának az ünnepe.
Erre az ünnepre mindig nagy számban érkeznek zarándokok, elsősorban
a Jászság különböző városaiból, falvaiból. Mivel azonban az általános mozgósítás erre az időre esett, így a búcsúra
is alig-alig jöttek. Ráadásul a július hónap folyamán learatott gabonát is most
kellett csépelni, férfierő hiányában ez is
hátrányt szenvedett.
1914. november 18-án a tartományfőnök utasítására minden rendház misealapítványainak a tőkéjét hadikölcsönre
kellett váltani. Így a P. Leontin is a Jászsági Hitelintézet és Takaréktárnál kezelt
64530 Korona és 29 fillérből 64500 Koronát befektetett. Ezt még később más
értékpapírok vásárlása követte.
Ezt követően csendesen telnek a hétköznapok, a szabadságra hazaérkező
katonák beszámolóiról beszélgetnek,
az újságok haditudósításait böngészik,
s imádkoznak a békéért. A búcsúkat,
ünnepeket megtartják a templomban,
zarándokok, gyónók általában kevesen
vannak. 1915. augusztus 31-én azonban fölbolydul a ház. „A mai napon eddig csendes kolostor falai, zajos, hangos
beszédnek zsivajnak lettek – hogy úgy
mondjam – szem és fültanúi. A helybeli összes iskolában ugyanis a szünidő
kezdete óta részint a lábbadozó, részint
újonnan bevonuló katonák voltak elhelyezve, a szünidő végén, hogy a rendes
tanítást az iskolákban megkezdhessék,
ezeket ki kellett üríteni s a katonaságot
más helyen elhelyezni. Ezen ok miatt át
kellet engednünk a kolostor helyiségeit a
katonáknak. Kik pedig az alsó folyosót
a belső lépcsőtől kezdve hombár felé a
templom melletti résszel együtt, a fölső
folyosót pedig a sötét folyosó elejétől a
kórus felé egész a torony aljáig. Elhelyezték pedig a m. kir. 11. honvéd pótzászlóalj 260 emberét. Az említett alsó és felső
folyosó telve, zsúfolva van szabadságsokkal. Megmaradott nekünk az ebédlő és
a fölső folyosó a toronytól kezdve a klozetig. Hogy meddig maradnak itt, nem
tudhatni, valószínűleg a háború végéig.”
A házfőnök erről szeptember elején levélben tájékoztatja a tartományfőnököt. Az
elszállásolás tényét beletörődéssel nyugtázza, de megjegyzi, hogy nagy a zaj, a
jövés-menés és a bűz. „Hát a jászberényi
háznak még ily módon is ki kell vennie
részét a háborúból. Szécsény felszabadult, Jászberényt meg lefoglalták. Elhiszem, hogy a legkevésbé sem kellemes az
ilyen kaszárnyás élet, mert láttam Szécsényben, hogy milyen. De azért lassan
bele szoknak majd a zajba és később már
mindennapossá válik minden. Csak arra
tessék vigyázni, hogy ne rongáljanak

meg semmit, s ha ilyet észrevenne, jelentse egész bizalmasan az ügyeletes tisztnek,
aki majd elejét veszi a dolognak.” Úgy
látszik, hogy hasonló helyzetbe kerültek
más rendházak is, mint a jászberényi. A
levélből még kitűnik, hogy a szécsényi
kolostorban történhettek bizonyos károsodások, rongálások, de azt az ügyeletes tisztek eligazították, elintézték a
saját hatáskörükben.
1916. július 22-én ismét jelentős
esemény történik a templomban, a
minisztérium rendeletére – egyetértve
az egyházmegyei hatósággal és a szerzetesrendek elöljáróival – átengedik a
templom harangjait hadicélokra. A harangok leszerelésének idejéről és módjáról rövid levelet őrzött meg a rendház
irattára: „Czímet tisztelettel értesítem,
hogy a cs. és kir. Hadügyminisztérium
8/H.B. 3380. sz. leírata alapján az egyházukhoz tartozó és jegyzékben foglalt
harangok levételét megkezdem és ezen
munkálatok végzésével Bíró Pifkó jászberényi építőmestereket bíztam meg.
Kérem ezúttal, hogy a később megállapítandó időben a harangok átvétele,
illetve átadásánál a bizottsági jegyzőkönyv felvétele czéljából megjelenni méltóztassék. Déri népf. Mrn. hgy.” A háztörténet jegyzője néhány gondolatban
megemlékezik a harangokról, lejegyezve a fontosabb adataikat. A nagyobbik
harangot 1726-ban készítette Honann
Fredrich, és Szent Gergely tiszteletére
volt szentelve (633 kg); a középsőt (81
kg) Johannes Kohl öntötte 1783-ban,
a legkisebbet (80 kg) pedig Johannes
Noipeckher 1700-ben. „Az összes súlya kitesz éppen 794 kg-mot.” A házfőnök erről levélben értesíti a provinciálist, aki erre belenyugvólag válaszol:
„Szomoru szivvel értesültem, hogy a
jászberényi templomunk harangjait elvitték. De mit csináljunk? A haza oltárára minden áldozatot meg kell hoznunk.
Az átvételről szóló jegyzőkönyv másodpéldányát az Archivumban megőrzöm.”
1916-ben már jelentkeztek az élelmiszerhiány első jelei. Az egyik rendtárs – Pálik Arzén – gyomorbetegsége miatt szomorúan jegyezte meg,
hogy egy héten hét étkezésre volt bab:
százazbabfőzelék és zöldbab leves.
1918. június 14-én ismét elfoglalták
a kolostort a 11. ezredhez tartozó katonák, tábori kórházat rendeztek be a
kolostor folyosóin. Most azonban nem
hoztak magukkal szalmazsákot sem,
csak a puszta földön feküdtek, vagy
némi szétszórt szalmán. Szeptember
30-ig laktak a kolostorba, majd a kaszárnya melletti barakkokba kerültek
át. „A jó Isten őrizzen meg minden ko-
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lostort a katonáktól. Amennyi piszkot,
rongálást, csendháborítást vittek végbe,
nem lehet leírni. De hála a jó Istennek,
csakhogy elmentek!!” – írja a háztörténet jegyzője. Még egy érdekes esemény
november 1-jéről: „Az egész város rémületben volt egész nap, mert az Ukrajnából hazatért katonáink az állomásnál
egész nap gépfegyverekkel, kézigránátokkal lövöldöztek, kiraboltak egy vasúti
bútorszállító kocsit, annak tartalmát:
ruhaneműek, ágyneműek, befőttek, bor,
lekvár stb. árulták potom áron. Sapkájukról letépték a rózsát, s a köztársaságot
kiáltották ki. Ez folytatódott még másnap is. A vidéken, a szomszéd községekben ezen forradalom-féle még nagyobb
mértékben dühöngött.” November közepén német katonák tértek haza a keleti
és a déli frontról, teljes menetfelszerelésben. Természetesen az átvonuló
sereg nagy feltűnést és szomorúságot
keltett. Ugyancsak ekkor érkezett haza
a frontról Kertész Károly kántor is, aki
újra elfoglalta állását a templomban.
A Nagy Háború sok szenvedéssel
járt, s ez természetesen megmutatkozott a rendház közösségének életében.
A kevés írásos anyag, a Historia Domus bejegyzései, illetve a rendház és a
tartományfőnökség megmarad irattári
anyagai – ha röviden is –, de tájékoztatnak minket az átélt eseményekről.
fr. Varga Kamill ofm
Irodalom és források:
Szülőföldünk a Jászság, Jászberény,
2011
Acta Provinciae 1915, 1915. szeptember 3.1214/915. sz.
A jászberényi ferences rendház vegyes iratai, 1924. február 11.65/1924
Historia Domus Jászberényiensis III,
1866-1937, 1914-1915
Magyar Ferences Levéltár, Acta
Provinciae 1915, 1916
Magyar Ferences Levéltár, Acta
Provinciae 1916
Schematismus almae Provinciae
Santi Joannis a Capistrano OFM S.P.
Francisci in Hungaria ad annum
Christi MCMXIII, Pécsett, 1913
Schematismus almae Provinciae
Santi Joannis a Capistrano OFM S.P.
Francisci in Hungaria ad annum
Christi MCMXVI, Quinque-Ecclesiis,
1916
Tabula Congressus Definitoriális
Provinciae Hungariae S. Joannis A Cap.
Ord. Fr. M. Anno 1917, Szabadkae
Jászárokszállás és Vidéke 1914. augusztus 5.
Jász Újság, Jászberény, 1914. augusztus 2., augusztus 23.

Az őszi Jászság varázsa
A nyár vége, a kora ősz hangulatát
idézte aJász Alkotók Körének (JAK) idei
tárlata Budán, a Kájoni János Ferences
Ház dísztermében.
A művészek közül többeket ihletett
meg a feltűnő szépségű pipacs, a piros
tengert alkotó pipacsmező, de a csendéletek is a kora őszt idézték. Kiss Bertalan megkapóan szép Mezei csokor című
alkotásán is ez a Jászságban gyakori
mezei virág dominál. A Csend hangjai
pályázaton harmadik helyezett képet a
festőművész a tőle megszokottól eltérően vászonra festette, és a keretét is maga
készítette. A Most van a nap lemenőben
című alkotása az őszbe forduló alföldi
tájat hozza elénk, a katángkóró kék virágaival, és a sárguló nyírligettel a háttérben. A lemenő nap ábrázolása nála
egyedi, sajátos mozzanat. A művészi
gittnek nevezett rücskös anyaggal pedig
a kút körüli pocsolyát adja vissza. A lovakat itató csikós pedig ki más is lehetne, mint jász magyar legény.

szinte már csak archívumokban felellhető viseletet idéz elénk, a jellegzetes csikós kalapot, a karikás ostort.
Molnár János Szűz Mária a gyermek
Jézussal című festményén a bizánci stílus keveredik az európai gótikával. A
kép egy trilógia második darabja,az
angyalok teszik a koronát Szűz Mária
fejére. A modern stílusban megfestett
Emigráns című alkotása mába mutató
intelemként is értelmezhető. Azt mutatja be, ha valaki elhagyja a hazáját, annak
kultúrája keveredik a befogadó ország
kultúrájával, és bármilyen minőségű is
lesz, az eredeti jellege elvész. A katonaruhás jász már indián lánnyal kötötte
össze az életét, a legény pásztorbotjából
jász motívumok, az indián lány fejéből
indián motívumok indulnak, és a kettő
összefolyik, és nem tudni, mi lesz belőle.
Deli Julianna újfajta, gouache technikával festette a Cukkinis csendélet című
alkotását. A művésztemperával készült
kép intenzív színvilágot ad, ennél a víz-

Elter Tibor: Csikós

Törökné Rusvai Mária: Önarckép

Borbás P. Zsuzsanna: Ló

A jászapáti Törökné Rusvai Mária
Önarckép című festménye a jász női
szépséget és tartást testesíti meg. Csendélet című alkotását az egyik kedvenc
őszi gyümölcs, a körte ihlette.
Elter Tibor Jászok című grafikája letűnt idők, a cselédvilág hangulatát idézi.
A kép nádbetakarítás után, munkában
megfáradt férfit és nőt ábrázol, Jászfelsőszentgyörgyön. A festőművész másik
alkotása is ceruzarajz. Szereti ezt a műfajt, mert vallja, hogy egy szál ceruzával
is sok mindent meg lehet mutatni. A
Csikós című alkotása kihalófélben levő,

festésű technikánál a színek keveredése
nélkül több réteg festhető egymásra.
Másik festményén az oly sokszor megfestett napraforgó látható.
A képzőművészeti tárlaton Bobák László, Bendéné May Mária, Borbás P. Zsuzsanna, Deli Julianna, D. Kovács Júlia,
Elter Tibor, Gara Gizella, Kiss Bertalan,
Magyar Ari, Molnár János, Szalkári Rózsa,
Szabari Zoltán, Terjékiné Mozsár Magda,
Törökné Rusvai Mária, Pásztorné Győr
Mária, Horváth Bence Tamás és Horváthné Bekes Viktória alkotásait láthatták az
érdeklődők.
Bognár Mária újságíró
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May Mária: A fák állva halnak meg

Molnár János alkotásai
Kis Bertalan: Mezei csokor

Magyar Ari: Pipacsok esti fényben

Szalkári Rózsa: Pipacstábla

Gara Gizella: Pipacsok tejes köcsögben

Bobák László: Hóolvadás
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Isten éltessen Jász Múzeumunk!
Rendhagyó születésnapi ünnepségnek
adott otthont november 14-én, pénteken a jászberényi Déryné Rendezvényház. A dísztermet zsúfolásig megtöltő
ünneplő közösség a 140 éves Jász Múzeum köszöntésére érkezett. Ahogyan a
nagy családok általában egy-egy meghatározó családtag köré gyűlnek, úgy fűzte
láthatatlan szállal eggyé a megjelenteket
a Jász Múzeum iránti szeretet.
A rendezvény a Jászkürt hangjával
vette kezdetét, majd Hortiné dr. Bathó
Edit igazgatónő külön köszöntötte az
ünnepi asztalnál helyet foglaló dr. Szabó
Tamás polgármestert, Kovács Sándort, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat elnökét, Pócs János országgyűlési képviselőt, Fábián József jászkun főkapitányt, Borbás Ferenc jászkapitányt,

fenntartó város nevében. Gondolatatai
a köszönet szavai voltak. Köszönet illette Sipos Orbán alapítót, a város korabeli
lakosságát a támogató hozzáállásáért,
mindazokat, akik az eltelt száznegyven
évben hozzájárultak a folyamatos, zavartalan működéshez, valamint azokat, akik
a jelenben dolgoznak. Célként fogalmazta meg egy olyan turisztikai program
kidolgozását, amely a Jászságot a múltjához méltó szintre helyezi. Az első számú
jász ereklyét őrző Jász Múzeum, és azon
keresztül Jászberény a jövőben nemzeti
zarándokhellyé válhat.
A megjelenésében akadályozott dr.
Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi
Főosztályának vezetője köszöntő sorait
írásban juttatta el. Hangsúlyozta, hogy

Papp Izabella levéltáros, Gócsáné dr. Móró Csilla múzeumigazgató,
Pócs János országgyűlési képviselő, dr. Szabó Tamás polgármester,
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, Fábián József jászkun főkapitány,
Borbás Ferenc jászkapitány az ünnepi asztalnál. Fotó: Bugyi Gábor

Gócsáné dr. Móró Csillát, a tápiószelei
Blaskovich Múzeum igazgatóját, Papp
Izabella levéltárost, valamint a rendezvényt megtisztelő polgármestereket, önkormányzati képviselőket, intézményvezetőket, jász- és kunkapitányokat, a
testvértelepülések delegációit, a civil
szervezetek vezetőit és valamennyi múzeumbarátot.
A rendezvény háziasszonyi teendőit
Gócsáné dr. Móró Csilla látta el választékos összekötő szöveggel kerek egés�szé formálva a gondosan megszervezett
ünnepséget. Elsőként dr. Szabó Tamás
köszöntötte az ünnepeltet az alapító és

a Jász Múzeum mindig meghatározó
pont volt a vidéki magyar múzeumok
térképén. Sokatmondó statisztikai adatokkal mutatott rá országos előkelő helyére. Fábián József jászkun főkapitány
a múzeum értékei közül azt emelte ki,
hogy saját példamutatással tanítja újra
a hagyományainkat, és nemcsak Jászberényre, valamint a Jászságra korlátozza
tevékenységét, hanem azt is felismerte,
hogy a történelmi Hármas Kerületre
kiható munkájára is igény van. Kovács
Sándor, a megyei közgyűlés elnöke meglepő fordulattal kezdte beszédét. „Nem a
száznegyven éves Jász Múzeumot ünne-
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peljük. Ez egy nagyon szép kerek szám jó
apropó az ünneplésre. Azt ünnepeljük,
amit a múzeumban összegyűjtött tárgyak
jelentenek számunkra. Egy múzeumnak
a mai világban az a küldetése, hogy a
fiataloknak átadja azt az erkölcsi muníciót, amivel tovább lehet vinni a Jászság,
a Kunság, az egész magyarság üzenetét:
bármilyen csapás éri ezt a nemzetet, akkor is meg tudunk újulni.”
Pócs János országgyűlési képviselő Vass Alberttől vett idézet köré fonta
mondanivalóját. „Gyökerei nélkül elpusztul a növény, gyökerei nélkül hogy
maradhatna meg az ember.” A Jász Múzeum számunkra a gyökeret is jelenti
– töltötte meg aktuális tartalommal az
idézetet. Megemlékezett köszöntőjében
arról is, hogy dr. Szabó Tamás kezdeményezésére május hatodikát a Redemptio
emléknapjává nyilvánította az Országgyűlés. Felidézte a magasztos ünnepi
pillanatokat, méltatta Sipos Orbán alapító és Hortiné dr. Bathó Edit igazgatónő tevékenységét.
Borbás Ferenc jászkapitány irodalmi
értékű kifejezéssel illette a múzeumot:
„A Jász Múzeum egy központi csillag a
régi értékek újratanításában. Szétsugározza azt a tudást, amely kezdetektől
fogva folyamatosan a mai napig gyarapodik falai között.” Arra biztatott, hogy
legyünk rá büszkék.
Hortiné dr. Bathó Edit a lehetetlennel
határos feladattal megbirkózva, vetített
képekkel illusztrált előadásban foglalta
össze a múzeum száznegyven éves történetét, kitérve az intézményvezetőkre,
nevesebb muzeális tárgyakra, kiállításokra és a múzeum közösségformáló
tevékenységére.
Az értékes tárgyak körét fogja bővíteni az az 1645-ben készült kenyérosztó tál, amely Mező István református
lelkész közbenjárására a kecskeméti
Református Ráday Múzeum őrzéséből
a Jász Múzeum állandó kiállításába vis�szakerül.
Papp Izabella levéltáros fotókkal színesített előadásában a húszesztendős
honismereti folyóiratot, a Redemptiot
mutatta be. A szerkesztésben a kezdetektől aktív szerepet vállalóként hiteles
beszámolója egyszerre volt tárgyszerű
és élvezetes. Az archív felvételek nagy
tetszést arattak, mivel többen felismerték egymást, illetve saját magukat. Méltó alkalom volt a bemutatásra a Gulyás
Erzsébet könyvtáros által elkészített repertórium.

Kedves gesztusként az igazgatónő
emléklapok átadásával köszönte meg
mindazok áldozatos munkáját, akik
hozzájárultak a múzeum eredményes
működéséhez. Az ünnepség zárásaként
a társintézmények, civil szervezetek vezetői fejezték ki jókívánságaikat.
Ahogyan az egy születésnapon szokás,
az ünnepelt megvendégelte az őt köszöntőket. Az ünnepi ebédre a Jászsági
Hagyományőrző Egylet tagjai az Ifjúsági
Házban terítettek. Bolla János emeritus
jászkapitány pohárköszöntőjét követően stílusosan a Lehel-kürtöt emelte a
jelenlévők egészségére. A kiváló marhalábszár pörkölt Horti István és Oláh
Zsolt szakácstudását dicsérte, a jász motívummal díszített ötemeletes, látványra
és ízre egyaránt figyelemreméltó torta
Bódiné Bagi Éva keze munkája volt.
Az étkek felszolgálásáról és az aprósüteményekről a Jászsági Hagyományőrző
Egylet tagjai gondoskodtak. Születésnapi köszöntő énekük szívünkből szólt:
„Sok születésnapokat vígan megélhess!
Napjaidat számlálni ne légyen terhes!”
Dr. Körei Nagy Katalin újságíró

Köszöntő szavak
a Minisztériumból
Dr. Vígh Annamária, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának főosztályvezetője köszöntő levele a Jász Múzeumhoz.
„Engedjék meg, hogy a Jász Múzeum fennállásának 140 éves évfordulója
alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében köszöntsem
Önöket.
A 1874-ben alapított Jász Múzeum
egyike hazánk legnagyobb múltú vidéki intézményeinek. Mint ilyen – mind
tudományos-szakmai, mind közműveltséget formáló, tudást és kultúrát közvetítő műhelyként – mindig meghatározó
pont volt a vidéki magyar múzeumok
térképén, működése még a háborúk és
forradalmak alatt sem szünetelt, jelentőségét a mai napig megőrizte.
Amikor a múzeumi intézményrendszer elmúlt években zajló átalakításáról
beszélünk, mindig elmondjuk, hogy
megyei múzeumi intézményrendszer
átalakítása olyan szemléletváltást kíván,
amely elkötelezettség nélkül a legnagyobb önkormányzatok számára sem
hozza meg a benne rejlő lehetőségek kibontakozását.

A területi múzeumok számára a fenntartóváltás megadta a lehetőséget az
önállósulásra, a saját jogon történő érvényesülésre, ugyanis a területi múzeumok többsége a megyei múzeumi szervezetek rendszerében végezte munkáját,
amely egyfelől biztonsági hálót jelentett
számukra, másfelől azonban sok esetben gátló tényezővé vált. Az 58 területi
múzeumból 40 a megyei múzeumi szervezetek tagintézménye volt, az önállósulás számukra egyszerre kihívás és esély.
A vidékfejlesztés és a tőle elválaszthatatlan társadalmi felzárkóztatás napjaink egyik kiemelt feladata. E célok megvalósítása során előtérbe kerülnek az
alulról induló kezdeményezések. A helyi
kulturális intézmények – így a 140 éves
Jász Múzeum – a lokális kultúra hordozói, ezáltal kulcsszerepet játszanak a
helyi közösség művelődési tevékenységében, a helyi közösség formálásában,
a lokális kulturális élet szervezésében.
Egy jól működő, a közösség tagjai által
sajátjuknak érzett intézmény egyszerre
eredménye és ösztönzője a közösségi
összefogásnak.
Jászberény Városa az általa alapított
múzeumot minden időben támogatta,
fennmaradásában segítette, függetlenül
az éppen aktuális fenntartói struktúrától. Ez kiválóan példázza számunkra,
hogy a város – annak vezetése és lakói
− tisztában vannak a kultúra megtartó
erejével. Persze kevés a szándék, ha nincs
mögötte tartalom. De ha megtekintjük
az intézményt – akár olyan személytelen, látszólag száraz adathalmazon keresztül, mint a statisztika – reményeim
szerint sok minden felsejlik általa napjaink Jász Múzeumáról. Mindehhez a
2013. évi országos múzeumi statisztika
adatait hívom segítségül.
Eszerint a múzeum:
· több mint 70 ezer műtárgyat, több
mint 16 ezer egyéb írásos dokumentumot, valamint 37 és félezer
könyvtári tételt őriz gyűjteményeiben, az intézmény munkatársainak tudományos tevékenységével
összefüggő, adattári szakdokumentációs anyag mennyisége
meghaladja az 1400 tételt.
E gyűjtemények gondozása, megőrzése, tudományos feldolgozása mellett
az intézmény tudományos munkatársai
2013-ban:
· 11 publikációt jelentettek meg, a
különböző tudományos-szakmai
és tudománynépszerűsítő előadásaik száma elérte a 30-at.
Az intézmény az év során 3 állandó, és
2 időszaki 18 és fél ezer látogatót fogadott, emellett 157 közművelődési, illetve
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múzeumpedagógiai rendezvénnyel várta látogatóit, melyeket mintegy 10 ezren
vettek igénybe.
Rövid számvetésünk akkor ad valós
képet, ha rávetítjük egy szélesebb palettára: a fenntartóváltás során átadásra
került 117 intézmény között – nem számítva most a más elvárások és lehetőségek szerint működő megyei hatókörű
városi múzeumokat – a Jász Múzeum látogatószáma a 6. legnagyobb, az elmúlt 5
év átlagát tekintve pedig a 8.; leltározott
gyűjteménye nagysága is az előkelőnek
számító 13. helyet foglalja el.
A kultúrpolitika egyik elsődleges
célja a közösségek fejlesztése, valamint
a „cselekvő közösségek” létrehozása,
amelyek proaktivitással képesek maguk
lépéseket tenni azért, hogy a valódi kulturális értékekhez hozzáférjenek. Ennek
érdekében a múzeumok jelenlétének
hangsúlyosabbá kell válnia a helyi és regionális – de akár az országos – közbeszédben, kitüntetett helyet kell szereznie
a köztudatban és a közösségek mindennapi életében, valódi közösségi színtérként kell működniük.
Azt mondhatjuk, hogy ennek a küldetésnek a teljesítésében a Jász Múzeum
bizony élen jár. Köszönheti ezt többek
között annak, hogy nem új szerepet kell
magára vennie: az autentikus közösségépítés, a jász hagyományok ápolása, a
számos területen érvényesülő önkéntesség évtizedek óta mindennapi életének
része, így vált a helyi identitás egyik
meghatározó hordozójává, és képes
megadni a helyi kötődés, a közösséghez
tartozás, valamint gyökereink megismerésének élményét.
A kulturális politika törekszik arra,
hogy támogasson minden olyan alulról
induló kezdeményezést, amely segíti két
legfontosabb céljának, a közösségépítés
és a minőségelvű kulturális alapellátás
rendszerének kiépítését. Ha a helyi közösségek megerősödnek és tisztában
vannak saját értékeikkel, erőforrásaikkal, akkor ezekre olyan jól működő − gazdasági, kulturális, turisztikai
− fejlesztési terveket tudnak felépíteni,
melyek nemcsak saját egyéni életük
számára szolgálnak biztos alappal, de a
nemzeti fejlődés fenntartható alapjaivá
válhatnak.
A közösségi művelődés, a kultúra sajátos eszközeire építő, a közösségeket
megerősítő múzeumi munka 140 éve
gyarapítja a várost és lakosait: a Jász
Múzeumnak nem csak jeles múltja van,
hanem örökségéhez méltó, élő és értékes
jelene is.
További munkájukhoz sok sikert kívánok!”

Képes riport
A Jász Múzeum 140 éves jubileumi rendezvényéről

Baráth Károly, Bíró János, Bognár Mária, Bugyi Gábor és Suba Bea fotóival

Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója köszönti a jubiláló múzeumot
Fotó: Bugyi Gábor

Dr. Szabó Tamás polgármester
az alapító és fenntartó város nevében
mondott köszöntőt. Fotó: Baráth Károly

Kovács Szilvia alpolgármester asszony, és dr. Nagy Molnár Miklós, a Györffy István
Nagykun Múzeum igazgatója Karcag üdvözletét tolmácsolták. Fotó: Bugyi Gábor

Papp Izabella levéltáros a Redemptio
c. honismereti lap 20 éves történetét
mutatta be. Fotó: Baráth Károly

A lajosmizsei testvérváros küldöttei: dr Balogh László jegyző, Sólyom János helytörténeti kutató, Józsáné dr. Kiss Irén. Fotó: Baráth Károly

Dr. Deme Péter, a Pulszky Társaság
elnöke köszöntötte az ünnepelteket
Fotó: Bugyi Gábor
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Gócsáné dr. Móró Csilla, a tápiószelei
Blaskovich Múzeum igazgatója vezette
a jubileumi ünnepséget. Fotó: Suba Bea

Bolla János emeritus jászkapitány a
díszebéden a Jászkürt másolatába töltött borral köszöntötte a vendégeket
Fotó: Bognár Mária

Dr. Bathó Edit múzeumigazgató
a jász mintás jubileumi tortával
Fotó: Bugyi Gábor

Emléklap átadása Lantos Tiborné múzeumi önkéntesnek. Fotó: Baráth Károly

A jubileumi ünnepség vendégei. Fotó: Bíró János

A Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai az ünnepi tortát porciózzák
Fotó: Bíró János
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Folyóirat a jászkun összefogásért
A nagy múltú Jász Múzeum fennállása során sohasem bővelkedett anyagiakban, de sohasem hiányoztak a lelkes
munkatársak, és az álmok sem, melyek
nyomán számos, olykor lehetetlennek
látszó elképzelés is megvalósult már.
Egy ilyen álom volt több mint húsz
évvel ezelőtt egy honismereti folyóirat
létrehozása. Hogyan is kezdődött?
Az 1990-es években a megyei napilapokból sajnálatos módon eltűntek
a honismereti, helytörténeti írások.
1995-re tervezték az első jász világtalálkozót, de nem volt fórum, ahol erről
megfelelő körben hírt lehetett volna
adni. Ebben az időben gyakran előfordult, hogy a Jász Múzeum igazgatói
irodájában Bathó Edit igazgatónő és
Muhoray György városi tanácsos világmegváltó beszélgetéseket folytatott.
Egyik ilyen alkalommal hangzott el a
sorsdöntő mondat: Készítsünk saját lapot! Ebben mindketten egyetértettek,
és Bathó Edit a címre is javaslatot tett,
melynél kifejezőbbet aligha lehetett
volna találni.
Szinte minden adva volt hát: egy kiváló ötlet, nagy-nagy lelkesedés, már
„csupán” a feltételeket kellett megteremteni. Ez is sikerrel megtörtént, és
1994 decemberében – mintegy karácsonyi ajándékként – megjelent az új
folyóirat első száma. Muhoray György
szerkesztő így indokolta a címválasztást: „Redemptio. Ez az a szó, amelyet
minden jász és kun településen kell,
hogy ismerjenek. Ez az a szó, amely
bennünket, jászokat és kunokat 1745
óta összeköt. Ennek az összetartozásnak a tudatában és jegyében született
meg ez a lap, ennek szellemében kapta
a REDEMPTIO címet.” Megfogalmazta
a lap céljait, melyek közül legfontosabb
a jász és kun öntudat erősítése, a Jászkunsággal foglalkozó kutatók és helytörténészek írásainak megjelentetése,
más szóval: közzétenni minden olyan
témát, amely a világ bármely pontján
élő jászokat és kunokat érdekelheti. A
lapot összekötő kapocsnak szánták az
egykori Jászkunság települései között.
Ezekkel a nemes célokkal 1994 decemberében egy különleges, országosan
is egyedülálló folyóirat indult útjára.
Kiadását a Jász Múzeumért Kulturális
Alapítvány vállalta, a szakmai hátteret
pedig kezdettől a Jász Múzeum biztosította. Felelős szerkesztője 1994-től

1996-ig Muhoray György volt, aki sajnos már nem lehet velünk, majd Kiss
Erika szerkesztette nyolc éven át. Gondos munkája nyomán formálódott a
folyóirat belső szerkezete, kialakultak
tartalmi sajátosságai. 2006-tól Bathó
Edit vette át a lap szerkesztését, munkáját a szerkesztőbizottság tagjai: Kókai
Magdolna, Farkas Kristóf Vince és Bugyi Gábor segítik.
A folyóirat kéthavonta jelenik meg,
kezdetben 12 oldal, majd 16, jelenleg
pedig már 24 oldal terjedelemben, ami
jelzi a növekvő érdeklődést és a témák
bőségét is. Tizenegy éven át fekete-fehérben került kiadásra, 2006-tól már
minden szám színesben jelenik meg, a
szerzők és olvasók nagy örömére.

A lap az alapítástól 1996 végéig a
lajosmizsei Közlöny és Lap Kiadó Kft.
Nyomdájában készült, 1997 februárjától 2008 decemberéig a jászberényi
Verzál Print Kft. Nyomdája állította
elő, 2009-től a jászberényi Artander és
Signal–Print Kft. nyomdája készíti igényes, szép kivitelben. A gazdag tartalmat kiváló minőségű fotók egészítik ki.
A Redemptio rendkívül közkedvelt
lapjává vált a Jászkunság történelmi
múltja, szokásai, és a jelenkori hagyományai iránt érdeklődő olvasóknak.
Tartalmilag két fő egységre tagolódik
a lap: a tudományos és ismeretterjesztő írások és forrásközlések mellett a
jelen eseményei, tudósítások, híradások olvashatók a jász és kun kulturális, hagyományőrző rendezvényekről.
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Az évek során kiváló rendszeres és
alkalmi szerzőket sikerült megnyerni,
akik minden ellenszolgáltatás nélkül,
örömmel küldik színvonalas írásaikat.
Történészek, régészek, néprajzkutatók,
nyelvészek, levéltárosok, művészettörténészek, szociológusok és újságírók rendszeresen írnak a folyóiratba.
Emellett nagyon fontos a helytörténettel foglalkozó szerzők munkája. Ők
ugyanis más látásmóddal, széles olvasói kör számára befogadható módon
közvetítik az értékeket, s írásaik közül
nem hiányoznak a humoros, tréfás történetek sem. A siker fontos feltétele az
olvasók érdeklődése és szeretete, ami
nélkül hiábavaló lenne a szerkesztők és
szerzők lelkiismeretes munkája.
A lap megjelenése új lendületet adott
a hagyományőrzésnek, ugyanakkor
fontos ösztönzőjévé vált új hagyományok megteremtésének. Leglátványosabbak ezek közül a jász és kun
világtalálkozók, az újkori kapitányválasztás szép hagyománnyá válása, és
számos közös rendezvény, ahol együtt
ünnepelnek az egykori Jászkunság lakói. Közülük is kiemelkedik a Jászkun
Redemptió emléknappá nyilvánítása,
amiről ebben az évben tudósíthatott a
lap bőséges terjedelemben. Nem csupán múltba tekintés, az ősök dicső tettei
jelennek meg a folyóiratban. Lapjain az
egymástól távoli jász és kun települések
lakói üzennek egymásnak és a külvilágnak, tudósítanak életük fontos eseményeiről, a hétköznapok apró örömeiről,
egy-egy kis közösség ünnepeiről. Az
összetartozás tudatát és a hagyományőrzést erősíti, ha tudják a jászok, mi
történik a két Kunságban, és fordítva.
Ezáltal számos kiváló gondolatot, ötletet nem szükséges újra kitalálni, elég
átvenni, saját arculatra formálni azokat.
Bathó Edit szerkesztői munkája nyomán a lap – korábbi értékeit megőrizve – tartalmilag tovább gazdagodott,
és esztétikus külseje, a fotók kiváló minősége nyomán olyan folyóirattá vált,
amit jólesik kézbe venni. Az újabb rovatok indítása, a formálódó belső tartalom, jól szolgálja a Jászkunság szellemi
örökségének megőrzését, egyben a hagyományteremtést. Ahogyan az alapító
kívánta, minden olyan téma helyet kap
a lapban, ami a jászokat és kunokat
érdekelheti – éljenek a világ bármely
pontján.

A Redemptio rendszeres rovatai:
A Jászkun archívum a Jászkunság
történetére vonatkozó értékes, eddig
ismeretlen dokumentumokat közöl a
Vatikáni levéltártól a magángyűjteményekig.
A Jászkun arcképcsarnokból jeles jász
és kun elődök életútját, pályaképét ismerhetjük meg.
A Képes riportok hangulatos, életszerű pillanatképeket mutatnak be egyegy ünnepi eseményről, évfordulóról,
kiállításról.
Az Emlékeink sublótjából sajátos hangulatú személyes emlékeket idéz fel.
A Mesélő tárgyak és a raktári mustra című rovatban a múzeumi raktárak
mélyén rejtőző kincsek történetéről olvashatunk.
A Verselő jászok és kunok rovat a
jászkunsági szerzők műveit teszi közzé.
A Jászkunsági családfák rovat pedig
egy-egy jeles család múltját mutatja be.
Nagyon fontosak, és szerencsére igen
gyakoriak a könyvismertetők, melyek a
Jászkunság történetéről megjelenő kiadványokról tudósítanak.
A Redemptio az egykori Jászkunság
határain túlra is tekint. Gyakran olvashatunk a szomszédos megyék településeiről, de határainkon túlról is: így a
jászok egyre gazdagodó oszét kapcsolatairól, a kunok török és kazah kapcsolatairól, és a kölcsönös látogatásokról.
A folyóiratban a legfontosabb szerepet – s ez a szerkesztő hitvallása is – a
jász és kun szülőföld lakói és elszármazottai, az emberek kapják. Sikereik,
örömeik és fájdalmaik egyaránt megjelennek a folyóirat lapjain. Tudományos
tanácskozások, közös ünnepek, hagyományőrző lakodalmak, vigasságok
mellett olykor a búcsúzás sorait olvashatjuk egy-egy kedves baráttól, ismerőstől, a jászsági, kunsági értékek, hagyományok őrzőitől. Ők azonban már
nem csupán a szívekben élnek tovább
− a folyóirat lapjai is őrzik emléküket.
Fontos szerepet szán a lap fiatalok
bevonásának. Lehetőséget biztosít fiatal kutatók, egyetemi hallgatók számára a publikálásra, és rendszeresen
tudósít az iskolások helytörténeti vetélkedőiről, a pályázatokról, s azok eredményhirdetéséről.
Az eddig megjelent sok ezer lapon
egyszerre van tehát jelen a múlt, a jelen
és a jövő. Sokan olvassák és használják,
az évek folyamán nélkülözhetetlenné
vált a Jászkunság történetével foglalkozó kutatók és érdeklődők számára. Erre
utalnak a lapra vonatkozó hivatkozá-

sok, amelyet a Magyar Tudományos
Akadémia is elfogad.
A Redemptio című folyóirat rendszeres megjelenését, esztétikus külsejét a
gondos szerkesztői munka biztosítja. A
szerkesztőnek azonban nem csupán a
gazdag anyag válogatása, formába öntése a feladata, de reá hárul az anyagi
feltételek megteremtésének hálátlan
feladata is. Éppen ez évben, a Jászkun
Redemptio emléknappá nyilvánításának évében felhívással kellett fordulnia
a Jászkunság hazafias közönségéhez,
mert veszélybe került a lap megjelenése. Az összefogás azonban most is eredménnyel járt, jó szándékú adakozások
nyomán továbbra is megjelenhetett a
közkedvelt lap. Szívből kívánjuk, hogy
a szellemi tőke mellett mindenkor bőséges anyagi források álljanak rendelkezésre, és a Redemptio nagyon sokáig
közvetíthesse a jász és kun települések
egykori és mai értékeit.
Az egykori Jászkun Kerület helyzete
mindig különleges volt. Különleges a
Redemptio című folyóirat is, melyet a
szülőföld szeretete, az ősök iránti tisztelet hozott létre. Immár két évtizede
sikerrel teljesíti a vállalt nemes hivatást:
évszázadokon és megyehatárokon túllépve ismét összefogja az egykori jász
és kun településeket.
***
E rövid visszatekintés csupán vázlatos lehetett. Annál is inkább nagy
öröm, hogy az évfordulóra elkészült a
Redemptio című folyóirat repertóriuma. Gulyás Erzsébet könyvtáros kiváló
munkája nyomán, egy szakszerű módon, gondosan szerkesztett kiadvány
született, melyben 200 oldalon 2127
tétel segíti az érdeklődőket a több ezernyi oldalon történő eligazodásban. A
földrajzi és névmutató megkönnyíti
a jelenlegi és leendő olvasók, kutatók
munkáját. A repertórium a könyvtárakban megtalálható, s hamarosan
megvásárolható lesz az érdeklődők számára is. A mai kor igényeinek megfelelően a Redemptio számai és a repertórium az interneten is elérhető.
Összegzésként elmondható, hogy
a Redemptio című folyóirat az eltelt
húsz év alatt megvalósította az alapítók álmait: a jász és kun összefogás
szép példájává, maradandó értékévé
vált. Ha pedig időben még távolabbra
tekintünk, az egykori múzeumalapító és utolsó jászkun alkapitány, Sipos
Orbán gondolatait is igazolni látszik.
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Amikor 1876-ban megszűnt a Jászkun
Kerület, Sipos Orbán megható levéllel
búcsúzott a jászkun tisztségviselőktől.
Az évszázados összetartozás megszűnte miatti fájdalom mellett leveléből
remény is tükröződik: „A testvéri kapocs, mely bennünket összefűzött, megszakadt ugyan, de reméljük és hisszük,
hogy e kapocs szíveinkből kiirthatatlan
lesz. Meg vagyunk győződve, hogy az
egykori összetartozás emléke még soká,
igen soká élni fog.” A jász király reményét igazolja a rangos folyóirat elmúlt
két évtizede.
Ezúttal is szeretettel gratulálunk a
Redemtpio megálmodóinak, régi és mai
szerkesztőinek, és köszönjük fáradhatatlan munkájukat: Muhoray Györgynek, aki az égi hazából tekinthet ránk,
Kiss Erikának, és jelenlegi szerkesztőjének, Bathó Editnek. Köszönet a munkatársaknak, a szerzőknek, és olvasóknak
− mindenkinek, aki hozzájárult, hogy
az eltelt húsz évben megjelenhessen
a folyóirat. További szép sikereket, az
összetartozás, összefogás további szép
példáit – és hozzá bőséges anyagiakat
kívánunk.
Papp Izabella levéltáros

A Jász Múzeum
140 éves
jubileumi
ünnepségét
támogatták
Jászberény Városi Önkormányzat,
Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány,
Margiev Anatolij Dianozovics – ÉszakOszétia-Alánia Köztársaság, OTP Bank
Nyrt. Jászberényi Fiókja, Jászkerület
Nonprofit Kft., Jászok Kincse Kft., Jász
Múzeum önkéntesei, Jászsági Hagyományőrző Egylet, Csizmadia és Társai
Kft., Pipacs Étterem, Balogh Béla, ifj.
Bathó Jánosné, Besenyi Péter, Besenyi Vendel, Bobák József, Ferencvári
Csaba, Hering Antalné, Horti István,
Mag János, Oláhné Csordás Zsuzsanna, Oláh Zsolt, Sebestyén László, Vass
Lajos.
Nemeslelkű támogatásukat ezúton
is köszönjük!
Hortiné dr. Bathó Edit
múzeumigazgató

A sokismeretlenes kiállítás
Hamza D. Ákos lappangó munkái a Hamzában
Hamza D. Ákos rejtőzködő munkássága mindenképp jelentős figyelmet
érdemel. A nevét viselő jászberényi múzeum új időszakos kiállításán a művész
lappangó képeit helyeztük előtérbe.
„Behunyom a szemem,
mivel látni akarok.” (Paul Gauguin)
A hazai közönség 1987 óta találkozhat
Hamza D. Ákos munkáiból válogatott
kiállításokkal, összegző bemutatkozása
azonban sokáig nem volt a művésznek.
A Magyar Festészet Napján, október
18-án nyílt tárlata sem életmű-kiállítás,
mivel a terem mérete ezt nem teszi lehetővé, de a kutatás sem tart még ott, hogy
egy ilyen horderejű bemutatót felvállalhassunk. A sokismeretlenes kiállítás
mint cím és rendezőelv természetesen
megpróbálja felölelni a teljes életművet,
de korlátozott számú munkán keresztül.
A gazdag Hamza-oeuvre-nek tulajdonképpen csak egy keresztmetszetét mutatja most be.
Hogy mi az oka annak, hogy a 20.
század egyik legsokoldalúbb és legkarakánabb magyar művészét egyfajta
titokzatosság lengi körül, és mi annak,
hogy részleteiben máig nem ismerjük
a munkásságát? A kérdésekre nyilván
azt kell válaszolni, hogy mítosz is csak
akkor születik, ha korlátozottak a hozzáférés lehetőségei, ha információhiány
van egy életmű körül. A rejtélyesség
másrészt a művész szemléletéből, egyéni teljesítményéből fakad, abból, hogy
mihez, milyen tematikához mikor nyúl.
A mítosz kialakulásának okait és körülményeit feltárni, a kapott eredményt
dekonstruálni, megtisztítani, s így a
hiteles képet kialakítani a művészettörténész feladata. Ennyit tehet, de ennyit
mindenképpen tennie kell az ügyért.
Hamza különállása generációs kérdésekre, nemzedékek közti szembenállásokra, ellentmondásokra is visszavezethető. Az első és a második világháború
idején kézzelfogható élményei vannak,
a szovjet térhódításról. Mindezek megélése magyarázza az általánostól eltérő
habitusa gyökerét. És talán a nyomokban, gondolatfoszlányokban tetten érhető klasszikus irányultságát is, hisz
ő rendszeresen azt nyilatkozta, nem
szándékosan vált absztrakt művésszé,
inkább a körülmények hatására, az új

idők új szeleihozták, a „klasszicizmus”
háttérbeszorulása eredményezte. A recepciótörténet érdekessége, hogy sokkal
inkább nonfiguratív művészként ismerjük. Egyrészt azért, mert az a kevés mű,
amelyet Brazíliából hazahozott, ennek
az irányzatnak a jegyében képvisel markáns szemléletet, és a közelmúlt kutatásainak köszönhetően is ezek a munkái
váltak leginkább a kánon részévé. Az is
szempont, hogy az ő elképesztő technikai felkészültségét, grafikai ismereteit,
kísérleteinek jelentőségét kevesen tudták igazán értékelni, mert csak kevesen
értették, értik meg megfelelő mélységben azt a világot, amelyben ő otthonosan mozgott, amelyet létrehozott.
Ráadásul nemcsak követte, de néha előszeretettel szembe is ment a nemzetközi
trendekkel, kiváltképp, amikor kifejezetten történeti megközelítést újított fel.

Részlet a kiállításból. Fotó: G. K. E.

Módszertani nehézséget jelent, hogy
csupán a megőrzött és nyilvántartott
művek alapján lehet rekonstruálni, milyen területeken kísérletezett, és miért
azzal, amivel, miért akkor, amikor, mivel életpályájának elejéről, a harmincas,
negyvenes évekből egyetlen tabló kivételével az összes elveszett. Még a nyilatkozatok, de a kiállításokhoz készült műtárgylisták is gyakran ellentmondásos
információkat nyújtanak.
Az általa alkalmazott tematika közvetítése, interpretációja rendkívül egyéni.
Emellett az aktuális történések feldolgozásában távolba szakadtan is tudott
lépést tartani a magyar kortársakkal.
Mondhatnók persze, könnyű volt neki
véleményt formálnia Magyarországról
külföldön, meg hogy mások is foglalkoztak ugyanazokkal a kényesnek számító kérdésekkel, mint ő.
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A nézőpont viszont, amit reprezentáltak, különbözött. Hogy provokatívnak
számít-e ma Hamza? Néhány szerepvállalásával kapcsolatban cáfolhatatlan,
hogy igen. Egyes címei ma is provokálnak (1944, 1956, Kivégzés, Álombrigád).
Ez az illető munkák időtálló voltát is
mutatja, ám azt is, hogy a társadalmi
problémák mindenkoriak, nem sokat
változnak a történelem során.
Az életműnek a második világháború
okozta traumák és folyományaik feldolgozása jelentette az alapját. Egy kulcsszót említenék, amely alapeleme a kiállításnak, de nem csak a tárlatnak, hanem a
2014. év kutatási koncepciójának is. Ez a
rejtőzködő szó lenne a sokismeretlenes,
amely nemcsak a tanatológiai érdeklődésre, nemcsak az embertelen gyilkosságokra s a holokauszt megélésére
vonatkozik, ennél többre, mert Hamza
teljes munkásságában, életvitelében kiemelt szerephez jutott a személyes és
történelmi-társadalmi megrázkódtatások feldolgozása.
A tárlat az Ige című képével, illusztrációjával indul, ez egyben nyomatékos
utalás is, több tekintetben: az Ige mint
kiindulópont, az Ige mint rendezőelv,
az Ige mint hit, az Ige mint tartás. Ezt
követi a Fény és forma mindenféle különösebb magyarázat nélkül, akár a Szentírásban. Aztán jöhet a Tavasz ébredése és
a többi bibliai történet (Virágvasárnap),
a bukás és a megbocsátás (Az első kő),
a franciás külső. A következő esemény
1956-hoz fűződik. A megcsonkított tablónak is ez a címe. Érdekes, hogy olyan
alkotás ez, amelyről nincsenek közeli
élményei, hisz a forradalommal csak a
sajtóban és az emigrációban találkozott.
A keresztényég, a szeretet lábbal tiprása
viszont központi jelentőségű, s olyan képek, események kötődnek hozzá, szinte
összemosódnak vele, mint az 1944, a Kivégzés, az Auschwitz (Nők a lágerben), a
20. századi megtorlások sorozata. Ennek
feszültségét oldja fel a matematikából
eredeztethető Moduláció, amely a humán tárgyak nyelvén összetartást jelent.
Hamza életpályája természetesen kilép a művészet kereteiből, hisz kultúrtörténet, irodalom és politika is egyben,
és én úgy érzem, ebből a nagy kínálatból
is mindig meg kell mutatni pár elemet a
kiállításokon. Ezúton ez meg is történik.
Hamza azonban egy másik érzékeny

t erületet illetően is kapóra jön: a keresztény tanítás kortárs recepciójához nyújt
gyakorlatias segítséget. Meglepő módon
a róla szóló irodalomban alig szerepel,
hogy az egyház dolgaival, vallásfilozófiával haláláig foglalkozott.
A sokismeretlenes kiállítás művészettörténeti bemutató, kronologikusan és
tematikusan is szerveződik, így nem
tűnhet erőltetettnek az Igével felvezetni
a forradalmat, a forradalomból pedig levezetni a geometriát (Tér és forma, sorozat). Sikerült archív felvételeket, fényképeket is szerezni, s megalkotni belőlük
egy videó-összeállítást, amely megtekinthetővé teszi a már nem, vagy a még
nem ismert vásznait, rajzait, kisplasztikáit. Nem fináléként áll az emlékezet keresztútján a francia kitérő Picasso kockáival, kúpjaival, szimultaneizmusával,
Gauguin gömbölyded, finoman erotikus
nőivel. Innen már csak egy ugrásnyira
vártak rá a konstruktivista terek, amelyek a hetvenes, nyolcvanas éveket leképezve adnak most már általa is ízelítőt
abból a mérnöki nyelvezetből, amely
már akkor aktuálissá vált, ám azóta folyamatosan újabb és újabb tartományokat hódít meg a maga számára.
Az irodalmi alkotásokra történő utalások további kultúrtörténeti beágyazottságot kölcsönöznek a kiállított (és a
rejtőzködő) munkáknak. Művei ugyanis sok tekintetben irodalmi ihletésűek,
akárcsak a filmjei, ám ez nem is lehetne
másképpen: a filmiparban megtanult
novellisztikusan gondolkodni. Írt is,
mint tudjuk, verseket. De hát a festőnek sem árt, ha szépirodalmat is olvas.
Cizellál rajta. Innen adódott, hogy a
sokismeretlenességhez társítani kellett
egy művet, a tanáremberhez is, ami
magától értetődőn Karinthy Frigyeshez
vezetett. A Tanár úr kérem című karcolatfüzért valószínűleg nem használta, ám a mi helyzetünkön lényegesen
könnyített. Elfogathatóvá tette Hamza
életművének két pólusát, a nagyon jót
és a kevésbé jót. A kétféle látogatót: az
értőt és az értetlenkedőt. Az ellentéteket. Az egymást kiegészítő ellentéteket.
Lehetővé vált hát kritikusan reflektálni
képzőművészetének azon összetevőjére,
amelynek feldolgozása szinte előzmény
nélküli. Mert annak, ami új, friss, nem
is lehetnek előzményei. Annak sem, ami
lappang. És milyen jó, hogy megtaláltuk
hozzá a magyar irodalomból ezt a jó
és rossz tanulós párhuzamot, mert így
legalább előkaphatunk egy kanonizált
magyarázatot, ha nem jutunk azonnal
kézzelfogható eredményekhez.
Gurzó K. Enikő
muzeológus

A 80 esztendős Gedai István köszöntése
Az ország első közgyűjteménye, a Magyar Nemzeti Múzeum földszinti dísztermében egy márványtáblán olvashatjuk az intézmény korábbi igazgatóinak
neveit. A Tápió mentét ezen a táblán két
személy „képviseli”. Kubinyi Ágoston
(1799-1873) – ki a tápiószentmártoni
temetőben nyugszik − 1843-1869 között volt a múzeum igazgatója. Gedai
István Szentmártonkátán született, s
1993-1999 között lett az ország első múzeumának vezetője. Dr. Gedai István a
napokban töltötte be 80. életévét, s ebből az alkalomból köszöntjük őt ezzel az
írással.

Dr. Gedai István

A Gedaiak
Mártonkátán és Nagykátán
Dr. Gedai István 1934. szeptember
17-én született Szentmártonkátán. Itt
születtek déd- és nagyszülei, édesapja.
Közeli rokona volt a később Nagykátára költözött Gedai Gyula (1922-2009), a
KALOT elnöke, a város elsők között lett
Pro Urbe díjasa is. István számon tartotta a rokonságot, pár éve a Honismeret
c. lapban olvastam tőle egy írást Gyula
bácsi közéleti-közösségi tevékenységéről. „Gyermekként, de egész életemre kihatóan még lehetőségem volt megismerni
azt az 1945 előtti, tartást adó nemzeti és
keresztény értékrendet, amelynek gyakorlását, az aszerinti élést tőlem is elvárták
szüleim, iskoláim és – érzékelésem szerint
– az akkori társadalom.”
Felkészülés az életre, a hivatásra
Középiskolai tanulmányairól a következőt írta a Napkút Online kulturális
folyóiratban: „1945-ben kerültem az Érseki Rk. Gimnáziumba.(Az államosítás
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után Rákóczi Gimnázium) Világi papok
voltak a tanárok. Szigorúak voltak, sokat
követeltek, mégis a legtöbbjükért rajongtunk. Neveltek, szinte a nap 24 órájában.
Még az érettségi évében (1953) felvettek
az ELTE BTK muzeológia (régészet) szakára. A tanszék professzora mind emberi,
mind tudományos szempontból kiemelkedőek voltak. Leginkább László Gyulát
tekintem mesteremnek; azt a tudóst (magát mindig kutatónak mondta), aki a magyar régészetnek, a magyar értelmiségnek
meghatározó egyénisége volt. Tudatosan
vállalta, hogy székely magyarsága miatt a
politikai hatalom mellőzze. Soha nem lett
akadémikus, ez azonban az Akadémia
szégyene. Előadásai, tanszéki rendezvényeken folytatott beszélgetések mind azt
sugallták, hogy értelmiségünk tagjaként
ennek a nemzetnek munkánkkal legyünk
szolgái.”
Amikor pár éve a Nagykáta határában
levő Kenderhalom Árpád-kori templom
és temető dokumentációit kutattam a
Magyar Nemzeti Múzeum irattárában,
ekkor bukkantam az ifjú régészhallgató
Gedai István nyári gyakorlatként készített helyszíni felmérést rögzítő jegyzőkönyvére.
Az 1956-os forradalomban
„Az 1956-os forradalmi eseményekben egyetemistaként aktívan részt vett.
Diáktársaival közösen szervezték a felvonulások útvonalát, egyeztették időpontját a többi egyetemmel. Megkezdték a
MEFESZ szervezését, melynek elnökségi
tagja volt. A MEFESZ, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége mint
ifjúsági szervezet – megtörve a kommunista ifjúsági szövetség egyeduralmát
− kulcsszerepet töltött be a forradalom
követeléseinek kidolgozásában, a forradalom és szabadságharc hangulati előkészítésében és elindulásában. Dr. Gedai
István több alkalommal fegyveres összecsapások részese is volt.
November 1-jétől társaival együtt Jászberényben segítette a Nemzetőrség, majd
a védelem szervezését, melynek során
tűzharcba keveredett a várost megszálló
orosz csapatokkal.” – írta a község szülöttjéről a Szentmártonkátai Újság 2009.
novemberi száma.
Hogyan emlékezik ezekre a napokra
Gedai István? „Az 1956-os, szabadságharcba torkolló forradalomnak valamilyen formában mindannyian részesei
(folytatás a 18. oldalon)
voltunk.

(folytatás a 17. oldalról)
A forradalom eseményeit könyvtárnyi
irodalom örökítette meg, közötte a jászberényit is, ahol én is voltam. (Járomi
József: Vihar a város felett. Jászberény,
1995.”
A Jászberény város 1956-os történéseit bemutató kötetből megtudhatjuk,
hogy a Pestről érkezett egyetemisták –
közöttük Gedai István − miként segítették a Nemzetőrség szervezését, miként
keveredtek tűzharcba a várost támadó
szovjet csapatokkal.
Forradalmi tevékenysége miatt 1957.
április 9-én letartóztatták, s másfél éves
börtönbüntetése letöltése után 1958. október 9-én szabadult. „Életem meghatározó része lett a forradalom és az azt
követő másfél évi börtön. Sok tapasztalatot adó életiskola volt felismerhetni
az élet valóban fontos feltételeit, látni és
magamon érezni a volt ÁVH-s nyomozók és fogdaőrök (nem a börtönőrök!)
elképesztő szadizmusát, mindennapos
fizikai és lelki terrorját, a kiszolgáltatottak megaláztatását.”
A régészet, mint élethivatás
A börtönből szabadulva az egyetemet ezzel a priusszal nem folytathatta,
csupán segédmunkásként tudott elhelyezkedni. Ekkor került a Házkezelőségi
Igazgatóság alkalmazottjaként régészek
mellé, ahol műemlék épületek felújítását végezte. 1962-től a feltárási csoport
vezetője lett, ahol hasznosíthatta az
egyetemen eltöltött évek alatt szerzett
tudását. 1963-ban az Elnöki Tanács
kegyelemben részesítette, eltörölte a
büntetett előélettel járó hátrányos jogi
következményeket. Ezzel nyílott lehetősége egyetemi tanulmányai befejezésére.
Önvallomásában a kegyelmet volt tanára, László Gyula akciójának tulajdonította. Régész diplomáját jeles eredmén�nyel védte meg.
1964-ben megszerezte a doktori címet.
1966. január 1-jén kinevezték a Magyar
Nemzeti Múzeum (MNM) éremtárába
segédmuzeológusnak. Történettudományi kandidátusi tudományos fokozatát
1972-ben szerezte meg. Néhány év múlva ő lett a MNM éremtárának osztályvezetője. Következő tudományos fokozata
– mely mögött egyre jobban gyarapodó
publikációs tevékenység is állott − az
1985-ben elnyert címzetes egyetemi docensi cím. 1991-ben a főigazgató helyettese lett, majd 1993-tól 1999-ben történt
nyugállományba vonulásáig ő volt a
Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.
„…végeztem tudományos és gyűjteményi
munkát, rendeztem kiállításokat, tartot-

tam előadásokat, mint címzetes egyetemi
docens a középkori pénztörténetet adtam elő az ELTE-n, a szegedi egyetemen,
majd a Pázmány Kat. Egyetemen a doktori iskola tagjaként. Mindez azonban
valahol csak eszköz volt a „nagy cél”-ért:
tenni, ami tehető a magyar művelődésért,
a magyarságért. Több kutatóval szemben
nagyon fontosnak vélem a közművelődési
munkát. Fontos a tudományos kutatás is,
sokévi munkám talán jelentős eredményének tekinthetem Szent István pénzverése ismereteinek gazdagítását, írásaimat
az Árpád-kori gazdaságtörténet körében,
de a tudományos eredményeket –írásban
és előadásban- lazább megfogalmazásban is át kell adni és egy-egy témát –tudományos igénnyel- kiállításon bemutatni.
Több mint hatszáz publikációm (közöttük néhány monográfia) igen nagy része
ismeretterjesztő és publicisztikai cikk.”
Az ország első múzeumának élén
Dr. Gedai István számára valódi elégtételt jelenthetett a rendszerváltozás
után elért megbízatás. Az Antall-kormány részéről megnyilvánuló bizalom
részben politikai természetű döntés
volt, de legalább olyan mértékben szakmai érdemek elismerését is jelentette.
1979-től a Nemzetközi Numizmatikai
Bizottság alelnöke, országos numizmatikai szakfelügyelő is volt. A Magyar
Numizmatikai Társulatban betöltötte a
főtitkári és az elnöki tisztet is. A Magyar
Tudományos Akadémia megbízásából a
Régészeti Bizottság, illetve a numizmatikai albizottság tagja és titkára is volt.
A köztiszteletben álló személyeket
gyakran kérik fel, hogy „nevükkel” adjanak rangot egy akciónak, mozgalomnak. Dr. Gedai István – s ezt személyesen is volt módomban látni és érzékelni
− ezen megbízatásokat ugyanolyan lelkiismeretesen teljesítette, mint az állami
tisztségeit. Tagja volt a 2002-ben alakult
Kossuth-emlékbizottságnak, a részben
állami kompetenciákkal rendelkező
Nemzeti Kegyeleti Bizottság alelnöke,
az Országos Múzeumi Tanács főtitkára, a Korona Bizottság elnöke, a Magyar Történelmi, valamint a Régészeti
és Művészettörténeti Társulat tagja, az
Orosz-Magyar Történész Vegyes Bizottság tagja. Dr. Gedai István a fentieken
kívül több alapítvány kuratóriumában
is tevékenykedik. „A Magyar Nemzeti
Múzeum nem „egy múzeuma” az országnak, hanem „a” nemzeti gyűjtemény,
történelmünk ereklyetára. Ez különösen
kitűnt, amikor a Szent Korona – méltó
körülmények között − ott tartózkodott.
Úgy vélem, hogy a Magyar Nemzeti Mú-
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zeumnak spirituálisan össze kell fognia
a magyar múzeumokat. Ennek megható
példáját éltem meg egy erdélyi előadókörutam alkalmával, amikor az előadásomat szervező múzeum igazgatója a
résztvevők előtt, mint „főnökét” köszöntött, mondván, hogy a Magyar Nemzeti
Múzeum minden magyar múzeumnak
anyaintézménye.”
Kapcsolat a szülőfölddel
Dr. Gedai István rendszeres résztvevője a szentmártonkátai történelmi és
kulturális ünnepségeknek és rendezvényeknek. Előadókat „hoz a házhoz”,
kamara kiállítások bemutatását szervezi
meg. Éveken keresztül Katona Tamással
elválaszthatatlan párost alkottak a mindenkori április 5-iki tavaszi emlékhadjáratos mártonkátai ünnepségen. Mint
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság alelnöke
– a bizottság tagja volt Katona Tamás
is − megszervezte, hogy Battha Sámuel
1849-es kormánybiztos és Kiss Kálmán
1956-os mártírhalált szenvedett diák
szentmártonkátai végső nyughelye a
Nemzeti Sírkert részévé váljon.
Dr. Gedai István elismerései
Állami kitüntetés gyanánt 1979-ben
és 1983-ban megkapta a Szocialista
Kultúráért elismerést. 1993-ban a Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést vehette át. Birtokosa az 1956os emlékéremnek, s nyugállományba
vonulásakor a belügyminisztertől miniszteri aranygyűrűt, valamint a honvédelmi minisztertől emlékplakettet
kapott. Szakmai díjként tartják nyilván
az 1974-ben átadott Kuzsinszky Bálintemlékérmet, az 1980-ban odaítélt Réthy
László-emlékérmet, az 1986-ban átvett
Móra Ferenc-díjat.
Szentmártonkáta
Önkormányzat
Képviselő-testülete a 204/2009. (IX.24.)
számú ÖKT-határozat alapján dr. Gedai
István részére a település érdekében kifejtett kiemelkedő közösségi és kulturális tevékenysége elismeréseként díszpolgári címet adományozott.
2014. augusztus 18-án a Pesti Vigadóban Balogh Zoltán minisztertől a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári
tagozat kitüntetést vehette át.
Kedves földink, a Tápió mente hírnevét gyarapító Gedai István! 80. születésnapja alkalmából kívánunk minden jót,
erőt és egészséget, további eredményes
alkotó éveket.
Basa László helytörténeti kutató
(Megjelent a tapiokultura.hu online
újságban 2014. szeptember 25-én.)

Tanyai iskolák emlékei a jászboldogházi határban
„Ma nem fáj úgy, hogy sok vágy
semmivé lett,
Mióta messze hagytuk falaid,
Hogy prózává hervasztotta az élet
Gyermekkorunk tavaszi dalait,
Hogy gyakrabban láttunk tövist,
mint pálmát,
S hogy hajunk is már itt-ott szürkülő,
Mint hogyha ifjúságunk arany álmát
Bús ezüstté alkotná az idő.”
(Tóth Árpád: Köszöntő – részlet)
Jászboldogháza legtávolabbi határrészén, a Csíkosnak nevezett területen talán csak a régi nagyhírű búcsúk idején
gyűltek össze annyian, mint ez év október 4-én, amikor egy újjáépített kereszt
és iskolai emlékkő avatására érkeztek a
helyi és elszármazott lakosok.

A csíkosi kápolna oltárképe, az Olvasós
Boldogasszony képe a jászboldogházi
plébánián látható. Fotó: Csergő Ervin

Boldogháza kiterjedt tanyavilágában
egykor öt iskola várta a környékbeli
kisdiákokat. Bár az iskolákat, s a közelükben álló kápolnákat régen lebontották, az egykori iskolások és a régi
tanyák lakói megőrizték emléküket.
Öt évvel ezelőtt a Boldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága Veliczky
Józsefné vezetésével egy szép kezdeményezést indított útjára. Elhatározták,
hogy valamennyi egykori tanyai iskola
helyét emlékkővel jelölik meg. Elsőként a központi iskola épületére került
emléktábla, majd a már nem létező tápiói, alsóboldogházi és sóshidai iskola
helyét jelölték meg emlékkővel. Ezen a
borongós, esős délelőttön pedig az ötö-

dik iskola helyére is emlékkő került. A
kis iskolát 1909-ben építették, közelében egykor kápolna és kereszt is állt. A
helyiek összefogásának újabb szép példájaként ez alkalomra nem csupán az
emlékkő készült el, de közadakozásból
újjáépült a csíkosi kereszt is.
Az emlékhely felszentelésére az egykori csíkosi búcsú időpontjában került
sor, melyre az elszármazottak közül is
nagyon sokan hazatértek. A kis templom zsúfolásig megtelt a szent misére
érkezőkkel.
Azt követően a szemerkélő eső, és a
vendégmarasztaló sár ellenére is mindannyian kilátogattak az emlékhelyhez.
Megható látványt nyújtott a ma már
pusztává vált területen méltóságtelje-

volt, amikor volt tanítványai virággal
köszöntötték Horti Józsefné Herczeg
Ildikót, az utolsó csíkosi tanító nénit.
Régen látott ismerősök, egykori szomszédok és iskolatársak idézték fel emlékeiket, s könnytől homályos tekintetek keresték a régi tanyák helyét, amit
mára már csak egy-egy facsoport őriz.
Az emlékidézések, baráti beszélgetések
a művelődési házban, terített asztalok
mellett folytatódtak.
Az emlékhelyek létrehozásával a műemlékekben nem bővelkedő fiatal település fontos értékekkel gazdagodott.
Az elmúlt három év során közadakozásból három kőkereszt épült, vagy
újult meg a boldogházi határban. Az
egykori iskolák helyének megjelölésé-

Az újjáépült csíkosi kereszt és az iskolai emlékkő

sen emelkedő új kereszt, mellette pedig
az iskola helyét jelölő, az egykori tanítók nevét feltüntető emlékkő.
Az ünnepi megemlékezés kezdetén
Márta Józsefné Besenyi Magdolna,
egykori csíkosi diák Tóth Árpád Köszöntő című versét adta elő. Veliczky
Józsefné, a BOLDOGBT elnöke köszöntötte a jelenlévőket, s szólt az emlékhely létrehozásának történetéről. Az
ünnepi megemlékezést Szaszkó Sándor
tartotta, aki a munkálatok fő szervezője volt. Az új emlékhelyet Csergő Ervin
plébános úr szentelte fel, majd koszorúk, virágok kerültek a kereszt és az
emlékkő talapzatára. Megható pillanat
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Fotó: Veliczky József

vel pedig olyan emlékhelyek létesültek,
ahová jólesik ellátogatni, nosztalgiázni,
s ahová bizonyára mindig kerül majd
egy-egy csokor virág is. A boldogháziak összefogásának szép példája az
elődök tiszteletét, az útra bocsátó kis
iskolák iránti szeretetet jelzi, egyben
igazolja Kölcsey Ferenc szép gondolatát. „Minden kő, régi tettek helyén
emelve; minden dal, régi hősről énekelve; minden bokor, régi jámbor felett
plántálva; minden történetvizsgálat,
régi századoknak szentelve, megannyi
lépcső a jelenkorban magasabbra emelkedhetni.”
Papp Izabella levéltáros

Jász Baráti Társaságok X. Fóruma Jászberényben
A jászsági települések baráti egyesületeinek vezetői gyűltek össze október 11-én Jászberényben, a Szikra
Galériában. Tíz évvel ezelőtt indították útjára azt a fórumot, amelyet
2014-ben már a 10. alkalommal rendeztek meg.
A Fórum megálmodója Magyar
Aliz, a Jákóhalmiak Baráti Körének

vezetője, aki minden évben más és
más jász településen hívja össze a
körök vezetőit közös tanácskozásra,
beszélgetésre. Ebben évben a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület
vállalta fel a rendező szerepét, élén
Bolla János elnökkel.
A Szikra Galéria konferencia termében Bolla János, a rendezvény

házigazdája, dr. Szabó Tamás, Jászberény Város polgármestere és Borbás
Ferenc jászkapitány köszöntötte az
összesereglett vendégeket. Ezt követően a népes társaság városnéző sétára indult a Kapitánykert érintésével,
a 13 Aradi vértanú Emlékfasoron át
a Ferences templom és kolostor műemlék együtteséhez. A látnivalókról
Bolla János elnök, Deme Katalin, a
Szent Klára Szociális Otthon igazgatója és Sisa Menyhért kántor mesélt
az érdeklődő közönségnek.
A séta után a csapat visszatért
a Szikra Galériába, ahol az ízletes
ebéd elfogyasztása után Czuk Ferenc Podmaniczky díjas restaurátor
megnyitotta Szabó Szabolcs grafikus,

Munkában a zsűri és a szervezők: Magyar Aliz, Bolla Jánosné, Bolla János, Besenyi
Vendel, dr. Bathó Edit, Dorogi Lászlóné, Kárpáti Zoltánné, Dósa Anikó
Fotó: Belényi Csaba

Czuk Ferenc megnyitja
Szabó Szabolcs grafikai kiállítását
Fotó: Suba Bea

Elmélyült tanakodás a feladatok megoldásán

Fotó: Belányi Csaba
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rajzfilmtervező kiállítását, amelyen
közreműködött Bánfi Ferenc gitáron.
Szabó Szabolcs a Jászság szülötte,
1927. június 2-án Jászjákóhalmán látta meg a napvilágot. Az Iparművészeti Főiskola elvégzése után a Híradó és
Dokumentumfilmgyárban dolgozott,
majd pedig nyugdíjba vonulásáig a
Pannónia Filmstúdió rajzfilmtervezője és rendezője volt. Több mint100
rajzfilmet készített, de közülük is
a leghíresebb a Vizipók-csodapók
című rajzfilmsorozata.

A kiállításon a neves rajzfilmrendező számos tervezését csodálhatta
meg a Fórum közönsége. A kiállítás
megnyitását a szervezők által meghirdetett helytörténeti vetélkedő ünnepélyes díjátadása követte.
A Jász baráti Társaságok közössége
a 10. évforduló alkalmából Szülőföldünk a Jászság címmel helytörténeti
vetélkedőt hirdetett a jászsági általános iskolákban. A vetélkedő szervezője, lebonyolítója Magyar Aliz,
Dorogi Lászlóné és Bolla János volt.
A versengés, amelyen 16 jász település diákcsapata vett részt – két fordulóban zajlott. Az első fordulóban az
összepárosított iskolák csapatainak
a szomszédos település történetéből
kellett felkészülni, és azt bemutatni.
A második forduló már a vetélkedő
döntője volt, amelyre október 10-én
Jászberényben, az Apponyi Általános
Iskolában került sor. A döntőbe 11
csapat jutott be, akik komoly küzdelmet folytattak a győzelemért. A vetélkedő zökkenőmentes lebonyolításában nagyon sokat segítettek az iskola
tanárai: Dósa Anikó, Belányi Csaba,
Faragóné Galambos Erzsébet, Kárpáti Zoltánné és Koczka Tiborné.
A zsűri (Dorogi Lászlóné, Magyar
Aliz, Hortiné dr. Bathó Edit, Besenyi
Vendel, Bolla János, Bolla Jánosné)
döntése alapján a vetélkedőt végül
a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű
Katolikus Általános Iskola (Jászberény) csapata nyerte, második helyezést ért el a Gerevich Aladár Általános Iskola (Alattyán) csapata, a
harmadik helyre pedig a IV. Béla Általános Iskola és AMI (Jászfényszaru)
csapata került.
A vetélkedőben résztvevő valamennyi diák és felkészítő tanár munkáját tárgyjutalommal köszönték
meg a szervezők, a nyertes csapatok
viszont a Jász Baráti Körök Fórumán,
a Szikra Galériában vették át méltán
megérdemelt díjaikat.
Az eredményhirdetés után a Fórum résztvevői Szikra István tulajdonos, műgyűjtő vezetésével megtekintették a Galéria kiállításait.
Így zárult hát a Jász Baráti Körök
Fóruma, amely méltó ünnepe volt a
közösség 10 éves együtt munkálkodásának. 
Iris

A helytörténeti vetélkedő díjkiosztása

Fotó: Suba Bea

A Fórum résztvevői a Szikra Galériában

Fotó: Suba Bea

Szikra István bemutatja a galériát

Fotó: Suba Bea
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Képek a jászberényi Gondűzőről
A 2002. évi Jászsági Évkönyvben jelent meg Kiss Józsefné írása a Gondűző
nevű vendéglátó helyről, amit édesapja, Klenyánszky István üzemeltetett az
1930-as évektől bő 10 éven át, a Zagyva egyik nagy kanyarjában a vashíd
fölött 500 méterrel, amit akkoriban
az odalátogatók közül némelyek csak
Szigetnek neveztek. Ez egy olyan kellemes és sokoldalú szórakozást nyújtó
terület volt ideális környezetben, amit
ma már elképzelni is alig tudunk. Vízitúrás barátaimmal korábban sokat
kajakoztunk arrafelé, néha vadkörtét
meg birsalmát is szedtem az ottani öreg
fákról, de fogalmunk se volt róla, hogy
micsoda gazdag társasági élet folyt ott
50 évvel korábban. A több, mint egy
hektárnyi teraszos, gyümölcsfás, ligetes
kert méltán rászolgált a nevére, mert
minden korosztály megtalálhatta ott a
neki legjobban tetsző időtöltést, akár
egész napon át.
Nemrég a szerző jóvoltából abban a
megtiszteltetésben volt részem, hogy
néhány további remek fotó másolata kerülhetett hozzám a Gondűzőről,
amik mindenképpen érdemesek arra,
hogy sok ember megnézhesse. Ezekből
egy olyan békebeli korszak idilli jeleneteit ismerhetjük meg, amik manapság is
ránk férnének, és felfedezhetjük, hogy
a Zagyva mekkora értéke Jászberénynek. Egyszer Rácz Aladár is kisétált a
„Szigetre”, és megkérdezte, hogy játszhat-e az ottani cimbalmon. A jelenlévők ámulva hallgatták, hogy micsoda
csodálatos melódiák jöhetnek elő ebből
a hangszerből. A 89 éves Oláh Oszkár
mesélte, aki maga is hegedült lakodalmas zenekarban, és a korabeli cigányzenészeket jól ismerte, hogy az itt játszó
Kóté Ágoston a fiaival később felkerült
Pestre, és ott is nagyon jó hírnevet szereztek maguknak. A terasz esőben is
védelmet adott az ott vacsorázóknak,
poharazgatóknak, a táncmulatság minden este élőzenével a szabadban folyt,
az idősebbek kártyáztak, kugliztak, és
romantikus vadevezős túrákat szerveztek a Kiserdő felé. Érdemes elolvasni a
korábbi egész cikket, és ötletet meríteni
belőle az egyszerű, kultúrált szórakozásra. Bárcsak ma is lenne egy hasonló
hely, ahol bömbölő hangerősítő és lerészegedők nélkül is ilyen remekül tölthetnénk a szabadidőnket!
Mizsei Tibor

Az itt látható cimbalmon még Rácz Aladár is játszott

Vidám társaság az épület előtt

A hídról jó volt körülnézni
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Mária Terézia királynő kiváltságlevele a jászok és kunok részére
Különlegesen szép kivitelű könyvet jelentetett meg dr. Csáky Imre címertörténész, a Magyar Tudományos Akadémia
köztestületi tagja 2014 májusában. A
nagyméretű, bordó bársonnyal borított

Őexellenciája
Habsbrug-Lotharingiai
Mihály, a Szuverén Máltai Lovagrend
magyarországi nagykövete, HabsburgLotharingiai József főherceg, Magyar
ország nádora, a jászok és kunok grófja

Habsburg-Lotharingiai Krisztina, Habsburg-Lotharingiai Mihály,
dr. Csáky Imre, a könyv szerzője és dr. Szabó Tamás polgármester
a könyvbemutatón. Fotó: Bugyi Gábor

(bírája) ükunokája, és kedves felesége
Őexellenciája
Habsbrug-Lotharingiai
Krisztina is.
Az ünnepség nagyszámú közönségét dr. Szabó Tamás Jászberény Város polgármestere köszöntötte, majd
Őexelllenciája Lotharingiai Mihály beszélt üknagyapja, József nádor történel
mi jelentőségéről, a jászok és kunok
életében betöltött szerepéről. Ezt követően a könyv szerzője, dr. Csáky Imre
mutatta be a jászok és kunok életét oly
sorsdöntően befolyásoló oklevelet, és
annak tartalmát. A 18. századi történelmi eseményeket sajátos módon jelenítették meg a Jászsági Hagyományőrző
Egylet és a Berényi Színjátékos Társaság tagjai, akik szerkesztett műsorukkal
megidézték Mária Terézia királynőt, és
a Redemptio-ban fontos szerepet játszó
jász és kun főurakat. Az ünnepség méltó
tiszteletadása volt a jászkun történelem
egyik legnagyobb eseményének.
Iris

Jászkun Kapitányok Tanácsa
Kunszentmiklóson

aranyozott betűkkel és díszítéssel cizellált, 48 oldalas könyv Mária Terézia
királynő 1745. május 6-án a jászok és
kunok számára kiadott kiváltságos levelét mutatja be eredeti latin nyelvű megfogalmazásban, majd pedig közli annak
magyar fordítását is. Az oklevélhez dr.
Csáky Imre fűzött történelmi magyarázatot, amely révén bemutatta a Jász
és két Kun Kerületek létrejöttét, útját a
Redemptio-ig, és fejlődését az önmegváltás után
A redemptios oklevelet tartalmazó díszkötet ünnepélyes bemutatására
szeptember 9-én került sor Jászberényben, a Déryné rendezvényházban.
A bemutatót megtisztelte jelenlétével

A Jászkun Kapitányok Tanácsa december 6-án, Kunszentmiklóson tartotta
hagyományos tanácskozását. Lesi Árpád kiskunkapitány meghívására érkező
jász-, nagykun- és kiskunkapitányok,
-kapitánynék és muzeológusok részt
vettek a Főtéren álló Kardmarkolat nevet viselő köztéri szobor avatásán, majd
Székely Gábor helytörténeti kutató vezetésével rövid városnézésre indultak,
amely során megtekintették a Virághkúriát is. A vendégfogadóban elköltött
finom birkapörkölt után a Varga Domo-

kos Általános Művelődési Központban
folytatódott a nap programja. A kapitányi tanácskozáson szó esett a 2015-ös év
kiemelt hagyományőrző programjairól,
a kapitányok előtt álló egyéb feladatokról, valamint a jövőre megválasztása kerülő jászkun főkapitány személyéről is.
A tanácskozáson részt vett WennerVárkonyi Attila, Kunszentmárton polgármestere is, aki szívélyes szavakkal
invitálta a jászkun kapitányokat Kunszentmártonba, a tavaszi tanácsülésre.

Iris

A Jászkun Kapitányi Tanács tagjai a Kardmarkolat szobor körül
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Fotó: K. A.

Elismerés Jászjákóhalmának
A 2014. évi Jászsági Civil Vándordíjat
és a vele járó 200.000 forint elismerést a
jászjákóhalmi Horváth Péter Honismereti
szakkör kapta. Dr. Kállai Mária kormánymegbízott levélben köszöntötte a szakkört
vezető Fodor István Ferencet. „A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma által ötödik
alkalommal odaítélt díjat dr. Dobos László,
a Jászok Egyesületének alapító ügyvivője
adta át, a szakkör 51. születésnapján.
Mint kifejtette, négy pályázó közül Jászjákóhalma most azért nyert, mert pályázata
a legkiemelkedőbb volt, és a legkonkrétabb
feladatokat tartalmazta. A vándorserleggel
járó, és már átutalt pénzből máris megszületett a Tájak, Korok, Múzeumok sorozat
újabb füzete. Ebben Fodor István Ferenc, a
Horváth Péter Honismereti Gyűjteményt és
a tüzelős istállót mutatja be az olvasóknak.
Fodor István Ferenc elmondta, hogy
számukra azért különösen fontos ez a díj,
mert olyan korszakon vannak túl, amikor a
községvezetés nem igazán értékelte a honis-

Dr. Dobos László, Terjéki Tünde és Fodor István Ferenc a díjátadó ünnepségen
Fotó: Bognár Mária
mereti tevékenységet. Közeli terveik között
említette egy olyan könyv megjelentetését,
amely a Jászság 54 tanyasi iskoláját ismerteti. Ezt a Jászsági Füzetek sorozatban gondolja megjelentetni.

A Jászok Kincse
A jászok értéktárában kiemelkedő helyet
foglal el a különleges összetételű, makroés mikroelemekben gazdag, természetesen
lúgosító, jódtartalmú, Jászok Kincse nevet
viselő ásványvíz.
A Jászok Kincse a Jász-Nagykun-Szolnok megyében fekvő Jászdózsa községben
található 221 méter mély kútból kiemelt
természetes ásványvíz. A kutatófúrások
megállapították, hogy a víznyerő réteg több
mint 3,5 millió éves felső pannon-tengeri
üledékben képződött. A Jászok Kincse ásványvíz jodid tartalma 0,059 mg/l, s ennek
köszönhetően számos jótékony hatással
bír: pl. elősegítheti a C-vitamin hatékony
felszívódását, tompíthatja a kemoterápia és
a sugárterápia mellékhatásait, és csökkentheti a jódhiány okozta betegségeket (fejfájás, fáradékonyság, anyagcsere problémák,
pajzsmirigy működési zavar stb.).

A jód megfelelő mennyiségben való jelenléte elengedhetetlen az optimális testi és
szellemi fejlődéshez. Napi minimális jódbevitel gyerek – felnőtt esetében 0,1 – 0,25
mg, kismamáknak 0,35 mg/nap, a WHO
ajánlásában 1 mg/nap.
A Jászok Kincse ásványvíz lúgosító hatásánál fogva a következő betegségre lehet
jó hatással: allergia, emésztési zavarok,
gyomorsavtúltengés, reumatikus, izületi
betegségek, köszvény, gombás fertőzések,
vérnyomásproblémák, cellulitisz, cukorbetegség.
Gyártója: Jászok Kincse Kft.
5122 Jászdózsa, Széchenyi út 2.
Forgalmazója: D-Advice Kft.
1039 Budapest, Királyok útja 31-33.

Lenne mindegyik iskoláról egy régi kép,
milyen is volt hajdanában, és egy mai kép,
a mostani állapotáról. Sajnos sok iskolának
már a hűlt helye sincs meg, és vannak, ahol
már csak emléktáblák, emlékművek hirdetik a helyét. A meglevőknek is nagyrészt
már más a funkciójuk. Ha nem idézzük fel
az emléküket, egy-két évtized múlva már
senki nem emlékszik rájuk, sőt talán még
arra sem, hogy ilyenek léteztek.
Bognár Mária újságíró

Lapzárta

Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a következő lapszámunk 2014 december elején jelenik meg.
A kéziratokat és a fotókat elsősorban CD-n és e-mailen legkésőbb 2015.
január 31-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe.
***
Lapunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma NEA-E-14-0103 sz. pályázata, valamint számos magánszemély,
intézmény és közösség támogatásával
jelenik meg.

Jó szívvel ajánljuk Önöknek
a Jászok Kincsét, próbálják ki!

REDEMPTIO

Egészségünkre!

Fotó: Bíró János
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