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A Kengyel-Baghymajor közötti partvonulat
kelta településtörténete kutatásának újabb eredményei (2013)
Kengyel község határának területe
a késő vaskori településismeret szempontjából a Nagy Magyar Alföld – túlzás nélkül ki lehet jelenteni – egyik
legjobban, legintenzívebben kutatott
földje. Van egy olyan része, amely ennek keretéből is kiemelkedik, ha nem
is lelet-, de lelőhely gazdagságával mindenképpen. Ez pedig maga a falu, és a
baghymajori kistelepülés között végighúzódó magaspart, egy meglehetősen

ám természetesen nem utolsó sorban
rendes ásatási tevékenység hozta napvilágra ezeket az ismereteket. Ebben a
kis dolgozatban a legutóbbi idő, 2013
őszének munkálatai eredményeit foglalom össze, tárom az érdeklődő laikus
és a szakember olvasó elé.
Az említett esztendő szeptember/
októbere és decembere között immár
a harmadik vezetékárkot húzták a
magasparton tovafutó vasúti sínpár kö-

Kengyel-Baghymajor. Kelta településjelenségek, nagyrészt házak
a Baghy-dombtól DK-re húzódó magaspart szélén (gázvezeték, 2013)

ősinek tűnő elhagyott, kiszáradt Tiszameder déli szegélye. Szinte hallatlan és
meglepő, hogy a különböző jellegű és
mélységű adatgyűjtések nyomán ma
már csaknem száz-kétszáz-háromszáz
méterenként rá lehet mutatni egy-egy
pontra, mint bizonyosan, vagy nagy
valószínűséggel Latène, kelta földbe
mélyített építmény, ház vagy egyéb
helyére ezen a másfél-két kilométer
hosszú szakaszon. Egyszerű terepbejárás, tereprendezési, és több ízbeni
gázcső- és egyéb vezeték fektetésével
kapcsolatos földmunkák, végezetül,

zelében, az aszfaltút mellett szorosan,
egy korábbi gázcsővezeték (ductus)
közvetlen szomszédságában. Munkámat naplóm szerint október 19. és
december 10. között végeztem több alkalommal, ámde egyáltalán nem olyan
optimális körülmények közepette,
mint úgy két évtizeddel azelőtt. Ennek
ellenére mégiscsak sikerült érdemleges
megfigyeléseket tennem, többek között
– véletlen folytán − elsősorban késő
vaskori vonatkozásban. Némi eséllyel
az is megkockáztatható, hogy egyszer
már rögzített, dokumentált telepjelen-
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ségek most ismét előkerültek. Habár
igen szórványosan a Baghymajor felé
eső részen is mutatkozott kelta megtelepedés nyoma, a valóban jelentősebb észleléseket a Baghy-domb, azaz
a falu felé húzó partsávon tehettem.
Durván fél kilométer hosszúságban az
árokásás három helyen érintett, bolygatott meg minden kétséget kizárólag
Latène telepobjektumokat, két esetben
határozottan földbe mélyített házakat,
gödörházakat, mintegy függőleges profilt készítve azokról. Az in situ, közvetlenül a betöltődésből kiszedett leletek,
edénytöredékek, a hányóból gyűjtött
régészeti tárgyak ezt egyértelműen alátámasztják. Egy átkötő árok esetében
azt is gyanítani kezdtem, hogy – mint
már az imént is említettem volt – régi
telepjelenség került újból elő; ezt meg
lehet próbálni pontosítani.
A leletek begyűjtése mellett a látható
nyomokról rajzokat is tudtam készíteni, fényképezésre természetesen nem
adódott mód. Viszont épp arról a régészeti jelenségről maradt el a rajzos
fölvétel, nagyfokú bolygatottság okán,
amelynek kidobott földjében az üvegkarperecet találtam.
Ezzel szemben nagyon markánsan körvonalazódott a másik két beásás nyoma, melyek ellentmondást
nem tűrően igen masszív földbe-ásott
kunyhóalapokként határozhatók meg
(egymástól úgy 200-250 méternyi távolságra). Teljesen véletlenszerű, hogy
mindkettő pont öt méter kiterjedésben
mutatkozott az árok falában, a sárgás
agyag/lösz altalajba mélyedve. Úgy
70-80 cm vastag humusz-szubhumusz
fedte őket, nagyrészt ettől lefelé jelentkezett igazán az egykori gödör betöltődése, kultúrrétege. Ez a jól látható,
szürkés, hamus, porhanyós föld még
további 40-60 cm vastagságú volt a
kunyhóalap eredeti vízszintes aljáig,
padlójáig/járószintjéig, ami szép kontúrral jelentkezett; amint általában
szokott is. Ez és a fölmenő oldalfal természetesen nem mindenhol volt észlelhető − ám ez már csupáncsak másodlagos probléma. Talán ennyit ezekről a
kelta házmaradványokról magukról.
Az archeológiai leletek, a kerámia, de
egyebek is, egyértelműséggel vallanak
arról a tényállásról, hogy itt a kelták a

Kr. e. 3-2. században, a Latène C periódusban élték falusi-tanyaszerű életüket.
A tárgyi emlékanyag spektruma olyanféle szélességű, mint az általában lenni
szokott. A kormeghatározás fő támaszai mennyiségükben a kerámialeletek:
jó minőségű, korongolt és durvább,
csak kézzel formált fragmentumokat
egyaránt találtam. Legjellegzetesebbek
a fazekas készítette asztali keramika
sorában a tálak, ezeknek is főként peremtöredékei, melyekből bemutatok
néhány darabot. Tulajdonképpen más
edénytípus igazán nem is képviselteti magát, de azért számolhatunk fa-

zékszerű készítményekkel. Egy másik
edényfajta a szemcsés keverésű agyagból kialakított, vastagabb falú nagyedény vagy hombár – habár csupán
mutatóban. A durva, kézzel formált
kerámiatöredékek formai szempontból
alig határozhatók meg, általánosságban fazékszerű típusokra gondolhat
az ember (ilyenhez tartozhatott egy
kis plasztikus gombocska). Különös,
habár semmi jelentősége nincs, hogy
egyetlen grafitos fragmentumot sem sikerült lelnem. Áttérve az egyéb, részint
apróleletre, viszonylag sokféle tárgyat
tudtam gyűjteni a házgödrökből, más

Kengyel-Baghymajor. Nagyméretű, mély, késő vaskori földbe mélyített ház foltja
az árok oldalfalában (az előző képen 5. pont)

Kengyel-Baghymajor. Kelta leletek. 1-3: Korongolt tálak töredékei; 6: üvegkarperec
fragmentuma; 7: csontlyukasztó (a karperec a 2. pontnál, a többi az 5. pontból)
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helyekről. Mindjárt az elején említendő
egy kékszínű, keskeny, hárombordás,
díszítetlen üveg(paszta)szerű karperecdarab, melynek igen megörültem. A
leletek között elvileg a legpontosabban
lehetne keltezni a közép Latène korszakon belül talán annak első felére, azaz
még a Kr.e. 3. századra (annak második felére). Legalábbis nem kizárt,
hogy valóban ezekből az évtizedekből
származik. Egy átfúrt fokú, állatcsontból való ár/lyukasztó érdekes lelete az
emlékanyagnak; talán párját is begyűjtöttem (?) – állatbőrrel való munkáknál
használhatták.
További aprólelet egy nagyon töredékes agyag orsógomb, valamint egy
agancsdarab, amely csontiparra enged következtetni. Egy homokkőben
esetleg fenő-/csiszolókövet gyaníthatunk. Az egyéb kőzetdarabok között
is akadhatnak régészetiek. Kemencealj
maradványai egy ilyen építmény létezésére utalnak a közelben, egy másik
átfúrt paticsra nehezen tudnék valamit
is mondani. Az agyagtapasztás-darabok a házak maradványai, az állatcsont
az állattartáséi. Mindezek mellett lehetőségem adódott az egyik ház betöltődéséből egy nylonzacskónyi földet
kiiszapolni, egyedül ennek eredménye:
legalább tucatnyi elszenesedett, töredékes gabonamag, hozzávetőleg ugyanannyi halcsont (szálka), salakdarabocska (?), faszén, csiga, egyéb állatcsont,
patics és még néhány kis cserép. Ezzel
zárom beszámolómat a 2013. évi alkalmi régészeti tevékenységemről a Kengyel és Baghymajor közti magasparton.
Ha az archeológiával végeztünk is,
a nyelvészet, a lingvisztika tartogat
még számunkra mondanivalót, s ahogyan én ezt a gepidákkal kapcsolatban gyakran megtettem, a lehetőséget
most a keltákkal összefüggésben is kiaknázom. A vonatkozó szakirodalom
jól összefogott, körvonalazott és hitelt
érdemlő megállapítása nyomán mondhatjuk, hogy azok a településhelyek,
amelyek a halastó mellett sorakoznak,
a rekonstruált trebā szóval azonosíthatók. Ez a kelta terminus, kifejezés
sorrendben udvar, falu, település (latin habitaculum, habitatio és vicus is)
értelmű és ismervén ennek a népnek
a települési szokását, éppen olyan kisebb beépített helyekre utalhat, mint a
kengyeliek. Tetszetős régészeti/településtörténeti-nyelvészeti/nyelvtörténeti
megfelelésnek tűnik és semmiképpen
sem mellőzhettem.
Cseh János régész

JÁSZ-KUN KÖZÉLETI ARCKÉPEK

„Elődeink nyomát soha ne fújja be a hó!”
Akit a Levéltár illata megcsapott – avagy Papp Izabella boldogságos élete és küldetése
Nagy valószínűséggel Moldova
György sem gondolta volna soha, hogy
annyian kölcsönvesszük (kissé átalakítva) nagysikerű és őszinte művének
a címét, mint ahogy az már eddig történt, de van benne valami, hogy egy
adott pillanatnak, eseménynek vagy
szakmának olyan erős a hatása, hogy
attól egy életen át nem szabadulhat, és
talán nem is akar szabadulni az ember.
Papp Izabellával is ez történt. De addig
még sok mindennek a részese lett, ami
meghatározta ezt a boldog életet. A
szó eredeti és mai jelentésében is igaz
az állításunk, ugyanis a boldog szó az
ősmagyar „boja”, „pulu” gazdag, bőséges jelentésű szavakra vezethető vis�sza. A Magyar Értelmező Kéziszótár
(1964) így ír: „A boldog melléknévvel
kifejezett (érzelmi) állapot; a sorssal,
körülményekkel való (teljes) elégedettség.” Papp Izabella élete ilyen. Gazdag
és bőséges, olyan emberé, aki elégedett
a sorssal és a körülményekkel is. Ritka
kincs ez manapság, érdemes a megőrzésre és a megörökítésre.
Szüleiről lírai ihletettséggel és teljesen érthető gyermeki szeretettel a
két kiadást is megért Törvényen kívül
című, általa szerkesztett könyv Szubjektív utószó fejezetében írt. A könyv
az osztályidegennek minősített, Jászboldogházára kitelepített családok és
befogadóik történeteit, visszaemlékezéseit dolgozta fel. Sokat elárulnak a
szerző-szerkesztőről, egyéniségéről az
itt idézett sorok: „Gyakran előfordult,
hogy könnyes szemmel keresgéltem a
betűket a számítógép billentyűzetén. S
közben egyre valóságosabban volt jelen
gyermekkorom világa, szüleim emléke.
Bár kitelepítettek nem voltak nálunk,
családunk is megszenvedte ennek az
időszaknak minden nyomorúságát.”
Az édesapa, Papp Ferenc családja,
mint oly sokaké Jászboldogházán, jászberényi származású volt, s bár fenntartottak itt egy házat, az apa és az anya,
Papp Ferenc szülei már a boldogházi tanyán éltek, ide született egyetlen
gyermekük is. A kisgyermek hamar
megtanulta a földműveléssel együtt
járó tennivalókat, de a felelősséget is.
Tudta, mivel tartozik a földnek, ami
a megélhetést adta nekik. Nem nyűg-

nek tartotta ezt a munkát, hanem a
hivatásának, élete örömének. Olyan
tevékenységnek, ami visszaadja azt,
amit belefektettek, a föld meghálálja a
gondozást, a szeretetet. Mivel kreatív és
minden iránt, de főleg a mezőgazdaság
iránt érdeklődő fiatalember volt, a gyakorlati tapasztalatot ki akarta egészíteni
az elméleti megalapozással, ezért a tanyasi iskola négy évfolyamának elvégzése után Jászberénybe ment a gimnáziumba. A tanulmányait azonban félbe
kellett szakítania, mert a Sors mást
kívánt tőle: át kellett vennie a családi
gazdaságot, mind a 76 holdat, mert az
édesapja váratlanul elhunyt. Korábban
is mezőgazdásznak készült, de remélte,

Papp Izabella. Fotó: Csabai István

lesz ideje felkészülni a nagy feladatra.
Nem volt, az iskolapadból került a bakra, a fejőszék mellé, a gépek kormányához, s toll és ceruza helyett a kapát, a
kaszát és egyéb eszközöket fogott a kezébe, s ahogy az iskolában, itt is a tökéletességre törekedett. A pontosságra, a
megbízhatóságra, a kiszámíthatóságra,
a becsülettel elvégzett munkára. S ha
majd a lánya, Izabella életútját végigkísérjük, láthatjuk, honnan öröklődtek
belé mindazok a tulajdonságok, amik
az erényei még ma is. Nem hivalkodva,
„magamutogatva”, hanem szerényen és
szelíden tette a dolgát, de azt következetesen és eltökélten, magabiztosan. Meg
is lett az eredménye, szép, gondozott
tanyájuk volt, ő folytonosan újítgatott,
haladt a korral, a technikai fejlődéssel.
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És bár voltak segítőik a munkában, a
fiatal gazda példát mutatva mindig elől
haladt, emiatt és tudásáért is sokan becsülték a faluban.
Az édesanya családja is jászberényi
volt, de nem ott, hanem Boldogházán
találkoztak a fiatalok. Az édesanyja
Rakovszky-lány volt, „nagyon szép és
nagyon szegény. Ezzel együtt büszke volt
az ősökre, gyakran emlegette nemesi
származását, amiből erre az időre már
csak a jól hangzó előnév maradt. Nagyapámat nagyrákói Rakovszky Gejza
néven jegyezték be a túrkevei születési
anyakönyvbe, de a nemességhez tartozó
vagyon az évszázadok útvesztőjében eltűnt egészen. Apai nagyanyám mindenesetre jobban örült volna, ha édesanyám
a nemesi előnév helyett némi földet visz
a házasságba.” Ez meg is határozta az
anya és a későbbi anyós viszonyát egymáshoz. A szép, de nincstelen városi
lány női szabó volt, munkáit kedvelték
Boldogházán, ahol egyre több időt töltött, s az Üveges kocsma egyik táncos
estje volt az a „végzetes pillanat”, ami
meghatározta kettejük sorsát. Talán ez
volt az egyetlen eset, amikor a fiú nem
teljesítette a nagyon szigorú és igen
határozott édesanya kívánságát: nem
az előre kiszemelt gazdag lányt vette el
feleségül, hanem a szegény Izabellát –
a vagyoni és a társadalmi különbségek
ellenére. Mint a mesében vagy a színdarabokban…. De ez sem ment olyan
egyszerűen, mert ki kellett várniuk a
sorukat. S talán ez, ha kivársz, akkor eljön a jutalom – is egy olyan vonás, ami
majd visszaköszön a lányuk, Izabella
életében is.
Hiába volt a szerelem, a házasságkötésre nem kerülhetett sor, mert a háború azt megakadályozta. Izabella meghatottan idézi fel a szülők levelezését,
ahogyan beszámoltak a mindennapi
eseményekről, köztük a nagyon szomorúakról is (gettó, zsidók segítése, bombázások egyrészt, orosz támadások,
magyar veszteségek másrészt). Akkor
válik mégis egy árnyalattal sötétebbé
és fátyolosabbá a hangja, amikor arról
beszél, hogyan cserélte el az édesapja
a kenyéradagját iránytűre és térképre,
hogy a közben Németországba került
társaival együtt a lehető legkorábban

hazaérjen: a szeretett kedveshez, az
anyához, a földhöz. Ahhoz a földhöz,
ahol ismerte a növényeket, az állatokat,
a Nap és a szél járását. Ahol otthon volt.
A hagyomány szerint 1945 pünkösdjén
ért haza hol gyalogolva, hol tehervonaton, a lebombázott Drezdán és így
fél Európán át. Ha igaz az öröknaptár
adatbázisa, akkor ez május 20-án volt.
Az események innen felgyorsultak,
akkori szokás szerint esküvőt csak az
őszi betakarítási munkák (szüret) után
lehetett tartani, így ez is megtörtént
még novemberben. A fiatalasszony nagyon elszánt volt, mindent a legtökéletesebben akart csinálni, éppen úgy, mit
a férje. Ebben is hasonlítottak egymásra (a lányuk meg őrájuk…). Mindent
megtanult, ami egy tanyasi gazdaas�szonytól elvárható, pedig ezek a tevékenységek igen messze voltak a tűtől,
cérnától, varrógéptől. Ekkor látott életében először közelről háziállatokat,
ahogy mondani szokták, még a tehén
szarvát sem tudta megkülönböztetni a
tőgyétől, ami ugyan csak erős túlzással
igaz, de a lényeget mégis kifejezi. Aztán hamarosan libát tömött, kacsát kopasztott, tehenet fejt, több ezer csirkét
nevelt, disznót hizlalt, kemencét fűtött
és kenyeret sütött. Amihez hozzáfogott,
abban maximalista volt. Mindössze egy
kérése volt: csak kapálnia ne kelljen –
s ezt a férj nagyvonalúan megígérte.
Maga sem gondolta volna, hogy éppen
ez lesz az, amit majd nem fog tudni
betartani, de ennek is története van.
A kronológiában most az következik,
hogy egymás után megszületik a két
gyermek, előbb a fiú, Ferenc, majd a
lány, 1948-ban. A kor szokásának megfelelően a szülők nevét kapták a gyerekek, és a kis család nagy-nagy szeretetben élt. „Mindketten erős akaratú,
lehetetlent nem ismerő emberek voltak,
emellett pedig derűs alaptermészetűek,
ami sokat segített a gondok elviselésében. Nagyon sok nevetés, sok játék és sok
mesemondós, vagy sakkjátszmás vidám
esténk volt a tanyán. Nagy szeretetben
éltünk, sok-sok munkával, amiből nekünk is jutott kicsi korunktól kezdve.
Közben sokszor hallottuk tőlük a bátyámmal:
- Tanuljatok, mert csak azt nem tudják elvenni tőletek” – ennek értelmét is
csak később értették meg igazán.
Izabella jó szívvel emlékszik vissza a
gyerekkorára, csak az 1949-es esztendő
megpróbáltatásait felidézve komorodik
el, pedig erről közvetlen élményei nem
lehettek, de azt mondja, a rettegés, a

félelem, a fájdalom, a bizalmatlanság
ekkor ívódott bele. „Gyermekkoromban
azért engem is komolyan foglalkoztatott
ez a nemesi származás. Kapálás, vagy
a disznók őrzése közben néha egészen
valóságosan elképzeltem, hogy egyszer
jön majd valaki, és elmondja, ez csupán félreértés, és tulajdonképpen egy
kastélyban lenne a helyem. Aztán nem
jött senki, ha mégis, az többnyire rendőr
vagy végrehajtó volt.” És az a megalázó
élmény, amit otthon sokszor hallott,
amikor 49-ben az édesapját majdnem
halálra verték, pedig ott sem volt az
eseményeknél, de éppen kuláknak
minősítették, s bárki csinált valamit
a faluban, annak levét a kulákok itták
meg. Ha volt hozzá közük, ha nem.
Gyermekkorában is igazságtalannak,
méltatlannak tartotta ezt az eljárást,
felnőttként is talán ezért nem tudta
elviselni a megalázást, az erőszakot, s
bár visszafogott stílusából nem gondolnánk, akár erős konfliktusokat is felvállalt, ha valami ilyesmit tapasztalt. Úgy
vallja, egész gyermekkorát meghatározta az, ami az apjával történt. Ma sem
érti igazán, náluk miért nem helyeztek
el osztályidegennek minősített ún. kitelepítetteket, de a megaláztatásokban
folyamatosan részük volt, s ezt a kislány
is érezte. Az apának szerencsés természete volt, hamar túllépett a gondokon,
legalábbis ez volt a látszat, mindig volt
ereje az újrakezdéshez. 1945 után egy
szétzilált gazdaságot állított talpra, ’49ben, az első téeszesítési hullám után
a megmaradt fél birtokon kezdett el
gazdálkodni, s akkor még nem sejtette,
hogy lesz még ennél rosszabb is. Amit
a felnőtt érett fejjel és folytonos túlélési
szándékkal megpróbált megérteni, azt
a kislány nem tudta elfogadni. Félt a tanyán, nem szeretett ott lakni.
Az anyósnak egyre többet „fájt a
lába, a dereka, mindene”, így az összes
házimunka a fiatalasszonyra maradt,
beleértve a gyereknevelést is. Miközben a kislány iskolába járt, minden,
korának való tanyai munkát elvégzett.
Az alsóboldogházi osztatlan általános
iskolába járt, ma is szívesen gondol
vissza ezekre az évekre. Igaz, nagyjából
félórai gyaloglásra volt tőlük az iskola,
de ennél több idő kellett ahhoz, hogy
valóban oda is érjenek. Először is volt
egy találkahelyük, ahol bevárták egymást a többi kisiskolással, innen együtt
tették meg az utat. Közben felfedezték
a világot, a virágokat, a bogarakat, rágcsálókat, az évszakok változása is sok
élményt adott.
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A kis Izabella nagyon fogékony volt,
élvezte, hogy a saját tananyagukon kívül megismerhette a felsőbb évfolyamokét is. Nem hátrányként, inkább
előnyként élte meg az osztatlan iskola
tanítási-tanulási módszerét. A szülők nem hazudtolták meg magukat:
ugyanolyan következetesen voltak szigorúak a gyerekeikkel, mint magukkal,
vagyis a négyes nem volt elfogadható
jegy, csak a jeles. A fentebb már idézett
mondatot ekkor mondták a szülők, s a
szomorú tapasztalat a föld, az állatok, a
gépek elvesztése volt. Csak a tanya maradt, minden bevándorolt a tsz-be, ahol
az apa fájdalommal állapította meg: korábban nekik felrótták, hogy cselédeik
vannak, s most mindenki cseléd lett…..
Csak végrehajtók, felelősség és tervezési lehetőségek nélkül.
Beköltöztek a faluba az 1959-es ún.
második tészesítési hullám után, ezzel
megváltozott az életük. Az apa nehezen viselte, hogy csak részfeladatokat
kellett elvégeznie, holott ő ennél többre
volt képes, az anya viszont kiteljesedett.
Újra varrt, szinte szárnyalt, a kuncsaftjai lelki panaszaikkal is felkeresték, s
ő boldogan adott tanácsot, miközben
a háztájit is kezelte. Izabella dolga is
egyszerűsödött a beköltözéssel, mivel
a hatodik osztálytól már a község iskolájában tanult, ahol lehetőség volt
a gimnáziumra is felkészülni (oroszt
nem tanultak az osztatlan tanyai iskolában), így megmenekült a napi kb. 5
kilométernyi úttól, ami meglehetősen
megerőltető volt hidegben, melegben,
esőben, szélben, tűző napon. Ő mégis
úgy beszél róla, mintha minden nap
egy-egy kellemes kirándulás lett volna
poros utakon, vasúti talpfákon lépdelni, olyakor még sötétben is.
A nyolcadik osztály elvégzése után
még nem tudta, mi szeretne lenni,
csak azt, hogy gimnáziumban szeretne tanulni. Jászberényben, a Kállai Éva
Gimnáziumban tanult tovább. A mai
diákok nehezen tudják elképzelni, milyen áldozatokat hozott egy diák azért,
hogy tanulhasson. Bejáró lett, s ez egy
különös életforma volt abban az időben. Már eddig is nagyon szabályozottan élt, ezután még inkább. Fél 5-kor
kelt, vonatozás után (a reggeli leckemásolásnak, az információcserének is
megvolt a maga romantikájaa vagonokban) reggel 6 órakor már az iskolában volt, ahol 8 óráig valahogy el kellett tölteni az időt. Nem unatkoztak, jól
érezték magukat, kiváló volt a társaság,
(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás az 5. oldalról)
vidáman teltek az órák, a szünetek, a
humán képzés is megfelelt a lelkületének, érdeklődésének, a latint különösen szerette, s akkor még nem tudta, ez
mire is lesz jó a későbbiekben.Csak ahhoz nem került közelebb, mi is szeretne
lenni az érettségi után…. Az érettségi
évében azért már döntött, tanár lesz, s
mivel sokan ügyesnek tartották a rajzait, magyar-rajz szakra adta be a felvételi
kérelmét. Többen állították, hogy a tanári pálya nem neki való, de a sikertelen felvételi mégis elkeserítette. Mivel a
szülőktől örökölte a kitartást, a küzdést,
az erő kipróbálását, rajzból komolyan
elkezdett készülni, hiszen abból voltak
nagyobb hiányai, aztán mégsem adta be
a felvételi kérelmet, mert közben elvégzett egy gyors-és gépírói tanfolyamot,
s elhelyezkedett a helyi Aranykalász
Tsz-ben adminisztrátorként. Később
hűtőgépgyár, bérelszámolás, hasonlók, de közben folyton érezte, ez nem
az ő világa… de hogy mi, még mindig
nem volt világos. Újra csak a katedra

Sugárné Koncsek Arankával 2008-ban

foglalkoztatta, a tanítói pálya, de mivel
akkor még volt alkalmassági vizsga, s
neki az éneklés nem volt az erőssége,
nem is merte megpróbálni. Amikor
megszűnt az alkalmassági vizsga kényszere, beiratkozott a képzőbe, és gond
nélkül elvégezte. Rövid ideig tanított
is. Később némi öniróniával úgy fogalmazott, reméli, „az akkori harmadik
osztályosok «kiheverték» ezt az időszakot.” Maga is rájött, hiába szereti a
gyerekeket, ez édeskevés ahhoz, hogy
jól érezze magát a katedrán, gyenge a
hangja, visszahúzódó egyénisége, az
irányítástól, vezetéstől való húzódozása meggyőzte, hogy váltania kell. Azóta
sem bánta meg, hogy megpróbálta, ez

is boldogsága egyik forrása, így nem tehet magának szemrehányást, hogy még
csak nem is mert nekikezdeni. Bár ma
is úgy érzi, hogy a foglalkozások csúcsa
az emberekkel, gyerekekkel való törődés, együttmunkálkodás, a tanítás, orvoslás, és végtelenül becsüli is azokat,
akik ezt jól csinálják, de egyértelműen
bebizonyosodott, nem neki való. Vis�szatért a „bevált” foglalkozáshoz, adminisztrátor lett a szolnoki Regionális
Vízműnél. Közben folyamatosan nézegette az álláshirdetéseket, hátha megakad a szeme valamin…..
És megakadt. A megyei levéltár állást hirdetett. Igaz, hogy fotós állást, de
maga a levéltár szó olyan izgatóan talányos volt, hogy ezt nem hagyhatja ki
– gondolta. Csak annyit tudott, hogy a
levéltár és a történelem kapcsolódik egymáshoz, és ez volt az, ami az irodalom
mellett érdekelte. Fogalma nem volt,
hol van a levéltár, s éppen egy kéményseprőt hozott a sors az útjába. Kitől is
kérhetett volna útbaigazítást, ha nem
tőle…. Innentől kezdve már inkább a

Fotó: Bugyi Gábor

SORS irányított, és nem ő, de még mindig közbejött egy-két vargabetű.
Ahogy belépett az épületbe, még
nem találkozott senkivel, még nem
látott semmit a folyosón kívül, de azt
már nagyon erősen érezte, hogy itthon
van, hogy megérkezett. Az is szerencse
volt talán, hogy a levéltárban elsőként
éppen az igazgatóval futott össze, akivel egy hosszabb elbeszélgetés után
(miután tisztázták, hogy nem éppen
a fotózás érdekli), megállapodtak abban, ha lesz más üresedés, akkor szólni
fog. És volt annyira rendes az igazgató
(vagy ő is megérezte, hogy a levéltárnak éppen ilyen dolgozóra lenne szüksége, mint Izabella), hogy megmutatott
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néhány érdekes kincset: a raktárt, néhány oklevelet, Mátyás király, Rákóczi,
Mária-Terézia írásait, s elmesélte, mivel foglalkoznak valójában, mi várhat
rá a levéltárban. Igazán ekkor hallott
először komolyan a levéltári munkáról, s elbűvölte a hely, a semmihez sem
hasonlítható (egyébként leginkább az
áporodott porra emlékeztető, másnak
komoly allergiát okozó) szag, és a kézzel fogható történelem, ami itt valóban
szó szerint értendő, mert valóban megérinthető. Az élményektől elvarázsolódva, elkábulva, egészen más emberként távozott, mint jött, s erősen érezte,
erre várt, erre vágyott.
Babonából (vagy azért, mert maga
sem bízott a sikerben) nem szólt senkinek erről a látogatásról, még a szülőknek sem. Titokban várta a telefonhívást, de maga sem akarta elhinni, hogy
végre a várt hang szólalt meg a vonal
túlsó végén. Igazából nem értette, hogy
miért éppen őrá esett az igazgató választása, hiszen sok jelentkező volt, ő
maga egy kis szarkasztikus éllel úgy
magyarázta, egy tanítóképzőt végzett
személy nem lehet a konkurenciája a
nagyhatalmú igazgatónak, ezért kerülhetett oda. Bármi is volt az indíték, egy
nagyon gazdag (és így boldog) pálya
indult el, egy kicsit ugyan későn, de korántsem elkésve.
Mindazok az erények, amik az ősöktől rárakódtak, s eddig rejtve megvoltak benne, most előjöttek, s segítették a
munkakör megismerésében, a kutatási
terület megtalálásában, a 26 értékes
levéltári év tartalommal való megtöltésében. Úgy érezte, valódi kincsesházba
érkezett. Elbűvölték az évszázados iratok, az, hogy láthatta Kossuth, Deák,
Széchenyi és a többi nagy történelmi
személy kézírását, de az egyszerű emberek feljegyzései is mélyen hatottak rá.
A sors nagy ajándékának, még inkább
kegyelmének tartja, hogy a régi, poros
iratokat egyáltalán a kezébe veheti, bepillanthat nagy történelmi események
és apró személyes perpatvarok aktáiba,
miközben már ez is éppen elég élmény
lenne, de ő minden mögött az embert
keresi. A nagy emberek kis és a kisemberek nagy pillanatait.
Egy egész élet sem elég arra, hogy
mindezt feldolgozza. Elfogódottan
említi, hogy a legrégebbi irat 1422-ből
származik, egy birtokadományozó levél, igen ritka az ilyen régi irat, mindössze három van a levéltár birtokában,
az egyik éppen Mátyás király (1443–
1490) korából.

Hamar megtanulta, mi is a levéltáros feladata, munkája, a kutatószolgálati feladatokat nagyon szerette, mert
a szakemberektől sokat tanulhatott,
hiszen melyik tudós nem szeret a saját
kutatási területéről beszélni? A kutatási
módszereik is tanulságul szolgáltak a
számára. És a személyes találkozások
azokkal, akiknek a nevét eddig csak
cikkekben olvasta. Közülük is hálásan
említi meg, hogy milyen sokat jelentett számára dr. Szabó László tanár úr
biztatása a tudományos munkák során.
Az ő hatására kapcsolódott be a Jászkunság Kutatása konferenciasorozatba.
Nagy megtiszteltetés volt, hogy néhány
tanulmány megjelenése után már ott
lehetett a jászkunok legkiválóbb kutatói között előadóként is.
Ezek is bizonyítják, hogy nagyon jó
hallgatóságnak bizonyult. És tanult,
folyton tanult, ő is beleolvasott a kikésztett fóliánsokba, oklevelekbe, feljegyzésekbe, naprakészen tartotta a
kutatási témáknak megfelelően a kezelésére bízott anyagokat, jelesül a Jászkun Kerületek, ezen belül is az 1848as szabadságharc megyei iratait, majd
bekapcsolódott a levéltári kiadványok
(könyvek, periodikák) előkészítésébe, s
hamarosan maga is elkezdett publikálni. A levéltári évkönyvek sorozat első
számában jelent meg az eső cikke, még
az akkori igazgatóval, Botka Jánossal
közösen a Jászság mezőgazdasága a 18.
században címmel. A megyei levéltár
gyűjtési köréből is adódott, hogy sok
jász és kun eredeti okmány van a birtokukban, s a nagy szenvedély, a későbbi
kutatási terület megtalálása is ehhez
kötődik. A Néprajzi Múzeum megbízásából régi végrendeleteket gyűjtöttek, s
eközben talált bizonyos görög eskütételek szövegére, amik felkeltették a kíváncsiságát. A görögök ugyanis arra tettek
esküt a Jászságban(és a Kunságban is),
hogy letelepednek a Jászságban (és a
Kunságban), s nem lesznek a törökök
jobbágyai.
A többnyire zárt közösségben élő jászok nem szívesen fogadtak be idegeneket, de velük kivételt tettek, ugyanis
főleg kereskedelemmel foglalkoztak, a
jászok viszont földműveléssel, állattenyésztéssel, a kereskedés mint foglalkozás teljesen hiányzott a térségben, tehát szükségük volt rájuk. A görögök új
színt hoztak a Jászságba, bár ortodox,
görög-keleti vallásúak voltak, később
elmagyarosodtak. Nevük, régi síremlékeik máig fennmaradtak Jászberényben is, de a kutatásuk Papp Izabellára

várt. Igaz, a görög ez esetben gyűjtőnév
volt, mert így nevezték a szerbeket,
bolgárokat, örményeket, vagyis szép,
gazdag téma várt a fiatal kutatóra. Speciális irány volt, kevesen foglalkoztak
vele, több helyre meghívták előadónak
a témakörben,publikációinak, tanulmányainak jelentős része is ehhez kapcsolódik, Magyarországon és Görögországban is nagy érdeklődést váltott
ki vele. Sőt, lehetősége volt egy rövid
thessaloniki kutatóútra is.
Miközben a munkamegosztásból rá
háruló feladatokat is elvégezte, a Jászkun Kerületek iratainak a rendezését,
kiszolgálta a kutatócsoportokat, új
feladatot kapott, s végre eredeti foglalkozásához is közelebb került, vagyis

Gyermekkora óta nagyon szeret olvasni. Vallja, az írás is az olvasás szeretetével kezdődött nála. Valószínűleg
ez is a meghatározó jelentőségű családi örökségek egyike lehetett, hiszen az
apai nagymamának, akivel egy tanyán
éltek, sok könyve volt. Sajnos, ezekből
alig néhány (Márai, Nyírő) kötet maradt mára, mert a könyvtár is az 1949es események áldozatává vált. Aki
szereti a könyveket, az a legnagyobb
borzalommal tudja csak elmesélni, mi
is történt akkor. A szülei, akik maguk
is szívesen olvastak, a saját kezükkel
égették el egy éjszakán a kuláküldözések idején a féltett, értékes könyveket.
De akkor mindentől féltek, s ennél sokkal kisebb bűn miatt is félholtra vertek

Sziliczei Zoltánné, Hortiné Bathó Edit, Szűcs Gergelyné,
Papp Izabella és Bolla János

iskolai csoportoknak tartott levéltári
órákat. Szívesen beszélt a gyerekeknek
a különféle ritkaságokról, megmutatta
nekik a híres történelmi személyiségek
kéziratait, s ha úgy kívánták, segített
nekik családtörténeti kutatásaikban
is. Látta a diákok szemén az érdeklődést, ezért nem érte váratlanul, amikor
vissza-visszatértek középiskolásként
tanulmányi pályázatokhoz anyagot
kérve. És boldog volt megint, mert taníthatott, mert ismereteket adhatott át,
és fegyelmeznie sem kellett, mert csak
az érdeklődők jöttek a foglalkozásra. Ez
is örömet szerző, neki való munka volt.
A tanulást sem hagyta abba. Sok-sok
év után oda került vissza, ahová először
jelentkezett, Egerben történelem szakos tanári diplomát szerzett 1988-ban,
majd egy évvel később az ELTE levéltári kiegészítő szakán elméletben tanulta
azokat az ismereteket, amiket a gyakorlatban már elsajátított.
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Fotó: Szűcs Gergely

embereket, mint egy-egy könyv volt,
aminek tartalmával az üldözők nem is
voltak tisztában, de veszélyesnek, tehát
büntetendőnek tartották azok birtoklását. A könyv szeretetét azonban nem
lehetett kiirtani, a gyerekek is szívesen
olvastak, s ez a szenvedély felnőtt, sőt
kutató korára is megmaradt. Volt is erre
bőven lehetősége, mert ugyan Szolnokon dolgozott, de a lakóhelye még mindig Jászboldogháza volt, s a napi vonatozás ideje alatt olvasott, művelődött,
majd szinte megismétlődött édesanyja
esete, aki lelki segélyszolgálatot is nyújtott ruhavarrás közben, ő is szívesen
meghallgatta az ismeretlen útitársakat,
de az ismerősöket is, ha úgy kívánták.
És boldoggá tette, ha segíthetett. Ez a
bizalom, és az a képesség, hogy kön�nyen ráhangolódik a hozzáfordulók
lelki hullámhosszára, arra bátorította,
hogy telefonos lelkisegély-szolgálatot
(folytatás a 8. oldalon)

(folytatás a 7. oldalról)
is vállaljon, és hol éjszaka, hol nappal
segített a hozzá fordulókon, a krízishelyzetben lévőkön, és azokon is, akik
csak úgy heccből hívták, mert hamar
kiderült, nekik is szükségük van a segítségre, de még maguknak sem fogalmazták meg, hogy ez így van. És boldog, ha rávezetheti a segítséget kérőt,
hogy hogyan oldhatja meg saját maga
a problémáját. Ez a rávezetés igazi
művészet, érzék kell hozzá, empátia,
önzetlenség, és mélyen érő szív, olyan,
mint amilyen Papp Izabellának van.
Ezt az érdeklődést, ami az embertársaihoz köti, a szakmájából eredezteti:
a holt papírokból is az ember érdekelte
mindig, az, aki írta, akiről szólt, akinek
szólt. A nagy emberekről sokan tudnak
sok mindent, de őt az izgatja, milyen
volt emberként. Van, volt erre is kutatási terve: jász és kun közéleti személyiségek életútját vizsgálja ebből a sajátos szempontból (pl.: Kiss Pál görög
származású ’48-as honvédtábornok,
Pompéri János szintén görög eredetű
író, költő politikus,a múzeumalapító
Sipos Orbán vagy Pap Mór nagykun
kapitány alakja is ebből a megvilágításból érdekli).
Egy kutató akkor igazán boldog, ha
megismertetheti másokkal is kutatási
eredményeit. Papp Izabella ma is szívesebben ír, mint beszél, de érezzük,
írásaiban ő maga is benne van. Nehéz
megszámlálni, hány publikációja is jelent meg, de azt állíthatjuk, jelentős a
számuk.
Két teljes kötet szerzője, a Görög kereskedők a Jászkunságban. Válogatás
kétszáz év dokumentumaiból. Szolnok,
2004. 372 oldalas és a Törvényen kívül.
Budapesti kitelepítettek Jászboldogházán. Jászboldogháza, 2013. 260 oldallal
a legjelentősebbek közül való. Több kiadvány szerkesztője önállóan vagy másokkal közösen, illetve munkatársként
is jelentős kiadványokban dolgozott,
pl.: Adatok Szolnok megye történetéből II. Szolnok, 1989., Zounuk 2-6.
kötetei, Levéltári füzetek – disszertációk jegyzéke, Holocaust dokumentum
gyűjtemény, Millenniumi Emlékkönyv
és sorolhatnánk. Ez év augusztusában
jelent meg a Veliczky Józsefnével közösen szerkesztett Eltűnt iskoláinkra
emlékezünk című 480 oldalas kötet,
ami a boldogházi tanyavilág öt iskolájának állít emléket. Csak megjelent tanulmányokból 59-et jegyez, ezek nagy
része öleli fel a görög témát, illetve a
jászkunok 18-19. századi cselekedete-

it, beleértve a katonaállítást és a ’48-as
eseményeket is. Tiszteletet parancsoló lista, s akkor még nem szóltunk a
könyvismertetőkről, egyéb apró kiadványokról. Az előbbiből 11 jelent meg
különböző lapokban, a folyóiratokban
publikált cikkeinek száma meghaladja
a negyvenet.
Fontos küldetésének tartja a jelenlétet
a helyi sajtóban, az ismeretterjesztésre,
a tanításra minden alkalmat megkeres.
A Boldogházi Hírek Múltidéző rovatában a nem teljes lista szerint 14 cikke
jelent meg 2012-től. Mivel szívesen
hívják előadónak is, talán nem meglepő, hogy 1993 óta 39 előadást tartott
a megyében és azon kívül is, s ha nem
lettek volna érdekesek, emészthetőek,
tudományos igényűek az előadásai, akkor már a másodikra is nehezen kapott
volna felkérést. A nagy számok és az
írások, előadások tartalmának visszhangjai mindenképpen azt bizonyítják,
időtálló értéket teremtett Papp Izabella,
egy nagyobb közösség szellemi gazdagodásához járult hozzá. Publikációi
végén a lektorálások szerepelnek, melyek szintén komoly felkészültséget és
felelősségérzetet mutatnak. Olyanokat, amiket bátran, szégyenkezés nélkül megmutathatna – a többi írásával
együtt – a mindenben csak a legkiválóbb teljesítményt elváró és elfogadó
édesapjának és édesanyjának.
Pályáját úgy összegezte, hogy 26 boldog év után ment nyugdíjba a levéltárból. Az utolsó napig úgy ment be a
munkahelyére, hogy szeret ott lenni,
hogy boldogságot jelent a számára,
hogy ott dolgozhat. Tartott attól, ha
nyugdíjas lesz, üres lesz az élete, azért
már jó előre gondoskodott valami értelmes elfoglaltságról. És a SORS, ami
annyiszor segített már rajta, ismét átvette az irányítást. Jelentkezett az Önkéntes centrumba, s a kérdőív kitöltése után megkapta a feladatát, ami úgy
tűnik, valóban az életfeladata lesz, ami
elől nem menekülhet, de nem is akar:
általános iskolás gyerekeket korrepetál,
olyanokat, akik lemaradtak valamiből.
Néha az is elég, ha csak meghallgatja
őket, s ilyenkor jól jön a krízisközponti gyakorlata. Olyan diákokról van szó,
akikre otthon soha nem figyelnek, sok
a gyerek a családban, rá már nem jut
idő, de Papp Izabellának erre is van ideje, szíve, gondja. És a gyerekek hálásak
a megértésért, a figyelemért, a jó szóért.
Papp Izabellának nemcsak nagy,
hanem szép lelke is van... Hobbiból
kitanulta a virágkötészetet (márpedig
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„ki a virágot szereti, rossz ember nem
lehet!”, s ő valóban nagyon jó ember –
párját ritkító önzetlenséggel), szabadidejében visszatért gyermekkori kedvteléséhez, ruhákat tervez saját örömére,
s egyre inkább visszatér a gyökerekhez,
Jászboldogházához, ahol a szüleire még
ma is sokan emlékeznek. Nem a szülők,
hanem a saját jogán hívták meg a Faluszépítő Egyesületbe, s ez a törékeny,
vékony csontú, finom asszony parkosít, padot fest, adventi műsort szervez,
vagy éppen besegít a közönségszervezésbe az igen agilis elnök asszony hívására. És boldog, hogy hívják, hogy
szükség van rá, hogy segíthet. Társaival
együtt felújítják, felújították a boldogházi kőkereszteket, s ha nagyon képszerű szeretnék lenni, akkor azt kell
írnom, hogy az egyik kezében toll, amivel ezeknek a kereszteknek a történetét
írja, de a másikban a locsolókanna,
amivel a betont öntözi. Jó érzés a számára, hogy van, aki kitalálja ezeket az
értelmes dolgokat, s ő boldog, hogy a
megvalósulásukat segítheti. Meghívták
a Boldogházi Hírek szerkesztőségi csoportjába, s ő örömmel fogadta el a felkérést. Múltidéző sorozatukkal átéli az
alkotás örömét, olyan embereket mutat
be, akiket ugyan régóta ismer, de most
olyan oldalukról is, amikről nem is volt
fogalma korábban. Boldog, mert sok
boldog ember van Boldogházán.
Szolnokról sem szakadt el, hangversenyre, színházba oda jár, ott is van
baráti köre, Jászboldogházán viszont az
itthon és a család, valamint a macskák.
Abból három is van, s mind más és más
egyéniség.
Azt vallja, az élet úgy teljes, ha a
gömb két fele kifogástalanul illeszkedik
egymáshoz. Neki ez ebben a formában
nem adatott meg, valahogy nem találta meg a másik felét, nem jött az, akire várt. De a SORS kárpótolta e téren
is. Csodálatos unokaöccsei vannak,
akiknek életét pici koruktól kezdve
végigkövethette, az iskolai fogadóórákon helyettesítette a szülőket, olykor
korrepetálójuk, máskor cinkosuk volt,
„együtt” érettségiztek, majd közösen
izgultak, hogy az első munkahelyek ne
okozzanak csalódást. A vetés – a szülőkkel együttműködve – jó talajba hullott, a gyerekek értékrendje megbízhatóan szilárd, munkájuk a helyén van, és
a párkapcsolatuk is kiegyensúlyozott.
A SORS a munkában is segítette. Ha
kerülőkkel is, de megtalálta azt a helyet,
ahol örömet talált a munkában. Kiváló
kollégái voltak, köztük a munkatársnak

és barátnak is kiváló Hortiné dr. Bathó
Editről és a Jász Múzeumról különös
meghatódottsággal beszél.
Papp Izabella az eddigi publikációival, kutatásaival nem fejezte be az aktív
korszakát, vannak tervei a következő
évekre, évtizedekre is. Szeretné feldogozni a jászkun kerületek országgyűlési
képviseletét 1848-tól 1876-ig, a megyerendszer megalakulásáig. Szívesen olvassa a kor országgyűlési feljegyzéseit,
jegyzőkönyveit, Jókai Mór, Deák Ferenc, Sipos Orbán felszólalásait. Fájdalmas a különbség az akkori és a mostani
színvonal között. Az 1861. év anyagát
már feldolgozta. Ferenc József ekkor
hívta össze az országgyűlést, amit rövid
időn belül be is zárt. Ebben az időszakban hét hazafias, nagyon elszánt, emberi kvalitásokat is figyelembe véve igen
kiváló képviselője volt a kerületnek,
akik életútja, egyénisége példa lehet a
ma embere számára is. Ezeket az életutakat még – tanító, jobbító szándékkal
– szeretné a közeljövőben bemutatni
mindannyiunk épülésére.
Papp Izabella eddigi életútja nagyon
jól példázza, hogy kellő kitartással
mindenki megtalálhatja azt a helyet, hivatást, ami boldogságot adhat a számára, ami örömmel töltheti el. A makro és
mikrokörnyezetére ma is van programja, terve, ez tartja fiatalon a testét és a
gondolkozását. A kisebb és a nagyobb
közösség egyaránt számít rá, fontos
szerepet szánnak neki, s ő ezt jókedvvel hálája meg. És önzetlen segítéssel.
Bennem a finomsága és mégis határozottsága, a mosolya, belső nyugalmat
árasztó derűje marad meg – remélem
– örökre. És a szerénysége. Másoktól
kellett megtudnom, hogy 2009-ben
munkássága elismeréséül megkapta a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjat.
Neki nincs szüksége arra, hogy idézetekkel bizonyítsuk, miért is boldog
Papp Izabella. Egy citátumot mégis ideillesztek, mert úgy érzem, ő is azt az utat
járta be, mint a francia író-filozófus:
„Saját tapasztalatomból tanultam
meg, hogy az igazi boldogság forrása
önmagunkban rejlik, s hogy az emberek
nem tehetik igazán boldogtalanná azt,
aki boldog akar lenni.” (Jean-Jacques
Rousseau)
Ez a boldog, gazdag élet még sok-sok
örömet tartogat mindazok számára,
akik figyelemmel kísérik Papp Izabella
munkálkodását, azt a mások boldogulásáért is tenni akaró elhatározást, ami
nagyon kevesek sajátja. Ez teszi őt kü-

lönlegessé, másokhoz nem hasonlíthatóvá. Ezért érezzük úgy, hogy folytatta
a szülők által megkezdett utat, akik
szintén sokat tettek másokért, akik a
településük meghatározó személyiségei voltak, s most az utód teljesíti be az
általuk is kitűzött, felvállalt célokat. A
küldetést: mások életének szebbé, gazdagabbá tételét. A magunk érdekében
is kívánjuk, legyen elég ideje és ereje a
küldetése és a tervei megvalósításához.
Az egész világunk lesz szebb és több álDr. Kalmár Pálné
tala.
nyugalmazott középiskolai igazgató

lett. A díjátadó gálaműsorban közreműködött a Légierő szolnoki Zenekara, a Liszt Ferenc Kamarazenekar,
a Fricska Táncegyüttes, a Bartók Béla
Kamarakórus, és a Tisza Táncegyüttes.
Az est műsorvezetője Sárvári Diana és
Iris
Kautzky Armand volt.

Átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Príma Díjakat

A Jászsági Hagyományőrző Egylet
2008 májusában alakult a Jász Múzeumban, működtetője a Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány. A 48 fős
csoport tagjai elsősorban aktív dolgozó
és nyugdíjas felnőttek, de gyerekek is
szívesen részt vesznek a hagyományőrző munkában.
Eddigi működésük nagy vállalkozása a jász lakodalmas felelevenítése
volt, amelyet 2010 augusztusában a
Nyíregyháza-Sóstói Múzeumfaluban
adtak elő. Minden évben nagy közönségsikert aratnak színpadra rendezett
népi és polgári életet bemutató előadásaik (Esték a tanyán… (2011), Igézet ne
fogja… (2012), Imádok élni! című zenés
vagdalt az 1960-as évek 70-es évek fordulójáról (2013), és a Zacc – Jelenetek
egy békebeli kávéház életéből (2014)
és az Élet a Morgóban című címmel
bemutatott zenés népi játék. (2015).
Rendszeresen szerepelnek jászberényi
és jászsági hagyományőrző rendezvényeken, történelmi emlékünnepségeken, szokás és viselet bemutatókat,
valamint kézműves foglalkozásokat
tartanak.
2011 júliusában nagy sikerrel szerepeltek Franciaországban, a Pontivyben megrendezett Nemzetközi Hagyományőrző
Fesztiválon,
2014
júniusában pedig Lengyelországban,
Sucha Beskidzkában.
A Jászsági Hagyományőrző Egylet
rendkívül aktív csoport, hiszen évente
45-50 fellépésük van, de mind emellett
igazi közösséget is alkotnak. Az Egylet
rendkívül sokat tesz a régi hagyományok megismeréséért, népszerűsítéséért és nagyközönséggel való megismertetéséért.
Hétéves hagyományőrző munkájuk
méltó elismerése a Területi Príma Díj.
Az egylet művészeti vezetője: Hortiné dr. Bathó Edit

A VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet rendezésében Szeptember 16-án került sor Szolnokon a Szigligeti Színházban a XI. Területi Príma
Gálára, amelynek házigazdája dr. Lits
József, a VOSZ megyei elnöke volt.
Az ünnepi gálára az előzetes forduló,
és szavazatok révén kilenc személy és
egy művészeti csoport jutott be. Mészáros Ildikó (irodalom), Gombos Judit (színház), Erdős Hanna (képzőművészet), dr. Krasznai Géza (tudomány),
dr. Pataki Mihály (oktatás), Tekse András (építészet), Varga Csaba (sajtó),
Jászsági Hagyományőrző Egylet (népművészet és közművelődés), Lőrincz
Judit (zeneművészet), Petróczki Magdolna (sport).
A rendezők szakmai zsűrije közülük
választotta ki a díjazottakat. Ebben az
évben Területi Príma Díjban részesült
dr. Krasznai Géza patológus főorvos
(Szolnok), a Jászsági Hagyományőrző
Egylet (Jászberény), és Lőrincz Judit
operaénekes (Szolnok). A közönség díjat Tekse András főépítész (Törökszentmiklós), a különdíjat pedig dr. Pataki
Mihály ny. középiskolai igazgató kapta.
Ugyancsak ez alkalommal adták át
a Megyei Vállalkozói Díjakat is. Az év
szobafestő mestere Vincze Ferenc, az
év bádogos mestere Rédei Lajos, az év
plébánosa Kövesdy Zsolt, az év mesterszakácsa Törjék Attila, az év újságírója
Szathmáry István, az év muzeológusa
dr. Kaposváry Gyöngyi, az év pilótája
Horváth László őrnagy, az év kiképző
tisztje Bakos Pál, az év szakaltisztje,
Beke Pál, az év rendőre Tóth András
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Területi Príma Díjas
lett a Jászsági Hagyományőrző Egylet

Kunok III. Világtalálkozója Kunszentmiklóson
A Szentmiklósi Napokat megelőző
felhős-csöpörgős időjárás után mindnyájunk örömére gyönyörű vasárnap
reggelre ébredtünk. Igaz, a tiszta kék ég
alatt akkor még csupán 16 fokot mutatott a hőmérő, ám a délelőtt vége felé
már kabáttal az ölünkben ülhettünk a
kunszentmiklósi városháza előtti napsugaras téren.

A Kunok III. Világtalálkozója szeptember 13-án, a Szentmiklósi Napok
harmadik napján, fél tizenegy órakor a
történelmi magyar és kun zászlók felvonultatása utána Himnusszal kezdődött, majd ezt követően Bődi Szabolcs
elmondta a Kun Miatyánkot – természetesen kun nyelven. A köszöntővel
városunk polgármestere, Lesi Árpád

Dr. Fazekas Sándor miniszter úr ünnepi köszöntője

Márta fotó

Az ünnepség résztvevői

Márta fotó

A kunszentmiklósi Hagyományőrző Tánccsoport műsora

Márta fotó
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üdvözölte az állami és társadalmi vezetőket, valamint a szép számban
megjelent hallgatóságot. Őt követően
négy kiskun népviseletbe öltözött ifjú
– a Kunszentmiklósi Hagyományőrző
Tánccsoport Egyesület tagjai − léptek a
pódiumra. Bevezetésként a Kiskunsági
gyerök vagyok című népdal, majd pedig
a Kun verbunkos zenéjére táncoltak.
Természetesen nagy sikert arattak.
Ezután dr. Salacz László, körzetünk
országgyűlési képviselője lépett a mikrofon elé. Szólt a kunok múltjáról, a
jó értelemben vett konokságukról,
amely mindig a kitűzött céljaik eléréséhez segítette őket. Jó példa erre az
is, hogy a Habsburg-ház által a Német
Lovagrendnek korábban eladott Kis- és
Nagykunságot, valamint a Jászságot
vissza tudták vásárolni. Azóta is tudják,
ha összefognak, mindenre képesek. Így
volt a középkorban, és így van ez ma
is. A Kunszentmiklóson megrendezett
világtalálkozó is azt bizonyítja, hogy
hagyományainkat ápoljuk, és továbbörökítjük utódainknak.
A képviselő úr beszéde után ismét a
Hagyományőrző Tánccsoport következett. Bár a helyszűke miatt nem teljes
létszámban ropták a rábaközi táncokat,
a gyors ütemre pörgő ifjú párok műsoruk végén ismét a közönség tapsvihara
közepette hajolhattak meg.
Ezt követően a Szentmiklósi Napok
fővédnöke, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a Kunszövetség elnöke köszöntője következett. A
világtalálkozó alkalmából üdvözölte a
megjelenteket, hiszen most ünnepeljük
a Kárpát-medencében tartózkodásunk
770 évét, a harcokat, amelyeket sikeresen megvívtunk a múltban, s amelyeket
a jelenben is végig kell küzdeni. Szólt
arról, hogy letelepedésünk egyik fontos
föltétele volt a kereszténység fölvétele,
hiszen a lakosságnak ezzel életformát
kellett váltani, falvakba, városokba
költöztek. Aztán jöttek a törökök, és
egyéb harcok századokon át, ám ezalatt
mégis kiskunok, nagykunok és jászok
maradtunk. Ennek sikerében nagy szerepet játszottak az évszázadok során
megtartott keleti szálak. Ezért is fontos
a kazah, kirgiz és más keleti népekkel
összekötő kapcsolatainkat erősíteni. Ez
a mostani világtalálkozó megint olyan
építőkő, amely elősegíti azt, hogy megmaradjunk, hiszen szilárd alapokra

mindig lehet építkezni. Így a kunoknak
nemcsak történelme és jelene, hanem
szép jövendője is lehetséges.
A miniszter úr beszéde után Pintér
Gyula református lelkész megáldotta
a jelenlévőket. Utána aRE-Formáció
nevű citerazenekar fiatal leányai sorakoztak föl a színpadra és játszani kezdtek. Az Én vagyok a kunsági fi és a Kun
verbunk nótákat még énekükkel is színezték.
A Szózat és a Székely Himnusz elhangzása után véget ért az ünnepély. A
meghívott vendégek – köztük a kazah
nagykövetség két munkatársa – díszebéden vettek részt a városháza pincéjében, majd pedig a kunszentmiklósi
vásártéren megtekintették a Kun Haditábor rendezvényeit.
Dr. Jakab László helytörténeti kutató

Egy dunántúli a peresi búcsún
Először is nem hittem a szememnek,
amikor a tengernyi autósort láttam a
mise kezdetére. Egészen biztosan többen voltunk, mint négyszázan. Másodszor sem hittem a szememnek, mert
mint a mesében, a kis harang jelezte,
jön a plébános úr, s fel is tűnt az Alföld messzeségében egy díszes hintó,
szépen kiöltözött kocsissal, népviseletes asszonysággal (azt mondják, alpolgármester Berényben, de én ezt nem
hiszem el, mert ilyet még nem láttam)
s mellette a nagytiszteletű plébános úrral. Mintha megállt volna az idő.

most belakók, akiket idevonzott a hangulat, az esemény és a tanyák népével
való azonosulás szándéka.
Magam is idegen voltam ott, de
csak földrajzilag, hiszen amit a tanya
jelentett, azt magam is átéltem gyermekkoromban a keresztapámék hegyi
tanyáján. Szénaforgatás, tehénőrzés,
szamaras kocsival a széna behordás, a
szérűben csillagos ég alatti alvás – örök
élmények, amelyek mindvégig meghatározzák a viszonyomat az élethez,
munkához s a föld népéhez. Ráadásul
amint azt elmondtam már tavaly, a

A Hősök terén szólt
a Lehel kürtje

Körmenet a peresi kápolna körül

Fotó: Sárközi György

2008 óta rendezik meg Budapesten a
Hősök terén a Nemzeti Vágtát, a magyar lovas sport és hagyományőrzés
egyik kiemelkedő eseményét. A vágta
döntő futama kezdettől fogva a Jász
Múzeum által őrzött Jászkürt, közismertebb nevén Lehel kürtje hangjával
veszi kezdetét. Így történt ez ebben az
évben is. Szeptember 20-án Bernhardt
András jászberényi zenetanár szólaltatta meg a kürtöt, melynek mélyen zengő, öblös hangját tisztelettel hallgatta a
Iris
vágta több ezres közönsége.

S a látvány: a semmi középen (pedig
ez valamikor nem a semmi volt, hanem
maga az élet), egy gyönyörűen újra épített kápolnában (micsoda nagylelkű
emberek vannak arrafelé) megszólal az
orgona. Először is újszülötteket keresztelnek, akiket ilyen módón is örökre
ide kötnek szüleik az őseik világához.
Ha nagyok lesznek, biztosan felfogják
majd ennek a rendkívüliségét. Aztán
körben a sátrak, hiszen mindig van egy
jótét lélek, aki vendégül látja a tanyák
népét, a saját népét. Egy nagy sátor
hűvösében ülnek azok, akik kiszorultak a kápolnából s hallgatják a misét.
(Amúgy tökéletesen meg volt szervezve minden!) A közönség soraiban
csupa egymásnak ismerőse: rokonok,
barátok, régi iskolatársak (még egy
réges régi tanyasi tanító úr is feltűnt),
és persze idegenek, mert voltak ám rajtam kívül máshonnan jövők, Berénybe
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Fotó: Suba Bea

nagysikerű tanyatörténeti könyv bemutatóján, (most került hozzá nagyszerű térkép is!) nekem is volt egy peresi tanya élményem jó negyven év a
Taczman tanyán és környékén, s most
csodák csodája előkerült valaki, aki
emlékezett arra a viharos nyári estérereggelre. S mintha már úgy éreztem
volna, hogy többen is ismerősként üdvözölnek.
Valaki megjegyezte mellettem: nem
kell a csíksomlyói búcsúra menni... mit
én így folytattam: igen, így van, mert
itt ugyanazt át lehet élni, kicsiben és
meghittebben. Nem kétszázezer ember
vesz körül, hanem csak négyszáz, akiknek élete, sorsa, emlékei teszik hitelessé és felejthetetlen élménnyé a peresi
búcsút, minden évben így augusztus
vége táján.
Dr. Praznovszky Mihály
irodalomtörténész

Kiskunkapitány avatás Fülöpszálláson
A kunok III. világtalálkozója rendezvényeinek sorában 2015. szeptember
20-án, Fülöpszálláson, az egyik legősibb kiskun településen került sor kiskunkapitány beiktatási ceremóniára.
Ez az esemény 2005. – az első kiskunkapitány megválasztása – óta immáron
a IX. ilyen alkalom a kiskunok életé-

A huszárok elhelyezték a zászlókat
a színpad hátterében kialakított zászlótartókon, majd bevonultak a ceremónia résztvevői és a díszvendégek.
Elsőként dr. Bálint György beiktatásra váró kiskunkapitány és párja, majd
Borbás Ferenc jászkun főkapitány és
párja, Kovács Imre leköszönő kiskunkapitány és párja, végül Illéssy Ádám
emeritus nagykunkapitány és Bánkiné
Dr. Molnár Erzsébet, az MTA doktora,
nyugalmazott múzeumigazgató foglal-

A Himnusz közös eléneklése után
Gubacsi Gyula, Fülöpszállás polgármestere köszöntötte az ünnepség résztvevőit, vendégeit és az érdeklődő lakosokat.
Hangsúlyozta e szép hagyomány,
a hagyományőrzés fontosságát a kun
identitás megőrzésében, erősítésében.
Őt Varga Istvánné történelemtanár,
helytörténeti kutató követte, aki most
megjelent „Mozaikok Fülöpszállás
történetéből a II. világháborúig” című

Dr. Bálint György kiskunkapitány és
felesége bevonulása az ünnepségre
Fotó: V. I.
Kovács Imre leköszönő kiskunkapitány átadja a kardot
dr. Bálint György kiskunkapitánynak. Fotó: V. I.

Illéssy Ádám emeritus nagykunkapitány és Bánkiné dr. Molnár Erzsébet ny.
múzeumigazgató bevonulása
az ünnepségre. Fotó: V. I.

ben. A szemerkélő eső ellenére igen
nagyszámú érdeklődő – a falu aprajanagyja – gyülekezett a Művelődési Ház
udvarán, ahol az új piaccsarnok adott
esőtől is védő helyet a rendezvénynek.
Délelőtt 11 órakor érkeztek a kapitányokat, illetve a ceremónia résztvevőit
szállító hintók, élükön a Jászkun Hármas Kerület zászlait, Fülöpszállás lobogóját, és a magyar nemzeti zászlót vivő
huszárokkal a helyszínre.

Dr. Bálint György tisztségébe beiktatott kiskunkapitány. Fotó: V. I.

ták el helyüket az első sorokban. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a
szomszédos települések polgármesterei, Fábián József emeritus jászkun főkapitány, Tóth Lajos nagykunkapitány
és Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum
igazgatója. Az egyenruhás huszárok, a
kapitányok és kapitánynék díszes viseletbe öltözött csoportja nagy tetszést
aratott az érdeklődők körében.
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könyve alapján a kunok bejöveteléről,
Fülöpszállás keletkezéséről, nevének
eredetéről tartott rövid előadást. Ezután Hajdú László tárogatón régi dalokat játszott, majd a fülöpszállási Kék
nefelejcs daloskör műsora következett,
akik alföldi, kunsági dalokat adtak elő.
A beiktatási ceremónia kezdeteként
Varga István mondta el a Kun Miatyánkot kun és magyar nyelven.

Kovács Imre leköszönő kiskunkapitány kapitányi munkásságáról szóló
beszámolójával folytatódott a ceremónia. Elmondta, hogy regnálása ideje
alatt erejéhez mérten mindent megtett
a kiskunok képviselete, a kiskun identitás erősítése érdekében. Rendezvényeken, konferenciákon, jeles települési
eseményeken vett részt, mint kiskunkapitány, őrizve és erősítve a hagyományokat. Beszámolója végén a Sárfehér
Néptáncegyüttes tánccal köszöntötte
a leköszönő kiskunkapitányt. Borbás
Ferenc jászkun főkapitány elismerő
oklevelet adott át Kovács Imrének kapitánysága alatt végzett munkája elismeréseként.
Kovács Imre már a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége elnökeként beszélt a kapitányválasztás történetéről,
jelentőségéről, majd Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet olvasta fel a beiktatásra
váró kiskunkapitány, dr. Bálint György
életrajzát. Elmondta, hogy fülöpszállási születésű állatorvos, gazdálkodó,
hét gyermek édesapja és elkötelezett
hagyományőrző. Ismét Kovács Imre,
a KÖSZ elnöke lépett a mikrofonhoz.
Ismertette a KÖSZ döntését az új kapitány jelöléséről, majd az ünnepélyes
eskütétel következett. A KÖSZ elnöke
olvasta dr. Bálint György utána mondta
az eskü szövegét.
Én Dr. Bálint György, akit Isten kegyelméből a mai napon a kiskunok kapitányának választottak, fogadom, hogy
tisztségemet mindenkor becsülettel ellátom, s magamat a kiskun nép szolgálatába állítom. Soha semminemű módon
a kiskunok becsületén szégyenfoltot nem
ejtek és minden cselekedetemmel méltó
leszek kiskun őseim emlékéhez.
Isten engem úgy segéljen!
A közönség felállva, feszült csendben
hallgatta végig és a végén dörgő tapssal
fogadta.
A kapitányi jelképeket, a mentét,
a süveget, Mészáros Márta, a Kiskun
Múzeum igazgatója, a tanúsítványt és a
pecsétet Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet
adta át. A kiskunkapitányi kardot a leköszönő kapitány nyújtotta át. A karddal Borbás Ferenc jászkun főkapitány
övezte fel az új kiskunkapitányt, egyúttal a kapitányi medált is a nyakába
akasztotta. Gubacsi Gyula polgármester borral kínálta a ceremónia résztvevőit, az új kiskunkapitány pedig pohárköszöntőt mondott. Megköszönte a
megtisztelő megbízatást és megígérte,
hogy elődeihez, és települése hírnevéhez méltó módon látja el feladatát,

majd a koccintások után a jelen lévők
egészségére ürítette poharát.
A Sárfehér néptáncegyüttes az új kiskunkapitány tiszteletére táncolt, többek
között a kun verbunkot is „eljárták”.
A ceremónia a Szózat közös eléneklésével ért véget, majd a kapitányok és
párjaik hintókon, huszárok kíséretében
Hajdú László tárogatómuzsikájának
hangjai mellett vonultak el a díszebéd
helyszínére.
Varga István helytörténeti kutató

Levéltári Nap
Szolnokon
A Magyar Nemzeti Levéltár JászNagykun-Szolnok Megyei Levéltára
szeptember 15-én tartotta hagyományos Levéltári Napját a szolnoki Megyeházán. A nagyszámú vendégsereget

kaphatnak meg, akik hosszú idő óta önzetlenül támogatják a levéltár szakmai
munkáját. Első alkalommal dr. Kállai
Mária kormánymegbízott asszony,
Szurovecz Pál ny. helytörténész és Rideg
István ny. MÁV-dolgozó, helytörténész
vehette át ezt a szép elismerést.
A díjátadás után megkezdődtek az
előadások. Elsőként Laczlavik György,
a MNL főosztályvezetője szólt a családi
levéltárak „kincseinek” jelentőségéről,
és a kutatásban nélkülözhetetlen hasznáról. Bartha Júlia etnográfus a jász és
kun öntudat történeti alakváltozásait
mutatta be, kiemelt hangsúlyt helyezve
napjainkban betöltött szerepére.
Kókai Magdolna, a Jász Múzeum etnográfusa előadásában az emberélet
fordulóihoz fűződő gazdag hiedelemanyagot tárta az érdeklődő hallgatóság
elé. Horváth Gergő segédlevéltáros a
Jászkun Kerület 18. századi postatörténetéhez szolgált új adatokkal, míg
Babucs Zoltán hadtörténész egy kunhegyesi snájdig huszártiszt, modrai

A konferencia előadói: Laczlavik György, Bartha Júlia, Kókai Magdolna,
Horváth Gergő és Csönge Attila levéltár igazgató. Fotó: B. E.

elsőként Kállai Mária kormánymegbízott asszony és Kovács Sándor, a
megyei közgyűlés elnöke köszöntötte,
majd Fülöp Tamás, a Magyar Nemzeti
Levéltár főigazgató-helyettese nyitotta
meg a tanácskozást, amelyet kiemelt
szakmai ünnepnek nevezett. Ezután
a konferencia levezető elnöke, Csönge
Attila, a megyei levéltár igazgatója vette
át szót, és nagy örömmel tájékoztatta a
jelenlévőket a Pro Archivo Díj megalapításáról, amelyet minden évben olyan
személyek (nem levéltári szakemberek)
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Kovách Antal nagy háborúról készített
fényképeit mutatta be. Az előadások
sorát Katona Csaba történész zárta, aki
egy Jászárokszállásra kitelepített ügyvéd sorsát kísérte végig.
Elmondhatjuk, hogy egy rendkívül
jól szervezett, tartalmas, és remek hangulatú konferenciának lehettünk részesei. A megyei levéltár – mint korábban
− úgy most is kitett magáért. Elismerés és köszönet a szervezőknek ezért a
nagyszerű rendezvényért!
Dr. Bathó Edit múzeumigazgató

A Lajosmizsei Jász Hímzőkör bemutatkozó kiállítása
A XXII. Lajosmizsei Napok keretében rendezett Testvérvárosi Találkozó
nyitó rendezvénye a Jász népművészeti
örökségeink című kiállítás volt 2015.
augusztus 20-án.
A megnyitón is elhangzott, hogy a
kiállítás jelentőségét, kivételességét,
becsét lényegi mivolta adja. Mégpedig
a Lajosmizsei Jász Hímzőkör alapítóinak és a menetközben csatlakozó köri
tagoknak nemes és magasztos szándéka, amely nem más, mint a jász gyökerek emlékezetbe vésése, a jász identitás
erősítése, egy csodálatos népművészeti
örökség – a jász szűcshímzés − által,
a jász szűcshímzés ismertté tétele, az
egykori jászsági szűcsök mintáinak,
motívumainak a mai korban használatos anyagokra átörökítése, értékmentése és hagyományőrzése segítségével.

A Jász Hímzőkör kiállításának megnyitása

Fotó: Rigó Pál

Részlet a Jász Hímzőkör kiállításából

Fotó: Rigó Pál

Jász viseletbe öltöztetett bábuk a kiállításban

Fotó: Rigó Pál

Fotó: Rigó Pál

A kiállítás megtekintése előtt az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy
hogyan is alakult meg e Hímzőkör. A
lajosmizsei hímző asszonyok miért is
kezdtek bele ebbe a nagyon-nagyon
fáradságos, időigényes tevékenységbe?
Jászberény., 2013. szeptember 13. A
Testvérvárosok hétvégéje rendezvénysorozat látogatói megható, ünnepi pillanatot élhettek át. Az önkormányzatok döntését követően megszületett a
szándéknyilatkozat a két város közötti
testvérvárosi kapcsolat létrehozataláról. E hétvégén, a Jász Expo díszvendégeként a kiállításon bemutatkozhattak
Lajosmizse Város közéleti, gazdasági,
sport és művészeti életének képviselői
is. A mizseiek a Jászberényben töltött
napok hatására, Szabóné Mizsei Julianna és Konyor Józsefné javaslata alapján,
Józsáné dr. Kiss Irén és Sápi Enikő fel-
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hívására alapították meg a Hímzőkört
2013. december 3-án, a Dózsa György
úti „Estike” Idősek Klubjában.
Kik is voltak az alapító tagok? Milyen
tevékenységet végeztek azóta?
Alapító tagok voltak Konyor Józsefné,
Bokor Pálné, Orbán Antalné. Később
csatlakozott hozzájuk Szabóné Mizsei
Julianna, Kisjuhász Istvánné, Bújdosó
Flóriánné, Donáth Kálmánné, akik műveit láthattuk a kiállításban is. A tagok
száma azóta folyamatosan nő.
A helyi Hímzőkör tagjainak munkájáról elmondható, hogy lelkesedésük
nem hagyott alább. A hímző asszonyok
lázas igyekezettel tanulmányozzák a
szűcshímzés motívumait, a csukott és
nyitotttulipánokat, a rozmaringágakat, a forgórózsákat, a császárszakállt,
a gyorgyinát, a nefelejcset, a szegfűt, a kutyatököt, a büdösbogarat, a
saskörmöt, a vesevirágokat. A jászsági
hímző asszonyoktól tanácsokat kérve,
szorgalmasan tanulják a jász hímzés
technikáit. A Jász Múzeumban felkutatják az eredeti jász mintákat. A Jászságból szerzik be a hímzéshez szükséges fonalakat és kelméket. Mindezeket
óriási szeretettel, örömmel és tisztelettel teszik, mert tudják, hogy a gyökerek, az eredet, a hitelesség, az akkori
szokások és a hagyományok megismerése, átörökítése a legfontosabb értékek
e tevékenységeik során.
A kezdeti lépések során ezer kérdés
felmerült. Hogyan kell varrni, milyen
motívumokkal és öltésekkel, milyen
anyagra és fonállal? Hogyan végzik a
köri tagok e munkát? Hogyan birkóztak meg a kezdeti nehézségekkel?
Ambrus Andrásné, a Jászapáti Kézimunka Szakkör alapító tagja szerint a
lajosmizsei hímző asszonyok remekül
megbirkóztak a feladattal. Munkadarabjaikon a jász szűcshímzés hiteles,
precíz interpretációját adják, a felkutatott forrásaik, a begyűjtött szakirodalom és minták felhasználásával, a
Jászságból kért közvetlen segítséggel,
amely segítséget továbbra is felajánlott.
A kezdeti időkben nagy jelentőségű
a vezetőszemélye és munkája. Ebben
múlhatatlan érdemeket szerzett Konyor
Józsefné, Zsóka néni, aki alapító tagként tevékenykedik a Hímzőkörben, s
amikor vezető nélkül maradt az alapító
mag, felvállalta és végezte a Hímzőkör
tevékenységének elindításával kapcsolatos feladatokat: fonálbeszerzést,
anyagmegrendelést és mintakutatást.
Majd a köri tagok és a Művelődési
Ház felkérése révén felvállalta és végzi

a Hímzőkör vezetői feladatait. Zsóka
néni részese volt a Lajosmizse Expo,a
Szamóca Fesztivál, a Jászalsószentgyörgyi Világtalálkozó s jelen kiállítás
alkotó csapatának, s természetesen ő
maga is varr, készíti a szebbnél szebb
terítőket, futókat.
A kiállításon látható volt a jászberényi Jász Múzeum tulajdonában lévő

Tibornénak köszönhetően pedig az
új kenyér ünnepét jelképező kiállítási
részben megcsodálhattuk a több mint
100 éves terítőket, sütőlapátot és más
eszközöket.
Örömünket fokozandó, népművészeti örökségeinkhez tartozó jász népdalokkal örvendeztetett meg bennünket
a szép, csengő hangú Ferenczy Virág.

A jász hímzéses párna

négy viselet is: egy gyüvő-menő ruha, s
három nagyünneplő. Hortiné Dr. Bathó
Edit és a Jász Múzeum munkatársainak
köszönhetően valóságában csodálhattuk meg a jász női viselet négy remek,
rekonstruált darabját, velük együtt a
gyönyörű főkötőt, a puffos ingvállat,

Fotó: Suba Bea

Ezt követően remek, és élvezetes előadásmódban jász táncokat mutatott be
Menczel Dóra és Horváth Sándor eredeti, jász viseletben.
Reményeink szerint, a Lajosmizsei
Napok nyitó eseménye maradandó élményt nyújtott az érdeklődők számára,

A Jász Hímzőkör és a Jászsági Hagyományőrző Egylet
csoportképe a kiállításban

az eredeti csatos mellényt, a felpléhelt
viganót, a díszes kecelét, a zsinóros
öltönyt, a ráncolt alsószoknyát. De
gyönyörködhettünk Vinnainé Csurpek
Ágnes egy-egy fazekas darabjában, Kollár Lajosné csuhé remekműveiben. Kisjuhász Lászlóné, Orbán Antalné és Kele
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Fotó: Suba Bea

s talán még követőik is lesznek a hagyományok ápolásában. Szívből gratulálunk a hímzőknek és valamennyi
közreműködőnek. Köszönjük a közösségért kifejtett áldozatos munkájukat.
Kívánjuk, hogy alkotó erőik sose fogyJózsáné dr. Kiss Irén
jon el!

Györffy István nyomában, Anatóliában
Elek György interjúja
dr. Bartha Júlia keletkutatóval
Dr. Bartha Júlia turkológus három
évtizede a török kultúra, a török néprajz kutatója. Kutatásainak, kutatóútjainak eredményeiről több kötetnyi
publikációban, sok-sok cikkben, tanulmányban, népszerűsítő írásban számolt be. Most nyár elején ismét Törökországban járt, Kelet-Anatóliában, ahol
egykor Györffy István is megfordult.

Hány keleti (törökországi) útja volt
eddig?
Magam sem tudom, mert 1988 óta
járom Törökországot, általában évente volt egy-egy gyűjtőút, de volt, hogy
háromszor is eljutottam konferencia
okán. Ez bizony elég sok alkalom, és a
belőle vont mérleg is szép, 47 törökös
tanulmány és két monográfia, három
tanulmánykötet a török néprajz témaköréből.

iszlám emlékeket szerettem volna látni.
Még az elmúlt évben elkezdtem a gyűjtést egy vallásökológiai tanulmányhoz:
szakrális térhasználat az iszlámban – az
anatóliai törökök példája témakörben.
Voltaképpen a mostani út is ehhez szolgált jó adalékokkal. Gyönyörű dolgokat
láttam, pl. Erzurumban, vagy Divrigiben az Ulu Dzsámit, vagy Sivasban, az
egykori Szeldzsuk birodalom kulturális
központjában… Ez a város akkor egye-

Dr. Bartha Júlia turkológus. Fotó: K. V.
Sivas, a középkor egyetemi városa

Bartha Júlia a divrigi Ulu Dzsámi bejáratánál, a Paradicsom kapujában
Fotó: Kicsi Valéria

Mi volt a célja a mostani utazásnak?
Amikor a pályám indult, az első török néprajzi inspirációt Györffy István
munkásságából merítettem, s mindig
az volt a vágyam, hogy végig járjam azt
a területet, ahol Györffy is járt, a Lenárexpedícióval lassan száz éve. Ez most
megadatott. A Fekete-tenger partvidékén, annak kelet-anatóliai szakaszán
jártam, Samsun, Amasya, Trabzon,
Ardesen, Barhal, Erzurum, Erzincan,
Sivas, Divrigi és vissza Ankarába, közel
3 ezer km távot autóval megtéve. Nagyon izgalmas volt egyrészt azért, mert
grúzok, lázok, örmények és tatárok lakta vidék ez, no meg a hemsineké, (örmény eredetű etnikai csoport a Kacskar hegységben) de sajnos hozzájuk az
útviszonyok miatt nem sikerült eljutni.
Az utazás célja a keresztény kegyhelyek
meglátogatása volt (a térségben szép
számú grúz és örmény monostor áll ma
is), másrészt pedig a kora-középkori
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Fotó: Bartha Júlia

temi városnak minősült, négy medreszéje (egyeteme) is volt, amelyben
nemcsak vallásfilozófiai ismereteket tanultak, hanem matematikát, kémiát és
orvostudományt is. Mindezek az épületeket 1271-ben épültek, egy iráni kereskedő Muzaffer Bürüdzse és felesége
építtette. Több dologra szép példa ez:
egyrészt a középkor nem volt „sötét”
– alighanem a reneszánsz „tette utólag
azzá,” másrészt a mecenatúra szép példája, harmadrészt mivel a medreszék
mellett kórházakat is építtettek, hozzá
„bolondok házát „ is, ahol az ápoltakat
zeneterápiával és csobogó vízzel gyógyították, ez azt bizonyítja, hogy kegyesség gyakorlása nem idegen ettől a
vallástól. Sőt!
Felfedezhetők-e még a Györffy által
leírt etnikai csoportok?
Igen, természetesen, persze eléggé
összekeveredtek a török lakossággal,
sok esetben tudatos kitelepítések is

voltak, hiszen Atatürk nemzetkovácsolási szándékának ez is egyik eszköze
volt. De azért azt mondhatjuk, hogy
pl. a lázok, (kaukázusi eredetű etnikai
csoport) most is nagy számban élnek
Ardesen, Artvin vidékén. Jól felfedezhetők az „u”-zó nyelvjárásuk miatt. (A
szó második szótagjának i-je helyett
u-t ejtenek, ezért aki az irodalmi török nyelvet tanulta, nehezen érti a beszédjüket, de ha jóindulat van, akkor
nincs nyelvi akadály.) Györffy 8 féle
etnikai csoportot írt le ezen a vidéken,
voltaképpen nyomokban most is megtalálhatók. Nem szólt a már említett
hemsinekről, akik ma is két településen
élnek, szokásaik javarészét és a népviseletüket megtartották. Valószínűleg
azért nem tudott róluk, mert eléggé
elzárva, a hegyekben élnek. Egyébként
ez a terület már Kelet-Anatólia keleti
része, az örmény, iráni határ felé.

Barhal 9. században épült
grúz monostora
Fotó: Bartha Júlia

Mikorra dolgozza fel ezt a rengeteg
anyagot és hol fogja publikálni?
Folyamatosan dolgozok rajta, jelenleg a több mint 700 fotót adatolom.
Mint említettem vallásökológiai tanulmányt írok, egyelőre tanulmányt, de
menet közben talán kötetté is érik. Azt
még nem tudom, hogy hol publikálom,
de még sohasem maradt kész kéziratom az asztalfiókban. Előbb-utóbb
minden írás megtalálja a helyét. Talán
valamelyik múzeumi évkönyvben. Ez
érdekes, szép téma, és fontos is, mert
emberarcúvá teszi azt a vallást, amit jó,
ha Európa minél előbb alaposan megismer.

Jövőnk kulcsa a múlt

Országos Családtörténeti Konferencia Szolnokon
Nagyszabású eseményen vehetett részt
a seregnyi érdeklődő közönség, akik
szeptember 25-én eljöttek Szolnokra az
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ és
a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára szervezésében megtartott konferenciára. A
rendezvény elérte célját, hiszen amint az
eddigi visszajelzések is bizonyítják, sikerült széles körben felhívni a figyelmet az
egyre népszerűbbé váló elfoglaltságra,
miközben a hallgatóság értékes új információk birtokába jutott.
Annak idején a megyei levéltár és az
ANKK munkatársai, valamint a Családkutató klub vezetője egy közös megbeszélésen gondolták ki az amatőr családtörténet-kutatók munkájának támogatására
egy országos rendezvény megtartását. Az
ötlettől a megvalósításig egy éve telt el.
A program összeállításában, a tervezett
témákban a legkiválóbb előadók megkeresésében és a szervezésben mindvégig
együttműködő partnerünk volt az MNL,
a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület, a Debreceni Akadémiai Bizottság
JNSZ Megyei Szakbizottsága és a JNSz
Megyei Tudományos Egyesület. Dr. Fülöp Tamás az MNL főigazgató helyettese
már a kezdetektől támogatta, tapasztalataival segítette konferenciánk sikerét. Külön elismerést érdemel a MACSE, amiért
az előzetes szervezésben és koordinációban segítséget nyújtott.
A levezető elnököknek (dr. Fülöp Tamás, dr. Örsi Julianna, Csönge Attila,
dr. Kollega Tarsoly István) köszönhetően tartani tudtuk a feszes programot. A
szakma krémjét jelentő előadók külön
érdeme volt, úgy közöltek magas szintű
ismereteket, hogy közben a többségében
amatőr részvevőknek felhasználható ismereteket nyújtottak.
A konferencia nagyszámú vendégseregét Molnár Lajos Milán, az Agóra Kulturális Központ igazgatója, a családkutatók
Klubjának alapítója köszöntötte, majd dr.
Fülöp Tamás, a MNL főigazgató-helyettese szólt a családkutatás jelentőségéről,
amely napjainkban reneszánszát éli. Őt
Reisz T. Csaba, a MNL címzetes főigazgatója követte, aki a családkutatásnál
használt digitális tartalmakról beszélt,
majd Békefi Miklós családkutató a mormonok családkutatásának okait, Károly
Nóra helyismereti könyvtáros pedig a
könyvtárak családtörténeti forrásait tárta az érdeklődők elé. Ezután dr. Kollega
Tarsoly István, a MACSE elnöke az országos egyesület honlapján található adatbá-
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zisokról beszélt, amelyet illusztrált is. Ari
Ilona, a szolnoki és a mezőtúri Családkutató Klubok vezetője arról szólt, mit
nyújthat a családtörténeti kutatás a család és a szűkebb-tágabb közösség számára. Az őt követő Bojtos Gábor levéltáros
pedig a diákok szemszögéből vizsgálta
a kérdést, különös tekintettel arra, hogy
milyen jelentőséggel bírhat a diákok számára elődeik megismerése.
Ebéd után a konferencia két szekcióban folytatódott. Az egyik szekció témája
a megye népessége volt, amelyben elsőként dr. Bagi Gábor történész szólt a megye népességében történt változásokról a
török időktől napjainkig, majd dr. Bathó
Edit etnográfus a magyarrá lett alán eredetű jászokról, dr. Bartha Júlia etnográfus
pedig a kipcsak török kunok és műveltségének ma élő hagyományokban fellelhető
emlékéről tartott előadást. A másik szekció a megye nemzetiségeit vette számba.
Landauer Attila, a Tiszántúli református
Egyházkerület cigánymissziós referense a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei cigányok,
dr. Csősz László történész a megyében
élő zsidók, Ország László történész pedig
a fegyverneki németek történetével foglalkozott. A konferencia eredményeit végül dr. Fülöp Tamás foglalta össze, amely
köszönetet mondott a konferencia szervezőinek a példaértékű rendezésért, és a
közönségnek az érdeklődő kitartásáért.
A jó hangulatú rendezvény hallgatósága – összességében 130 fő regisztrált
– nemcsak a megyéből, hanem a fővárosból és az ország más pontjáról érkezett és
mindvégig kitartott.
Az előadások szüneteiben sem lehetett
unatkozni, sőt legtöbben a bőség zavarával küszködtek. Szakkönyvek és több
családtörténeti vonatkozású helytörténeti jellegű kiadványok között lehetett válogatni. Megindult a beszélgetés rég vagy
kevésbé rég látott ismerősök között, levelező partnerek keresték egymást, új kapcsolatok is születtek. Nagy sikere volt a
kapcsolódó kiállításnak, ahol egymásnak
felelgetett a művészi alkotás és a mezőtúri amatőrök saját családjukat bemutató
munkái. Akinek mindezek mellett maradt még ideje, óriás kivetítőn követhette
nyomon a megyei családkutatók életét
bemutató diákat.
A szervezők mindvégig nagyszerű
munkát végeztek, az országban példa
nélkül álló rendezvény lebonyolítása a
hírveréstől és a konferencia zárásáig zökkenőmentes volt. Köszönet érte mindenkinek! 
Ari Ilona klubvezető

Oszét népmesék – 2. rész
A KOCA ÉS A FARKAS
A kocának három malaca volt. Valamiféle sós halat ettek, és igen kínozta
őket a szomjúság. A koca elment vízért,
s amikor készült a vödröt megtölteni
vízzel, elébe ugrott egy farkas.
− Meg foglak enni, te disznó! − mondta a farkas.
− Még hogy engem? − csodálkozott a
koca −, nekem kemények az oldalbordáim. Kíméld a fogaidat, hagyj engem. Van
három malackám, mint az érett körték.
Az egyiket neked adom.
− Ez már valami, tetszik nekem a dolog, − mondja a farkas. − És hogy hívják
őket?
− A neveik: − az egyiké Későn, a másiké − Erősen, a harmadiké − Meleg.
− Jól van, felelte a farkas, és elbocsátotta a kocát.
Hazaért a koca, megitatta a malacait, jól bezárta az ajtót, és a malacaival
együtt lefeküdt a melegben. Ekkor az
ajtó mögül a farkas hangja hallatszott:
− Hej, Későn!
− Későn van már, nem megyek ki
hozzád! − mondta neki a koca.
− Hej, Erősen! − kiáltja a farkas.
− Be van zárva az ajtó erősen, − feleli
a koca.
− Hej, Meleg! − kiáltja a farkas.
− Jó meleg van a puha almon számunkra, − válaszolja a koca.
A farkas a dühtől eszméletét vesztette,
mintha meghalt volna. Varjak repültek
arrafelé, s elkezdték a farkast csipegetni.
Magához tért, vicsorgatta a fogát, és elkapta az egyik varjút.
− Most, jaj lesz neked varjúcska, −
mondta neki. − Minden mérgemet rajtad fogom kitölteni!
− Tégy velem, amit csak akarsz, − válaszolta a varjú. − Ha úgy gondolod −
meg is ehetsz, ha meg kedved tartja, a
vízbe is dobhatsz. Csak egyre kérlek: ne
tekerj babindát a nyakamba kötélként,
és ne vess bele a szakadékba!
− Jó, hogy te magad mondtad el nekem, amitől rettegsz! − örvendezett a
farkas.
Babindát tekert a varjú nyaka köré, és
behajította a szakadékba.
A varjú elröpült, és letelepedett egy
magas fa ágára. Csipegeti a babot, és kiabálja:
− Kárr, te farkas! Kárr, hogy nem falhatlak fel!
A farkas nem tudta elviselni, hogy

másodszor is lóvá tették, a dühtől szétpukkadt, és kilehelte a lelkét.
HOGYAN SZERZETT AZ EGÉR
A FIÁNAK MENYASSZONYT
Már senki nem emlékezik rá, hogy
mikor történt, s azt sem tudja senki,
hogy hol. Élt egy egér, olyan volt, mint
az egerek általában: bajuszocska, orrocska, kerek fülecskék, élénk szemecskék,
négy rövid lábacska és vékony, hosszú
farkinca, szalmaszálhoz hasonló. Szóval
olyan egér volt, amilyenből nem keveset
láthattok.
Lakása is volt − egy kényelmes lyuk,
amelyet maga vájt ki a kis karmaival.
Egy idős anyóka kosarából gyapjút
csent, és puha ágyat készített magának.
A házában kamrácskák is voltak, amelyeket lopott gabonával és mogyoróval
töltött fel télire.
Egyszer elkezdtek járni hozzá a szomszéd egerek, ő pedig nem mutatkozott
kinn: amikor elérkezett a szülése ideje,
igyekeztek hozzá a szomszédos bábaas�szonyok.
Bizonyos idő eltelte után kiszaladtak
a lyukból a hírnökök, és telekürtölték a
szomszédokat a hírrel:
− Örvendjetek a jó hírnek: az egerünknek fia született!
Nagyon megörvendtek az egér szerencséjének a rokonok és a kebelbarátok, hordták neki az ajándékot.
Az egér anyuka pedig nagyon szerette
a fiacskáját, nem hiába mondják: „A békának a békaporonty a nap sugara.”
Nevelni és táplálni kezdte. Amikor
már annyira megnőtt, hogy futkározni
kezdett, elkezdte az egérkét az anyja tanítgatni.
Nem sok idő telt el, amikor az egérnépség csakis róla beszélt, mindenütt
dicsérték őt.
− Ilyen derék fiatalember még nem
volt közöttünk. Hogyne irigyelték volna
az anyját, aki szülte!
− Igazat mondasz! Esküszöm, szintén
úgy vélem, hogy belőle kiváló egér válik!
− Bizony, bizony! Nemcsak nekünk
tetszik, hanem mindenkinek, aki csak
látta őt!
− Jóképű, jó megjelenésű, ráadásul
milyen jól nevelt, és milyen okos!
− Nagyon tehetséges ez az egércsemete: senkinek sincs olyan éles hallása,
senki sem hallja meg nálánál hamarébb
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a macska nyávogását, senki sem észleli
nála jobban, honnan fenyegeti veszedelem a nemzetségünket.
− És igen fürge az életben, szinte lehetetlen szemmel követni, a dologban meg
olyan, mint a tűz! Néhányszor elnéztem
a munkában: egy pillanat alatt remek
lyukat rágott éles fogaival az új kason, és
hordott onnan piros búzamagot a télre.
− Együtt jártuk az erdőt a bükkmakkért és mogyoróért. Haljak meg, ha
mindannyian annyit tudnánk gyűjteni,
mint ő egymaga. A legszebb érett mogyorót gyűjtötte össze a kamrájukba.
És a bátorságáról sem hallgathatunk: az
udvaron a tyúk a csibéivel járkál, kotkodácsol, leengedi a szárnyait, hívogatja
a csibéit. A macska oldalt hever, nyújtózkodik, mozgatja a bajuszát, oldalra
tekintget. A mi egérkénk meg, mint derült az égből a mennykőcsapás, rátámad
a csibére − próbáld csak meg utolérni!
Szempillantás alatt már az egérlyukban
pityeg a csibe, a tyúk meg a macska csak
szájtátva néznek utána.
Telt az idő, az egérke felcseperedett.
A mamája elhatározta, hogy megnősíti. Sok egérlányka álmodozott róla, sok
egérmama kínálta a lányát, más egerek
meg az ismerőseiket és a rokonaikat
menyasszonyként. Az egész egérnépséget végigjárva − senkit sem találnál, aki
nem adta volna szívesen a lányát feleségül az egérifjúhoz.
Azonban az egérmamák jól ismerték,
hogyan milyen az élet − és mint a régi
szép időkben, mindegyik gazdag, híres
és tehetős rokonságot keresett a fiának.
Az egérmama úgy döntött, hogy a nap
lányával házasítja össze a fiát, mert úgy
tartotta a világ, hogy senki sem erősebb
a napnál. Télen befagy a föld, mindent
jég borít. Sok növény, állat és madár elpusztul ekkor, mások meleg országokba
vándorolnak télire, megint mások pedig
mély téli álmot alusznak.
De ismét kisüt a nap a magasban, a
hideg tél után ismét beköszönt a harsány tavasz, a napsugarak melege szétrombolja a jeges hókupacokat, és a föld
elkezd lélegzeni. Újraélednek a mezők,
zöldbe borulnak a hegyek és a sztyeppék, minden mozgásba lendül.
Hát elment az egérmama a naphoz.
Hogyan talált az odavezető útra, nem
tudnám megmondani, mert magam
sem ismerem a járást.
− Jó napot kívánok, napok napja!
− Neked is jó napot, hosszúfarkú

egérke, örömömre szolgál, hogy láthatlak − válaszolja a nap.
− Én is a legjobbakat kívánom neked
− feleli az egér −, de most, napok napja,
fontos ügyben kereslek téged.
− Biztosan elmeséled majd nekem,
milyen ügyben keresel.
− Bocsánatot kérek, napok napja, van
egy fiacskám, az égi Uacillához hasonló.
Eljött az ideje, hogy megházasítsam. A
mi országunkban bármelyik eladó lány
hozzámenne feleségül, azonban én nem
egyezem bele, nem találom őket hozzávalóknak. Erős famíliát keresek a fiamnak. Add feleségül a lányodat a fiamhoz
feleségül − nem fogjátok megbánni, sem
te, sem a lányod.
− Gondold csak el, én ugyan erős vagyok, − mondja a nap, − de van valaki,
aki erősebb nálamnál,
− Vajon ki lehet, aki náladnál is erősebb?
− A felhő.
− Hát ez hogyan lehetséges?
− A föld és közém érkezik, betakarja
az eget − semmit sem tudok tenni, sőt
még a gyermekeimet sem látom.
− Bocsáss meg, akkor nem felelsz meg
rokonomnak.
− Minden jót kívánok neked, hosszúfarkú egérke.
Az egérmama elment a felhőhöz.
− Te felhő, azért jöttem, hogy rokonságba kerüljek veled. Add feleségül a lányodat a fiamhoz! A napnál jártam, őt
tartottam a legerősebbnek, de ő maga
mondta, hogy te erősebb vagy nála.
Mi tagadás, ez könnyen elhihető. Csak
hálásak lehetünk neked, akik a földön
élünk. Ha nem lennél, mindannyian elpusztulnánk víz hiányában.
− Nem is találsz senkit, aki ezt kétségbe vonná. Lehet, hogy a napnál erősebb
vagyok, de akad, aki nálam is erősebb.
− Vajon kicsoda?
− A szél. Amint hozzákezd fújni, elkezd kergetni, mint a labdát, egyik oldalról a másikra, süvöltve a szikláról,
elűz engem az ég szélére.
− Köszönöm az őszinteséged. Viszontlátásra!
− Jó utat kívánok!
Az egérmama hol futva, hol ügetve,
eljutott a szélhez.
− Add feleségül a lányod a fiamhoz!
Úgy tartják, náladnál nincs senki erősebb. Jártam a napnál, aki beismerte,
hogy a felhő erősebb nála, ő pedig elküldött tehozzád. Kétségkívül erős vagy, ezt
magam is tapasztaltam. Júliusban, amikor a nap már mindent kezd kiégetni,
akkor te megjelensz valahonnan, és felhőket hozol. Vagy fordítva, amikor már

mindennek elege van az esőből, és a nap
sem mutatkozik, neked lehet megköszönni, hogy eltűnnek a felhők. Neked
köszönhetik az emberek, hogy kenyeret
ehetnek: te forgatod a szélmalmok vitorláit, és nekem is pergetsz a gabonából.
Neked köszönhető, hogy az emberek
kiszelelhetik a gabonából a szemetet, és
te röpíted a hajókat a tengeren. Amikor
pedig feldühödsz — nagy károkat okozol, tövöstül téped ki a sűrű erdő fáit,
nem hagysz az embereknek sem gabonát, sem szénát.
− Annyira feldicsértél, hogy jobban
már nem is lehetséges. Köszönöm neked, azonban akad, aki nálam is erősebb.
− Erősebb náladnál? El sem tudom
képzelni, hogy ki lehet.
− Az ökör. Legelészik a mezőn, tépdesi az üde füvet, és mintha én nem is
léteznék, még a farkát sem mozdítja.
Az egérmama tovább futott. Fut-fut,
látja, hogy a hasáig érő fűben egy hatalmas fekete ökör álldogál. Legelészik,
tépkedi a füvet a széles fogaival, és ha
rászáll egy légy, elűzi a farkával.
− Rokonságot keresni jöttem hozzád,
add hozzá a lányodat a híres fiamhoz.
Az erősek között a legerősebbet keresem
rokonomnak. Jártam a napnál, de a felhő erősebb volt nála. A felhőnél erősebb
volt a szél, ő azonban téged nevezett
meg, mint a legerősebbet. Hinni lehet a
szavának. A te erős nyakadnak köszönheti a nép, hogy a szánthat, fát szállíthat,
utazhat az utakon, házat építhet…
− A fekete ökör felemelte a pofáját a
zsenge fűről, jóságos nagy szemeivel az
egérre bámult, és megszólalt:
− Nagyon megtisztelsz, azonban nekem úgy tűnik, túlságosan is megdicsérsz engem. Nem vagyok gyenge, ez
igaz, azonban tévedsz, ha engem tartasz
a legerősebbnek.
− Hát kicsoda az, aki náladnál is erősebb?
− Az eke erősebb nálam. Megtörténik,
hogy nyolc ilyen húzza, mint én vagyok,
amikor a földet szántja. Eltelik néhány
nap, amikor az erős nyakunk feltörődik,
elkezd fájni, behorpad a hasunk, beesik
az oldalunk. Gyakran olyan is megtörténik, hogy egyedül nincs erőm az ekét
elmozdítani a helyéről.
− Tehát te sem felelsz meg a rokonomnak − mondta az egér. − Sok szerencsét
kívánok neked.
− Neked is szerencsés utat kívánok −
válaszolta az ökör.
Az egér az ekét kezdte el keresni, s rá
is talált a mezőn.
− Eke, én a legerősebbet keresem a
világon, össze szeretném házasítani a
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fiamat a lányával. Jártam a napnál, de a
felhő erősebb nála. Feleségül kértem a
felhő lányát, de a szél még nála is erősebb. Voltam a szélnél is, azonban az
ökör erősebb nála. Elmentem az ökörhöz, de ő téged jelölt a legerősebbnek.
− Természetesen, erős vagyok, úgy bizony! Tavasszal és ősszel megforgatom a
föld kérgét. Kevés olyan hely akad, ahol
nem húzok barázdát. Bőséget hozok a
világnak, nekem köszönhető, hogy a
hombárok megtelnek gabonával. Azonban, ha azt mondom, hogy nincs senki
erősebb nálamnál, nem lesz igaz.
− Hát létezik valaki, aki téged is le tud
győzni?
− Létezik, ami nehéz pillanatot jelent
a számomra. Megyek a mezőn, és barázdát hagyok magam mögött, szép egyformákat. Megyek, megyek − egyszer csak
egy gyökér kerül elébem, hirtelen megakadok, nincs erőm továbbhaladni. Ha
ez a gyökér nem lenne nálam erősebb −
nem lenne képes megakasztani.
Az egér otthagyta az ekét.
„Amíg a saját szemeddel nem látod
azokat, akiket a legerősebbeknek tartanak, ameddig nem beszélsz magad
is velük − nem tudhatod, hogy kiktől
vagy magad is erősebb − gondolta az
egér bosszankodva. − De ki gondolná,
ki merné feltételezni, hogy te vagy a
világon a legerősebb! A nap erős, a felhő erősebb a napnál, a szél erősebb a
felhőnél, az ökör erősebb a szélnél, az
eke erősebb az ökörnél, a gyökér meg
erősebb az ekénél is. Lehetséges, hogy a
legerősebb én lennék! A gyökeret, amelyet a világon a legerősebbnek tartanak,
könnyedén elrágom a fogaimmal!”
Abbahagyta a legerősebb rokonság
keresését, hazatért, és az egér nemzetségből és az egerek nemzetségéből keresett egy szép, művelt és eleven lányt az
egyetlen fiának.
Derült nyári éjszaka volt. Az égen telehold világított, ragyogtak a csillagok,
az eget a Tejút osztotta kétfelé. Ezen az
éjszakán tartotta az egér a lakodalmát.
Az öregek és a fiatalok egyaránt lakmároztak, azután szimdet táncoltak a sima
szérűn, a legerősebb hangú egér állt a
kör közepére, és dalolta el az öreg Kajszin nótáját.
Bizonyára közületek is ott volt valaki
ezen a lakodalmon?
Kajszin = ismert vak énekes és zenész
Oszétiában
Szimd = az oszétek egyik legrégibb
együttes tánca
Fordította: Kovács J. Béla
Folytatjuk!

Gál József látása (Avagy vannak csodák?)
A 17-18. században a katolikus és a
protestáns egyházak egymás elleni vallási ideológiai csatározásainak egyik
fejezeteként tartják számon a kutatók
a református népi látásirodalomból
ismert eseteket. A csodálatos látásokat a felfokozott vallásosság, valamint
a szélhámosok „megélhetési látásai”
tették sokrétűvé, bonyolulttá ebben a
korszakban. Mindkét egyház képviselői fenntartásokkal, kétkedve fogadták
a hihetetlen történeteket, egyúttal saját
érvrendszerük erősítésére is igyekeztek
felhasználni ezeket a „látó” emberek által előadott jelenéseket.
Fülöpszállás is bejelentkezett egy érdekes 18. századi történettel. 1974-ben
Biczó Károly helybéli református lelkész átadott a Kecskeméti Református
Könyvtárnak egy becses kéziratot, egy
megsárgult füzetet. A fedéllapra Biczó
tiszteletes ezt jegyezte fel: „Székeli István parasztköltő alkotása, több kéziratos munkája van Dr. Székely Tibor kezében.” Ezek az írások ma már családi
örökségként a tulajdonomban vannak.
Székely vagy Székeli? – ugyanaz a család, de a helybeliek inkább
Székelinek mondják családunkat. Talán abból adódik a különbség, hogy
1720 körül érkezett a faluba a család
Erdélyből, akiket latinul – „Siculi” –
nak regisztráltak.
Székely István (1808 – 1884) református, mélyen Istenhívő ember volt.
„Tisztelt olvasó” megszólítással egy erkölcsi példázatokkal színesített részletes előszót írt műve elé. A címe is igen
részletes, alapos, sokatmondó. Így írja
a mű címét:
„GÁL JÓZSEF LÁTÁSA, mely történt az 1734-dik esztendőben, december
30-ik napján a kecskeméti pusztán, új
esztendő előtt való csütörtökön éjszaka,
pénteken, szombaton és annak éjszakáján három éjjel és két napon elmélyében
elragadtatván ifjúságában megjelentetett néki Istentől, hogy mi módon
tartassék meg szent törvénye szerint az
örök életre.”
Székely István pusztabíró a kecskeméti, fülöpjakabi pusztákon szorgalmasan gyűjtötte a mendemondákat,
regéket, eseteket, és a megélt igaz történeteket. A mintegy hatszáz oldalas
írásos hagyatékának egyik gyöngyszeme Gál (néhol Gaál) József különleges
hallucinációja, melyek következmé-

nyeként a gulyásfiú katolikus vallását
elhagyván a református hitre tért.
A történetet 1865-ben vetette először papírra, ezután még legalább háromszor lemásolta. Hogy régi írásból
másolta, vagy hallomás után maga fogalmazta? Mindkét eset elképzelhető.
Székely István bibliaismeretből igen
képzett volt, de fantáziáját is gyakorta
igénybe vette a szöveg színezéseképpen.
Gál József egykor igen népszerűvé
vált látása az irodalomtörténetben Dézsi Lajos egyik tanulmánya után lett
általános kutatási terület. A számtalan
kéziratos másolat közül a sárospataki
levéltárban őrzött példányt ismerhette
először Harsányi István, és a Magyar

Néprajzi Társaság 1923-i ülésén olvasta
fel. Harsányi szerint: „… Gál József története nem költött, nem koholt, hanem
valóban megtörtént esemény…”. Megerősítette e tényt Csáji Pál, aki megtalálta a Simontornyán 1750-ben lezajlott
per iratait. A katolikus egyház mindenáron szélhámosként akarta büntetni a
„hitehagyott”, parasztevangelizátorként
elhíresült írni-olvasni nem tudó gulyáslegényt.
Gál József Egerben született 1708
vagy 1810 körül, római katolikus vallásos családban. Apja, Gál Márton, a
kuruc világ veres inges katonáinak kapitánya volt. Gál József látásának egy
1773-ban másolt példányára vagyon
írva mindez, mely a Székelyudvarhelyi
kollégiumban található. Iskolába nem
járt, írni-olvasni nem tudott. 1722-ben
édesanyjával Apátira költözött.
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22 éves korára már több helyiségben dolgozott béresként, pásztorként,
amikor is a kecskeméti Suhari Nagy
Mihály szolgálatába állt, mint gulyás.
Kinn a pusztán egy kis kunyhó volt a
hajléka, ahol egyedül lakott. 1734 karácsonya után egy Szána János (egyes
kutatók szerint István) nevű debreceni református diákot sodort a szél Gál
házacskájába. Különös, egyházi dolgokban eminens tudású fiú volt Szána
János, akivel Gál József „a hit dolgai felől tusakodott” órákon keresztül – persze szóban. Ez a beszélgetés alapjaiban
ingatta meg katolikus hitében. Ahogy
1750-ben a simontornyai bíróság előtt
nyilatkozott, 1734. december 30-án „…
elhanyatlottam, és azon estvétül fogvást,
mely csütörtök estve volt, következett
szombatnak éjszakáján estve 10 óráig a
földön feküdtem…”. Álmában két hos�szú, fehér ruhába öltözött személyt látott, akiket Illés prófétaként és Szent Jánosként vélt azonosítani. A jeles bibliai
emberek élénk beszélgetést folytattak
egymással a hit igazi gyökereiről, és ő
hallgatta dialógusukat.
Gál József e látás után felkereste
Ölvedi András kecskeméti prédikátort, aki története meghallgatása után
Helmeczi K. István nagykőrösi szuperintendenshez küldte. Ő azonnal felvette a református egyház kebelébe, és
úrvacsorát szolgáltatott neki. Másnap a
szuperintendens összehívta az egyházi
tanácsot, ahol Gál József még egyszer
elmesélte a különös éjszaka történetét.
Beszéde olyan izgalmasnak és hosszúnak találtatott, hogy presbiter uraimék
az ebédről is megfeledkezvén, estélig
hallgatták előadását. Nagyra nyílt a szemük a csodálkozástól, hogy ez a tanulatlan pusztai gulyáslegény honnan lehet olyan mértékben tájékozott az Ó-és
Újtestamentum cseppet sem egyszerű
és korántsem rövid terjedelmű világában. A kutatóknak ugyanez a tény okoz
manapság is értetlenséget.
Tény, hogy Gál József az időtől fogva „parasztevangelizátor”-ként járta
az országot. Parókiák vendége volt,
templomokban hirdette az igét az ő
sajátságos megvilágosodása alapján, a
hívő tömegek őszinte csodálkozásától
kísértetvén.
1736-ban megházasodott Nagykőrösön, de utódnak nincs híre egy emlékezésben, vagy írásban sem.

Tiszavásárhelyi lányt vett feleségül,
aki 1750-ben Nagykőrösön élt.
1750-ben perbe fogják Tolna vármegyében szélhámosság gyanújával. A
bizonyíték ellene a látásának egy diák
által másolt változata. A katolikus egyház mindent elkövetett a hitehagyott,
hitáruló Gál börtönbe csukásáért. Ami
évekkel azelőtt Egerben sikerült az Egri
püspöknek, az most is, de csak egy
évet tudtak neki „elintézni”. Gál József
a történetét elmondta a bíróság előtt,
bűnösnek magát nem ismerte el. Hogy
hamarabb szabadulhasson, cselhez folyamodott. Visszatért a katolikus hitbe
– látszólag. Mindezt komolyan nem
gondolta, mert ezek után is a református parókiák vendége és a református
templomok igehirdetője maradt élete
végéig.
Hatásáról, a mű utóéletéről nagyon
sokat mond az, amit Székely István
fülöpszállási parasztember jegyzett fel
a látás másolásának elejére írt előszavának végén 1874-ben: „Hogy már én
háromszor másoltam le, ennek oka az,
hogy amidőn még 1833-ban meghallotta
Buriány Éva asszonyság, hogy van olyan
irat, amely Gál József látását tartalmazza, sietett azt megtudni és megolvasni.
Melyre azt felelte, hogy az igaz történet
volt, úgy hogy igen jól emlékszem arra,
hogy mikor még én Kecskeméten gyerek
koromat élveztem, még ennek az álomlátásnak nagyban volt híre, de a római
vallás büntetés alatt tiltotta. Én ezt tulajdon szájából hallottam a nevezett
asszonyságnak, mint aki már akkor is
80. évet meghaladta. Tulajdon szavából
hallottam még Lukács Mária asszonytól, aki nekem rokonom volt, hogy ő néki
volt gyámja, kicsiny korában az, aki volt
először Makádon papné, és ő még Makádon lakott többször volt náluk, és az
első férje, mint pap többször meghívatta
az álomlátó Gaált, és szép volt hallgatni a beszédit. Csudálatra méltó volt az,
hogy olyan egyszerű ember, hogy tud oly
bölcs beszédet tudni; és az a tájéki papok eltartották a látása elbeszéléséért, az
volt a szerencsés, ki megnyerhette barátságát, és a Duna sziget tájékát legjobban
szerette nyugalmának midőn már öreg
és igen ősz volt. Különben a református
helyeket kedvelte, mert a római vallás
üldözte.
Három évvel halála előtt elkészítette koporsóját és többször abban hált.
Késő vénségében meghalt. Dömsödön
van eltemetve. Minthogy pedig nem haszontalan szájakból hallgattam ezeket,
ennélfogva lettem bátor újra lemásolni

és megjegyzésemben említést tenni, mint
hogy meggyőződtem ennek igazságáról. Melyre nézve lássuk most már, és
olvassuk meg ezen történeteket. Ámbár
hosszú ugyan, de én mindenkinek figyelmébe érdemesnek tartván tisztelettel
ajánlom.”
A Székely István féle 66 oldalas „Gál
József látása” eredeti szövegét hely hiányában nem tudom közölni, de hozzáférhetőségeinek lehetőségeit felsorolom a bibliográfiában:
· Felső – Kiskunsági Emlékek Háza
(Székely Gábor gyűjteménye)
· Kunszentmiklós
kéziratai)

(Székely

István

· Dézsi Lajos: Az irodalomtörténeti
kutatás feladatairól. Irodalomtörténeti Közlemények 1904.3.
· Néprajzi Múzeum, Ethnológiai
Adattár 2587. 1-19. és Györffy István anyaga

Sajtból van a hold?
„Melyik a fontosabb? A nap, vagy a hold?
Természetesen a hold, mert az éjjel világít,
amikor sötét van.”
A hold − mióta ember él a Földön –
meghatározója az életünknek. Földünk
kísérője mióta ember él a földön, mindig
mindenben befolyásolta az életét. Még a
naptárját is ahhoz igazította. Sok helyen
még ma is holdhónappal mérik az időt.
Mi is azt mondjuk a mai hónapra is, hogy
„holdnap”. Az az idő, amikorra a hold ismét ugyanabba a helyzetébe kerül vissza.
Nagyanyám azt mondta, hogy köszönteni kell az újholdat. Mikor először meglátta a vékony sarlót, akkor azt mondta:
„Új hold, új kirá’
Dicsértessék a Jézus!”
A holdsarlót a gazdaembernek tanácsos
volt meggusztálni, hogy abban a ciklusban
kifolyik-e belőle az esővíz. Ha a sarló alsó
vége lefelé állt, akkor a következő hónap
esős lesz, mert kifolyik belőle a víz, de ha
felfelé állt, akkor aszály volt várható.

· Rádai Levéltár Kézirattár K. O. 416.
· MNL – N. kancelláriai Lt. litt Cous.
Loc. 1751. N. 11.
· Gál József vallomása a törv. szék
előtt Simontornyán 1750. márc. 4.
és 7. én 1751. N° 101.
· Thúry Etele: Iskolatörténeti adattár.
Pápa, 1908. 279.286 (Talán nem
Száva János, hanem István)
· Magyar. Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő. 1885. 433-434. p.
1887. 389. p.
· Földvári László: Adalékok a
dunamelléki. ev. ref. egyházkerület
történetéhez, Bp. 1898. 2. k.
· Horányi István: Adalékok látásirodalmunk történetéhez 10. p.
· Szombathy János: A magyarországi
reformáció históriája (1799) kézirat.
Török József 1803-as lejegyzése.
· Rádai Levéltár K. I. 157/B 59. p.
· Székeli /Székely/ István kézirata
1874-ből. Kecskeméti Református
Egyházi Könyvtár K. 194.
· Molnár Ambrus – Dr. Szigeti Jenő:
Református népi látásirodalom a
XVIII században.
· Theológiai Tanulmányok, Új folyam
– 19. k., Bp. 1984. Székelyudvarhelyi Kollégium Könyvtára M. S. 117.
Fülöpszállási Székely Gábor
helytörténeti kutató

21

Jász-Kürt újság ábrája 1873-ból
Amikor meg szépen kigömbölyödött –
eljött a telihold ideje – akkor lehetett látni benne Szent Dávidot, amint hegedült,
Szent Cicelle meg táncolt rája. Na, persze
ilyenkor leselkedett a holdra a legnagyobb
veszély is. Amikor gyerekként megkérdeztem, hogy hová lett a hold egy része, akkor azt a választ kaptam, hogy „megette a
markaláb”. Markalábot egyébként sosem
láttam, ugyanúgy, mint mókárt sem, mely
pedig a rossz gyerekekre volt veszélyes, de
mindenképpen nagy átváltozó képességgel kellett rendelkeznie, mert hol a napot
utánozta le, hol egy felhőt, attól függően,
hogy holdfogyatkozás volt, vagy frontátvonulás. Lehet, hogy túl jó gyerek voltam,
hogy sosem találkoztam velük?
A mai ember persze már nem lát meg
ilyesmit, sőt nem átallja ezt terjeszteni,
hogy 1969-ben a holdra lépett. Ekkora galádságot természetesen nagyanyám nem
hitt el, mert hosszú élete során „látott ő már
karón varnyút” de asztronautát egyet se’.
Meg ugye Demjén Rózsitól is tudjuk, hogy
„sajtból van a hold”!
Durbints sógor

Mozaikok Fülöpszállás történetéből
Varga Istvánné Fajszi Mária:
Mozaikok Fülöpszállás történetéből
a II. világháborúig.
Kiadó: Fülöpszállás Község Önkormányzata, Fülöpszállás, 2015. 152 p.
A 2015-ös esztendő különleges éve
az ünnepeket kedvelő Jászkunságnak.
Május 6-án Jászberényben részt vehettünk a Jászkun Emléknap parádés ünnepségén, ahol sor került az új jászkun
főkapitány beiktatására. Ebben az esztendőben nemcsak a jászok, a kunok is
világtalálkozót rendeztek, s mindezekhez számos társrendezvénnyel, ünnepi
kiadvánnyal csatlakoztak a kunsági és
jászsági települések.
Az Kiskunság ünnepeinek sorában
talán a leghangsúlyosabban Fülöpszállás hívta fel magára a figyelmet, részben
a kiskunkapitány kiválóan megszervezett beiktatási ünnepségével, részben a
község történetének jól időzített megjelentetésével.
Fülöpszállás község 2014-ben ünnepelte 890. születésnapját. Az ősi kun település történetét Varga Istvánné Fajszi
Mária rendkívül olvasmányos stílusban, tudományos alapossággal, a hitelességet kiemelt fontossággal kezelve
tette az olvasók asztalára. Fajszi Mária
magyar és történelem szakos tanárnő,
aki szülőfaluja történetének évtizedek
óta elkötelezett kutatója. A címben
jelzett „mozaikok” kifejezés, kutatási
módszerére is utal, hiszen az évek során szinte a kötet minden fejezetéről
készített már előtanulmányt, összegezte kutatásait előadásokban, ismeretterjesztő írásokban. Lépésről lépésre haladt a teljes áttekintésig, s amikor már
úgy érezte biztos tudással rendelkezik
a település csaknem évezredes múltjáról jó érzékkel állította össze könyvét,
hogy minél szélesebb olvasói réteg juthasson hozzá munkája gyümölcséhez,
ismerhesse meg Fülöpszállást.
Minthogy ősi kun településről ír a
szerző, áttekinti a kunok betelepítését,
szálláshelyeiket és részletesen elemzi
mindazokat a feltételezéseket, amelyek
Fülöpszállás nevének eredetéről szólnak. Szerzőnk nem csupán elemez, állást foglal és érvel a sajátjának fogadott
változat mellett.
A Törökvilág a Kiskunságban címet
viselő fejezetben a falu 17. századi életéről bővebben olvashatunk, s itt szól a

törököt felváltó német uralomról is. A
jászkunsági olvasók jól tudják, a kun
szabadság éppúgy véget ért a 18. század
elején, mint a jászok szabadsága. Az
1702-ben bekövetkezett eladatás közös
megpróbáltatása volt a Jászkun Kerület
népének. A Rákóczi- szabadságharctól
remélt szabadság késett, s Fülöpszállás
népe már 1703-ban menekülni kényszerült a rájuk törő rác hordák elől. A
nagyságos fejedelem zászlaja nem tudott kellő védelmet biztosítani a Felső-Kiskunságnak, viszontagságaikról,
a lakosság szétszóratásáról korabeli dokumentumokkal alátámasztva, azokból
érdekes és jellemző idézeteket kiragadva ír Fajszi Mária.
A következő fejezet az 1848-as szabadságharcig, Rákóczitól Kossuthig
foglalja össze a történéseket. Itt olvashatunk a redempcióról, és a visszanyert
szabadság hatására kialakult életmódról. A szerző bemutatja Fülöpszállás
céhes iparának alakulását, a község
gazdálkodását és mezővárossá válását.

A mezővárosi privilégiumot 1826-ban
nyerték el, kihirdetése népünnepély
keretében történt. A szerző Turi István
nótárius feljegyzéseit hasznosítva megismerteti olvasóit a korabeli ünnepség
részleteivel, hangulatával.
Az 1848-as szabadságharc községi
vonatkozásai és következményei közül
külön fel kell hívnom a figyelmet az elhíresült országgyűlési követválasztásra.
Tudjuk, Petőfi Sándort megbuktatták
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a Felső Kiskunság választói, s helyette
Nagy Károlyt, a szabadszállási református lelkész fiát, választották követnek. Szerzőnk az ismert tények mellett
több eddig kevésbé ismert körülményre hívja fel olvasói figyelmét.
A falu általános történetének utolsó
fejezete a világosi fegyverletételtől a 20.
század közepéig terjed. Olvashatunk
itt a betyárokról, Bogár Imréről, Dönti Péterről, majd a kocsmákról és vendégfogadókról. Ismét felbukkan Petőfi
családja, hiszen Petrovics István Petőfi
Sándor édesapja az 1833–36-os esztendőben Fülöpszálláson bérelt kocsmákat és mészárszéket. A kiegyezés utáni
korszak Fülöpszálláson is a polgárosodás fellendülését eredményezte, egyesületek alakultak, létrehozták a községi
könyvtárat, megalakult a Hitelszövetkezet, fejlődött a kereskedelem. A boldog békeidőket az I. világháború törte
ketté, nem kevés bánatot és fájdalmat
okozva a lakosságnak. Szomorú befejezése a község köztörténetének a II.
világháborúban elszenvedett veszteség
felidézése. A falu 86 életet áldozott, veszített el a háború katasztrófájában.
A könyv második felében a szerző
tematikus fejezetekben szól Fülöpszállás hitéletéről, az iskolai oktatásról és
az egészségügyről. A szép kivitelű kötet végén gazdag képanyagot láthatunk
Fülöpszállás mai és hajdani lakóiról,
épületeiről.
A történeti-néprajzi fejezeteket mintegy keretbe foglalják Vargáné Fajszi
Mária olvasóinak címzett kedves, közvetlen bevezető és befejező sorai. Valójában vallomások e sorok a szerző
szülőföld iránti szeretetéről, az írástudó
felelősségéről, a kutatás során felbukkanó érzelmek írásra ösztönző hatásáról,
a törekvésről, hogy munkájával tovább
szilárdítsa a fülöpszállásiak identitását,
kötődését a helyhez, a tájhoz, a hazához.
Kedves leendő olvasók! Varga Istvánné Fajszi Mária könyvét mindazoknak
ajánlom, akiket érdekel egy ősi kun
település sorsa, amely mindenkor szorosan összeforrt a Jászkunság történetével. Ajánlom azoknak, akik a tudás és az
érzelem szerencsés találkozására kíváncsiak, hiszen e kettő elválaszthatatlan a
közel 900 éves település népének életét
a falu történetét bemutató kötetben.
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet,
az MTA doktora

15 éves a JÁKÓB
Július 12-én ünnepelték a Jászjákóhalmáról elszármazottak megalakulásuk 15. évfordulóját. Ez alkalomból

tek. Végül Ádám Katalin elnökségi tag
megnyitotta a Jákób 15 évét bemutató
fotókiállítást, majd Korik Erzsébet bemutatta az „Így játszottunk mi” című
könyvecskéjét. A jó hangulatú, családias összejövetel késő délután ért véget.
Magyar Aliz, a JÁKÓB vezetője

Ivancsó István esperes úr felszenteli
az „Isten hozta falunkban” feliratú táblákat

közös misén vettek részt, majd az Elszármazottak Kövénél egy-egy szál
virágot helyeztek el az elhunyt tagjaik
emlékére.
Ezután Ivancsó István esperes úr
megszentelte az elszármazottak által a
falunak felajánlott „Isten hozta falunkban” feliratú két táblát, amit átadtak a
polgármester asszonynak. Az ünnepség ezután a Polgármesteri Hivatal
dísztermében folytatódott, ahol Terjéki Tünde polgármester köszöntötte a
Jákób-tagokat, majd Magyar Aliz emlékezett meg a 15 év legfontosabb eseményeiről. Az ünnepi megemlékezés
után a falu civil szervezetének vezetői
köszöntötték egy-egy csokor virággal
Magyar Aliz személyében az elszármazottakat. A Jákób vezetősége nevében Lékó Mária emléklapot, és egy kis
szobrocskát adott át a 15 éves tagoknak.
Ezután Fodor Dénes vezetésével a Népdalkör egy népdalcsokorral köszöntött
minden elszármazottat. Végül Terjéki
Éva értékelte a Jákób által a jákóhalmi
8. osztályosoknak szervezett „Ismered
faludat?”című vetélkedő eredményét,
és átadta a három legjobban szereplőnek az emléklapot és a pénzjutalmat.
Az ünnepség befejezése után a résztvevők átvonultak a Gazdakörben rendezett állófogadásra, ahol a Népdalkör
újabb és újabb népdalokkal szórakoztatta a jelenlévőket. A hangulat egyre
emelkedett, néhányan táncra is perdül-

Fotó: Czuk Ferenc

új, hiszen mai funkciójában az idén
megrendezett Jász Világtalálkozóra
készült el. Az Árpád-házi Szent Erzsébetről elnevezett vízimalom közel két
évszázada épült és 1948-ig dolgozott,
az utóbbi időben már árammal ellátva
a falut. Később a Zagyvát is elterelték,
de talán éppen ennek köszönhette az
épület a megmaradását, hiszen nem
volt útban a vízszabályozásnak. Az ezt
követő hosszas álmodozás után aztán
az önkormányzat tette a dolgát: megvásárolta az épületet és pályázati pénzből
megújította. Ma amellett, hogy vonzó
közösségi épület, madármegfigyelő
helyként a természetvédelem nemes
céljait is szolgálja új funkcióként.
Halmay Margit néni több mint 100
éves háza is a község szolgálatába lépett, miután megkapta ajándékba. Ma
tájházként mutatja be a falu építészeti
és néprajzi múltját.
Ma már mindkét objektum TKM bélyegzőhelyként várja a turistákat, akik
hasznos információkkal felvértezve
indulhatnak a község bejárására a Lukácsi László jeles helytörténész pennája
által írt füzettel.

Tájak Korok
Múzeumok 838
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY
Erzsébet vízimalom és Tájház
Valamikor 1977-ben országos szinten megálmodtak egy mozgalmat. A
mozgalom 1985-re – éppen 30 éve
– egyesületté alakult. A Tájak-KorokMúzeumok mozgalom, majd egyesület hatalmas népszerűséget szerzett,
hatalmas tömegeket mozgatott meg
megismerni az ország látnivalóit: műemlékeit, természetvédelmi területeit. Ám egy kis település látnivalóiról
nem álltak rendelkezésre információk:
beindult tehát a TKM füzet sorozat,
mely szintén hatalmas siker lett, hiszen
bélyegző mozgalom is része volt a legújabb kori népvándorlásnak. Közel 40
év alatt nyolcszáznál több füzet jelent
meg – némelyik több nyelven is – évente tehát több mint 20. Így jutottunk el
a 838-as füzethez, mely szűkebb tájunk
egyik településének régi-új látnivalóit
mutatja be.
Jászalsószentgyörgynek
mindkét
bemutatott épülete régi, hiszen a vízimalom is, meg a tájház is évszázados
történelemmel rendelkezik, de mégis
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Végezetül még megemlítem, hogy az
ország többi részéhez képest alulreprezentált a Jászság ebben a sorozatban,
hiszen Jászjákóhalma 4 füzete, Jászberény, Jánoshida 1-1 füzete, Jászárokszállás és Jászszentandrás egy közös füzete
után jelent meg a most bemutatott. A
szentgyörgyi füzet színes külleme, és a
benne tárolt információk nélkülözhetetlensége is azt bizonyítja, hogy más
jászsági településeknek is maradandó
emléke lenne az ott megrendezett Jász
Világtalálkozókra megjelent füzet. FIF

A karcagi kun múzeum egykori büszkesége
1906-ban megalapított kun múzeumot az első szervező Joó András nevéhez szokás kötni, aki felvállalta annak
idején ezt a nemes és sok áldozattal
járó feladatot. Ő volt az, aki először tett

országosan is elismert tárgy együttese.
1906. október 22-én egy véletlen
szerencse folytán egy, az országban is
– legalábbis akkor – egyedülálló bronzkincsre akadt egy karcagi lakos. A mú-

Hild Viktor rajzai

felhívást Karcag város lakosságához
a megalapítandó múzeum ügyében a
Nagy-kunság című helyi lap hasábjain
„Néhány szó a nagykunokhoz!” címmel. Ebben egyebek mellett ezt írja:
„Czélom lenne több igaz, lelkes, jóakaratú barát megsegítésével, közreműködésével, áldozatkész emberek pártfogásával egy »Nagykun Múzeum« létesítése.
(…) Ismerni kell a népet, annak múltját,
minden dolgát, hogy abban szemlélvén,
a szorgalmat, a munkásságot, a törekvést, még inkább szeressük, tiszteljük,
becsüljük fajunkat, s a haladó idővel is
haladjunk.
Szólok hát hozzátok, Nagy-Kunok!
Tervemben, szándékomban, mely a
Nagykunságon még található régi és
újabb néprajzi tárgyak összegyűjtése
lenne, segítsetek!”
Ennek a felhívásnak a hatására kezdődött el az adakozás a múzeum javára. A karcagi közönség eleget téve a felhívásnak önzetlenül adakozott, így egy
hét leforgása alatt mintegy száz tárgyat
adtak össze a múzeum javára. Az első
felhívás után tíz nappal, október 24-én
megérkezett a múzeum legjelentősebb,

zeum egykori naplójába, amely azóta
sajnos megsemmisült, Joó tiszteletes
így vezette be: „Nemz. L. Sántha Imre úr
adománya. Őskori bronz tárgyak, (12½ kiló) földesen. Találta a tanyása 1906
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október 22-én a »Zádor«-on innen lévő
új osztású legelőn, szántás alkalmával,
midőn az eke felfordított pár darabot. A
többit kevés ásás, keresés után találták.
Tartalma a következő: véső (tokos) 12
ép, 15 törött, dárdahegy: 7 ép 4 törött,
sarló(egyenes) 9 ép, bütykös sarló: 4 ép,
mindkét féle törött sarló: 17, - kardmarkolat: 2 ép, - karperec és lánc: 10 ép, 22
törött, - karvédő: 3 törött, pityke: 2 ép, 1
törött, - kés: 27 ép, és törött is, - fűrész 15
ép és törött is, - tű: 4 törött, - horog: 1 ép,
- véső (sarkas): 1 ép, - beretva: 3 törött.”
Ezen leírás alapján 159 darab bronzkori tárgy került a múzeum tulajdonába.
Ez az őskori raktárlelet volt az újonnan
alakult múzeum legértékesebb szerzeménye egyúttal a gyűjtemény legrangosabb darabja, büszkesége.
A helyi újság, a Nagy-kunság november 4-i számában így számolt be
Joó András a fantasztikus lelet együttesről: „Messze mult időknek ködbe vesző tájairól izenet jött hozzánk. Mes�sze mult időknek, az akkor élt népnek
harczi s házi szerei évezredekkel később
beszélnek most nekünk. Szakkönyvek s
tudósok idevonatkozó állítása szerint
2-3000 éves bronz eszközök feküsznek

most előttem. L. Sántha Imre földbirtokosunk Zádorhoz közel levő legelőbeli
újosztású tanyáján f. hó 22-én mintegy
12 kg bronz eszközt talált. Néhány darabot az eke fordított fel s a többi kevés

ásás, keresés után került elő. Az értékes
és érdekes gyűjteményt, a becses leletet
L. Sántha Imre földbirtokos ur az épp
most fejlődő Karczagi Nagykun Múzeumnak ajándékozta; ezen a helyen is
nagyon köszönöm nemes gondolkodásának tiszteletre méltó megnyilvánulását.
Az őskori bronzleltről ide vonatkozó
tanulmányaim alapján a következőket
mondhatom: A gyűjteményben van 12
darab fokos, 1 darab sarkas, ép véső,
törött véső 15, 7 ép dárdahegy, 4 törött.
9 darab egyenes nyelű 4 darab bütykös
sarló. A törött darabok száma: 17. Három darab törött beretva. 27 részben
ép, részben törött kés 15 darab fűrész. 1
drb horog. A beretva és a horog alakja
olyan, mint a mai időkben készülteké. 2
darab kardmarkolat, 3 törött karvédő,

városháza két szobájába. Ekkor, 1912ben nyílt meg a múzeum is ünnepélyes
keretek között. 1921-ben a gyűjtemény
konzerválásra a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályára került, majd
1927-ben hozták haza az ekkor felépült
Kultúrpalotába, ahol 1940-ig maradt.
Mint ismeretes 1944-ben fosztogatás és
bombatalálat miatt az olvasókör pincéjébe elhelyezett gyűjtemény teljes egészében megsemmisült.
A bronzkori lelet sorsát 1920-ig
tudjuk nyomon követni, hiszen szerencsénkre Györffy István új leltárt
készített az ekkor átvett anyagról a régi
leltárkönyv segítségével. Ekkor új leltári számokat is kiosztott és ennek alapján az 1171 szám alatt, találjuk: „Bronz
régiségek 196 drb. különböző bronz tö-

Hild Viktor rajza és írása

3 pityke, 1 darab törött ruhakapocs, 4
darab törött tű. 10 ép, 22 törött részben
karpereczül, részben fizetésül szolgáló
karaika. A karpereczül szolgáló karikákon vonalakból álló diszítések vannak.”
Ez a leletanyag a helyi újság szerint
október 24-én került a múzeumba:
„Sántha Imre: őskori bronz lelet (lapunk előző számában bővebben tárgyalva)”. Tehát az értékes bronzkori
lelet a karcagi múzeum tulajdonába jutott. Ekkor bizonyára a múzeumi célra
átadott központi leányiskola – ma Kálvin u. 4. – egyik kis termében helyezték
el. A múzeum egyszemélyes őre Joó
András volt, aki látogathatóvá is tette:
„Az érdeklődőknek vasárnap délelőtti
templom után nagyon szívesen megmutatom.” Később az egész múzeum át
lett költöztetve az akkor újonnan épült

redékek.” Tehát ez a tárgy együttes Budapestre került. 1927-ben, amikor vis�szaszármazott Karcagra a gyűjtemény,
Szász Béla, aki kezdeményezője volt
a tárgyak hazahozatalának, ekkor ezt
írta: „azoknak már felét sem találtam
meg, amit a Joó András-féle katalógusból megállapíthattam.” Sajnos erről az
átvételről nem tudunk közelebbit mondani, hiszen a karcagi múzeumi anyag
megsemmisülésével ez is odaveszett. A
budapesti Néprajzi Múzeum sem rendelkezik ezzel a jegyzőkönyvvel, amint
azt Granasztói Péter, az Etnológiai Archívum főosztályvezetője elmondta.
A karcagi múzeum egyik legértékesebb tárgy együttesének további sorsa
ezidáig ismeretlen. Talán bízhatunk
benne, hogy valahol ott porosodik
Budapesten valamelyik múzeum pin-
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céjében, szerencsétlen esetben tényleg
megsemmisült a második világégés alkalmával.
Van azonban egy értékes leírásunk
a leletekről. Hild Viktor, a kor jeles régésze és műgyűjtője 1970-ben néhány
hetet Karcagon töltött és a „Kun Múzeum” anyagát átnézve megakadt a szeme
a leleten: „Különösen feltűnt egy rendkívül értékes bronz-depot lelet, mely az országban eddig találtak között bizonyára
az első helyek egyikét foglalja el.” Majd
így folytatja: „Úgy e szép őskori bronzlelet, mint a többek által behozott sok régi
pénz és más tárgyak azt bizonyítják,
hogy határunkban még feküsznek a földben régi idők régi embereinek ősi szerei.
Rendkívül gazdag raktárlelet változatos
tárgyakkal és formákkal melyekből a
leg jellegzetesebbeket a mellékelt ábrákban rajzoltam. Kétségtelenül egy öntöde
maradványa. Kérdezősködéseimre adott
feleletek arra engednek következtetni,
hogy öntő mintákat is találtak, de azokat értéktelen agyagdaraboknak tekintvén elhajigáltak. Ezt a következtetést
megerősítik a hibás, hólyagos öntvények
egyrészt (az 5. sz. lándzsahegy, a 14. 17.
és 22. sz. tokos vésők), másrészt az 56.
57. és 58 sz. öntőrögök. A balták (tokos
vésők) sokféle és díszes formája, a sarlók
nagy változatossága és különösen a 60.
sz. univerzális késnyak, melybe használatkor tetszés szerinti penge volt beszorítható, mind az itthoni bronz fénykorának
– Kr. e. 5-4 század – magas kultúrájára
Örsi Zsolt muzeológus
mutatnak.” 
Felhasznált irodalom
· Balassa Iván: A karcagi Nagykun
Múzeum leltára 1921-ből. In: Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv, I.
Szolnok, 1973. 43-102.
· Fazekas Mihály: A karcagi múzeum
alapítása és első leltára. In: Társadalom, kultúra, természet. Tanulmányok a 60 éves Bellon Tibor tiszteletére. Karcag-Szeged-Szolnok,
2001. 265-278.
· Joó András: A karczagi Nagykun
Múzeum. III. Nagy-Kunság. 1906.
november 4.
· Péter László: A karcagi múzeum
előtörténete Szűcs Sándorig. In:
Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv, I. 1973. 33-41.
· Stanczi Ilona: Szolnok megyei régészeti adatok Hild Viktor jegyzeteiből. Szolnok, 1975
· Vargha László: Vidéki múzeumaink
háborús veszteségei. Ethnographia,
LVI. 79. 1945.

A vidék élni akar
A napokban olyan esemény részese
lehettem, amilyenre minden kultúraszervező ember vágyik. Egy alföldi
egykori mezőváros kultúrházának zsúfolásig megtelt nagytermében beszélhettem, mutathattam be a Jászkunság
legújabb könyveit. Több mint kétszázan jöttek el a csepergős őszi napon,
hogy ismerkedjenek a jászkun történelemmel és egykori tudósaik — Gyárfás
István történész, Györffy István, Szűcs
Sándor néprajzos, Gaál László nyelvész
és mások — munkásságával, hogy felidézzék a nagymama főztjeinek ízét,
hogy együtt mormolják az előadóval
Körmendi Lajos nagykun kiszámolós
versét.

leszármazottait. Időnként megjelenik
egy-egy hír az újságban, felvillan néhány képkocka a jász vagy kun világtalálkozóról, hagyományőrző bandériumokról. Gondolhatja a külső szemlélő,
hogy ez csak látványosság, romantika.
Hogy nem így van, mutatja az is, hogy
például Kunmadarason az idén én már
harmadszor vehettem részt olyan eseményen, ahol megjelent könyvekről,
történelemről, népi hagyományokról,
hungarikumokról volt szó szakavatott
társadalomkutatók bevonásával. Mi ez,
ha nem a tudományos ismeretterjesztés
legnemesebb módja. A közönség „éhe
a szónak”, azaz meg akarja ismerni a
saját múltját, hogy erőt merítsen. Szük-

Zsúfolásig megtelt a kunmadarasi Művelődési Ház
a könyvbemutatóra

Akkor, amikor egyre több ember
küzd a magánnyal, amikor különböző
függőségek (kábítószer, alkohol, internet) veszélyeire figyelmeztetnek az
orvosok, amikor az atomizált társadalom és a globalizáció kérdéseivel foglalkoznak a politikusok és a tudósok
egyaránt, megtapasztalhattam, hogy
a vidék élni akar. Igaz, hogy a fiatalok
többsége máshol keresi a kenyerét,
megélhetését, hogy egyre több az üres
ház, az elhagyott porta, hogy egyes településeken folyik a lakosságcsere, de a
helyben maradók ragaszkodnak a szülőföldhöz, a tájhoz, mindahhoz, amit
őseik hagytak rájuk. Létrehozzák saját
közösségeiket, erősítik az összetartozás
szellemét. Ez az identitás-tudat jellemzi
napjainkban a kunok és a jászok kései

Fotó: Ö. J.

sége van a hiteles forrásokat közvetítő
bölcsészekre,
társadalomkutatókra,
tanárokra. A vidéki közösség üzenete
ez az ország irányítói felé. A vidék értékeinek közvetítését felvállaló könyvre,
kutatóra, értelmiségre, iskolákra, intézményekre szüksége van a vidéki társadalomnak és az országnak egyaránt.
Azt tapasztalom, hogy nem egyedi
jelenségről van szó. 1995-ben vidéki muzeológusok kezdeményezésére
mintegy 31 településen egy egész éven
át ünnepelték egy történelmi esemény,
a redempció 250. éves évfordulóját. A
települések lakói nemcsak történelmi
ismeretekkel gazdagodtak, de a közös
gondolkodás, a közös cselekvés nagy
lökést adott főleg két megyében (JászNagykun-Szolnok megye és Bács-Kis-
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kun megye) a civil szervezetek fejlődésének és szerepe volt a falvak, városok
közötti együttműködés kibontakozásában. Máig magam előtt látom azt a képet, hogy különböző irányból emberek
sokasága ünnepi viseletben, meghatottan zarándokol az egyik karcagi kunhalomhoz, mely a 4-es országút mentén található, hogy részese legyen a kun
emlékmű felavatásának.
De felidézhetem az elmúlt évekből az
egyik mesterszállási könyvünnepet is. E
néhány ezret számláló faluban ugyancsak megtelt a helyi kultúrház nagyterme a Gazdaszemmel című könyvem bemutatóján. Ott volt a falu apraja-nagyja
a néhány hónapos csecsemőt karján
tartó anyától a már botra támaszkodó
aggkorú idős dédszülőig mindenki. Itt
a több évtizede a falujában szolgáló, a
magyar és a világirodalomban egyaránt
jártas tollforgató klub-könyvtáros, Kovács János munkájának gyümölcsét tapasztalhattam. Mellesleg a faluhoz való
ragaszkodásának egyik bizonyítéka az
idén megjelent Vidékkönyv-e. A kölcsönös ragaszkodást mutatja egy-egy
már nyugalomba vonult lelkész, tanár
visszatérése vagy üzenete (könyve) az
egykori közösségéhez. Ennek bizonyítékai az elszármazottak, öregdiákok
találkozói. A visszatérők hoznak is,
visznek is valamit a helyi közösségnek,
nekik, róluk. Példát adnak sorsukkal,
biztatást, reményt jelentenek a vidéken
küszködő embereknek.
Ilyen visszatérő például Laczkó Tóth
Bertalanné Kunmadarason, aki nyugdíjasként kezdeményezője és motorja
lett a 2014-ben alakult Kunmadarasért
Társaságnak, amely a cikk elején már
említett teltházas idei kulturális rendezvények szervezője. Rövid idő alatt
bizonyította ez a szervezet, hogy vannak a településen a közösségi kultúrára, a hagyományőrzésre fogékony emberek. Aktivitásuk bizonyítéka, hogy
összegyűjtötték és kiadták a hagyományos ételek albumát, felélesztik a csipkeverést, a kunhímzést, számba veszik
a település épített örökségét. Aggódnak
a renoválás alatt álló községháza stílusjegyeinek megőrzéséért csakúgy, mint
a több mint kétszáz éves kocsányos
tölgyért. Kezdeményezték is a helyi értéktárba és helyi védelem alá vételét is.
Sorolhatnám tovább lelkesedésük megannyi példáját.

Mindez bizonyítja, hogy kell egy
kulcsember, egy közösség, amely mozgósító erő lehet és feléled a falu, a kisváros. Megmutatja, hogy vidéken is
vannak csodák, mert a vidék élni akar.
Szükség van a vidéki életet vállaló
kulcsemberekre (óvónőkre, tanítókra,
orvosokra, agrár- és egyéb szakemberekre), intézményekre, szervezetekre.
Ez a vidék üzenete. Ezt mutatja, igazolja a Jászkunság mai arculata, tükrözik a
helyi kiadványok, rendezvények.
Dr. habil. Örsi Julianna
társadalomkutató

EMLÉKEINK
SUBLÓTJÁBÓL
A jásztelki
szélmalmok
„Iszkum-piszkum Mihá’telek,
Onnét fújnak hideg szelek.”
(mondóka)
Többször olvashattunk már ezeken a
hasábokon is a szélmalmokról és arról
is, hogy itt a Jászságban nem voltak jellemzőek. Mivel itt volt folyóvíz bőven,
így gazdaságosabb volt a vízi energiát
használni, mint a szelet, annál inkább,
mert a Jászság nem volt híres régebben
sem a nagy szelekről. A Mátra megemeli a szelet, mely csak a déli részen
tér le ismét a talajszintig, ezért van az,
hogy Jászladány, Jászkisér környékén
már szelesebb az időjárás, Szolnok
meg a jász ember számára kifejezetten
huzatosnak tűnik. A két említett jász
község egyébként is távol volt az élő
vizektől, így ott voltak is szélmalmok.
Jászjákóhalmán – ahol volt vízimalom
is, szárazmalomból több is − 1865-ben
ajánlkozott egy szélmalomépítő vállalkozó, de nem lett belőle semmi. Akkor
már egyébként is közel volt a gőzmalom korszaka: 9 évvel később ilyen
épült a faluban. (Itt jegyzem meg, hogy
századunkban épült egy eredetihez hű
másolat Darázs István jóvoltából, de az
egy legmodernebb technikával működő malom irodaépülete.)
Ám a leírtak ellenére sem maradt a
Jászság folyó menti területe sem szélmalmok nélkül, noha erről sokan valószínűleg nem tudnak. Én azonban
kell, hogy tudjak, hiszen nap, mint
nap láttam azokat gyerekkoromban,

mivel mind a három látótávolságban
volt. Tekintve, hogy a mi tanyánk volt
a jákóhalmi határban az utolsó – 12
km-re az anyaközségtől −, így északról
a jászapáti, délről a jásztelki határ futott össze tőlünk keletre a Hármashatár
halmon.
A földünk összeért a jásztelki határból Molnár János földjével – aki amellett, hogy rokonom is volt, annak a
Molnár Pista bátyánknak az édesapja
is volt, aki később Jászszentandrás jeles
helytörténészeként nyerte el a Jászságért-díjat.
Nála egyszer csak furcsa építmény
jelent meg az udvar sarkában. Ahogy
ők mondták: széldaráló. A jász gazdák
csavaros esze hozta létre a későbbiekkel együtt, hiszen rájöttek, hogy ha a
szél ereje hajtja a darálót, az mégis csak
kellemesebb, mint ha kézzel kell tekerni. Nem kellett hozzá más, csak gúlába
állítani három meglehetős akáctörzset,
felszerelni rá a darálót, felülre a vitorlát.
Fából sok mindent lehet csinálni, aztán
szíj, néhány csavar, csavarhúzó, szög,
kalapács, harapófogó…Minden tanyán
kéznél voltak ezek az eszközök, ugyanúgy, mint a gyakran emlegetett józan
paraszti ész. A jász gazda nem azon
morfondírozott, hogy mit miért nem
lehet megcsinálni, hanem azt ókumlálta ki, hogy mit hogyan lehet megcsinálni. Azt is tudni vélték, hogy a háborúban, Oroszországban látott hasonló
szerkentyűket, amit a saját eszével és
erejével alakított át termővé.
A „paraszt szélmalmok” építését az
a kényszer is elősegítette, hogy miután
beverték a gazdákat a tsz-ekbe az ’50-es
években, nem kellett annyit a malomba
járni sem, meg az állatok száma is megcsökkent. Ha darára volt szükség, mindig járt a „malom”, ha fújt a szél. Fizikai
megerőltetés és több kilométeres kocsikázás nélkül megvolt az állatok eledele.
Olyannyira megtetszett a szomszédoknak is ez a találmány, hogy még két
másik is készült a tanyasoron. S mivel
ott mindenki mindenkinek rokona
volt, így nekem is. Fülöp Béla neve is
ismerősen cseng, hiszen a jásztelki határban van a fiának műanyagüzeme: ő
a Metálplaszt gazdasági-díjas vezetője.
Aztán ott volt a legnagyobb és
leghosszabb életű malom Bencsik
Sándoréknál. Neki még jó egészségben él 94 évesen a felesége Jásztelken
a faluban, s mikor rákérdeztem – nagy
nosztalgiával emlékezett vissza. Az ő
malmuk közel három évtizeden át működött, egész addig, amíg a ’80-as évek
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közepén be nem költöztek a faluba. Annak bizony akkora vitorlája volt, hogy a
kutyát, disznót is „megfelezte” ha nem
vigyázott, a tyúkokat meg megtanította röpülni, mert ha elkapta őket, akkor
szétszórta az udvarban, mintha Don
Quijote kora elevenedett volna meg.
Na, volt is annak ereje, amikor „bepörgött”, akkor aztán ömlött a zsákba a
dara. Sanyi bácsi aztán a helyi kisgazda
politikába is belekóstolt, mert ezekre
az emberekre jellemző volt, hogy szerették irányítani a maguk sorsát és nem
csak otthon gubbasztottak másra várva, hogy kikaparja nekik a gesztenyét.
A tanyai ember még a szocializmusban
is elment szavazni, amikor nem volt tétje, de amikor meg lett, akkor választani
– merthogy az úgy természetes. (Nem
mindegy ám szavazni, vagy választani!)
Mikorra idáig eljutottunk megérkezett a szolnoki hármas iker unokák kétharmada a dédunokával, aztán gyorsan
feledtette a jelen a múltat.

A széldaráló rekonstruált rajza

Nem volt meglepő számomra, hogy
mindenki szívesen emlékezett vissza az
említettek közül, de a nem említettek
is, hiszen Szolnokon és Gödöllőn lakó
unokatestvéreim – Kuli Barnabás és
Nándor - is ott laktak a szomszédban,
s mivel Nándornak apósa is volt Sanyi
bácsi, így ha fénykép nem került is elő
a malomról, a sógor – a szintén szolnoki ifjabbik Bencsik Sanyi – csinált egy
vázlatot a huszadik századi jásztelki
szélmalmokról.
Köszönet mindannyiuknak!
Fodor István Ferenc
helytörténeti kutató

Megújult Jászfényszarun
az 1848-49-es katona síremléke
A Jászságban elsőként 1989-ben a
jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület hozott létre a Fehértói temetőben
Védett temetőkertet, 2008-ban pedig
Jászalsószentgyörgyön jött létre védett
temetőkert.
Jászfényszaru temetőiben is számos
neves személy (plébános, tanító, jegyző,
katona) nyugszik. Emléküket megmaradt síremlékeik őrzik. A jászfényszarui
római katolikus egyházközség célul
tűzte ki, hogy a temetőinkben fennmaradt neves személyek látképileg is fontos síremlékeit nem kiemelve, hanem a
kegyeleti okokat is figyelembe véve az
eredeti helyszínen óvja meg.

Személyének fontosságát tovább emeli, amint az a síremléken is olvasható,
hogy az 1848-49-es szabadságharcban,
mint 19 éves fiatalember, honvédként
harcolt. Városunkból bár számosan
harcoltak a szabadságharcban, megjelölt síremléke csak Hebrony Alajosnak
maradt fenn.
Hebrony Alajos fiát, Hebrony Kálmán plébánost 1936-ban az édesapa
sírjától jobbra a 2. sírhelyre temették el.
Sírjára csak egyszerű fakereszt került.
Ezt a síremléket 1982-ben sajnos felszámolták, ezért szerettük volna a neves
plébános egykori sírja elé is emléktáblát helyezni. Mivel az új tulajdonosok
nem járultak hozzá az emléktábla elhelyezéséhez, ezért Hebrony Alajos sírja
elé került az új márványtábla ezzel a
felirattal: „Hebrony Kálmán 1870-1936
Jászfényszarui plébános 1903-1936”.

Egy szép könyvajándék

Karácsonyra!

Jászberény anno… (1850–1950)
Régi álmát váltja valóra a Jász Múzeum,
amikor a Jász Múzeumért Alapítvány kiadásában megjelenteti a Jászberény anno…1850–
1950 című képes albumát.
A kötet tulajdonképpen egy képes időutazásra invitálja olvasóit a város száz évet (1850–
1950) felölelő múltjában. A már rég elfeledett fotográfiák segítségével megidézhetjük
Jászberény régi arcát: tereit, utcáit, épületeit,
építményeit, a jeles személyeket, családokat,
eseményeket. Az egykorú felvételek olyan történeteket mesélnek el számunkra, amelyek ma
már csak az idősebb generáció emlékezetében
élnek, de rendkívül tanulságosak számunkra
is. A Jászberény anno… (1850-1950) című
képes album A/4-es formátumban, kemény
borítóval, színes kivitelben, mintegy 250 oldalon jelenik meg december elejére. Jó szívvel
ajánljuk könyvünket minden érdeklődő szíves
figyelmébe. Ugyanakkor karácsonyi ajándékként is ajánljuk minden korosztálynak ezt a
fotográfiával írott képes „történelemkönyvet”.
A Jász Múzeumét Alapítvány a hagyományokhoz híven a könyvre most is előfizetőket vár.
A könyv előfizetési ára 4.200 Ft.
Előfizethető a Jász Múzeumban
és az ívgyűjtőknél 2015. november 20-ig.
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató

Lapzárta

Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a következő
lapszámunk 2015. december végén jelenik meg. A kéziratokat és a fotókat elsősorban CD-n és e-mailen legkésőbb
2015. november 30-ig kérjük eljuttatni
a szerkesztőségbe.
***
Lapunk a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri kerete, és a Jász Önkormányzatok Szövetsége támogatásával jelenik
meg.

Hebrony Alajos síremléke
a felújítás előtt. Fotó: F. K. V.

Elsőként felújított síremlékünk a Felső-temető bejáratához közel az I. és II.
stációs oszlop között, közvetlenül az út
mellett található Hebrony Alajos fehér
márvány keresztje. A keresztet évtizedek óta egy fává terebélyesedett lonc
nőtte körbe. A lonc törzse rátekeredett
a keresztre és a síremléket kiemelte
eredeti talapzatából, sőt a keresztet két
helyen is eltörte. A több száz kilós, vészesen megdőlt síremlék és környezete
balesetveszélyessé vált. A sírkő felújítását az is indokolta, hogy Hebrony
Alajos volt Hebrony Kálmán plébános
édesapja, aki 1903 és 1936 között meghatározó személyisége volt Jászfényszarunak. Hebrony Alajos bár nem volt
helybeli, hiszen Gyöngyösön született
és Andornakon volt tiszttartó, 1903
után Jászfényszarun élt, és a nagyközségi képviselőtestületnek is tagja volt.

A síremlék a felújítás után
Fotó: F. K. V.

Az egyházközség 2014-ben Jászfényszaru Város Önkormányzatához sikeres pályázatot nyújtott be, így lehetővé vált az örökösökkel való egyeztetés
után a síremlék felújítása és környezetének rendezése. A síremlék felújítását
és az emléktábla készítését Tóásó Tibor
jászfelsőszentgyörgyi kőfaragó végezte. A síremléket Kiss Gábor plébános
szeptember 13-án a Szent Kereszt búcsú alkalmával szentelte meg.
Reméljük, hogy a felújított síremlék
méltó emlékhellyé fog válni, hogy az
1848-49-es hősök emléke előtt tiszteFarkas Kristóf Vince
leghessünk.
történész muzeológus
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