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Az olvasó előtt fekvő összeállítás szá-
momra is újdonságnak számít, mivel az 
első ilyen jellegű beszámoló egy év álta-
lam végzett archeológiai munkálatairól, 
tételes-időrendi szerkesztésben. Eredeti-
leg a kötelező annuális jelentés formájá-
ban készült íróasztalomnál (november 
16-18.), s azon összességében nem is 
igen változtattam, kivéve, hogy illuszt-
rációval egészítettem ki. Eme utóbbi 
egyoldalúra sikeredett, mármint olyan 
szempontból, hogy inkább objektum-do-
kumentációk kerülnek bemutatásra – a 
rajzok is az originális fölvételeket adják 
vissza.

1. Szolnok-Tenyősziget, Csikólapos 
partja. A kelta-gyanús lelőhelyen 
Árpád-kori cserépbográcsot és 
malomkövet találtam. Latène tele-
pülés létezése továbbra is bizonyta-
lan. (2015. március 17.)

2. Szajol-Szajol-föld, a Tenyő ha lom-
tól délnyugatra. A magas parton 
kb. 1 km hosszúságban 5 lelőhelyet 
illetve lelőhelyrészletet rögzítet-
tem, melyek között kelta és gepida 
hovatartozásúak is előfordultak 
(ld. még alább). Érdekes, figyelem-
re méltó adatok ezek a Szolnoktól 
délkeletre fekvő területek késő 
vaskori és kora népvándorlás kori 
betelepültségéhez, kisebb, tanya-
szerű településhelyeihez. Termé-
szetesen más korszakok leleteit is 
megfigyeltem, pl. kiszántott neolit 
telepobjektumokat, római- és kö-
zépkori szórványokat. A régészeti 
leleteket itt nem részletezhetem. A 
parttól távolabbi területrészek üre-
sek. (2015. március 17-24.)

3. Szolnok-Csomor-tanya melletti 
halom. A régi szkíta (és kelta) lelő-
helyen néhány kiszántott foltot lát-
tam és vaskori kerámiát is gyűjtöt-
tem, egyéb telepleletek (malomkő/
őrlőkő stb.) mellett. (2015. március 
25.)

4. Kengyel-Mészáros-tanya lelőhely. 
A 90-es években kiásott kelta ház 
környékén kiszántott embercson-
tokat és rézkori keramikát gyűjtöt-
tem, tehát itt sírokra, temetőre lehet 
számítani – tekintettel a régebben 
leletmentett ilyen korú régészeti je-
lenségekre. (2015. április 8-13.)

5. Tiszapüspöki-Fehértó-part. A jó 
magas parton úgy km hosszan 
jártam terepet, és igen intenzív 
lelő he lye ket/lelőhelyrészleteket 
figyeltem meg. A felszínre került 
kultúr rétegben gazdag őskori 
(nagyrészt újkőkori-rézkori) lelet-
anyagot szedtem össze, valamint a 
korszakokhoz passzolóan számos 
egyéb telepleletet is. Római kor és 
egyéb szintén mutatkozott. A ré-
gészeti munka az ez évben néhány 
hónappal később indult Tinóka-
projektum részének, bevezetésének 
tekintendő. (2015. április 15-17.)

6. Szajol-Alamand. Az általam már 
régebbről ismert és többször fölke-
resett lelőhelyen őskori (valószínű-
leg késő bronzkori/kora vaskori) 
kerámia mellett szerencsés mód 
grafitos kelta cserepet is sikerült 
találnom. (2015. április 17.)

7. Törökszentmiklós-Surjány, ho-

mokbánya. Adatfölvételi és lelet-
gyűjtési munkákat végeztem a 
bányafalnál (régészeti ásatás 2010-
ben). Mindösszesen úgy közel tu-
catnyi telepobjektumot dokumen-
táltam. Kiemelkedő jelentőségű 
egy-két földbeásott házrészlet, 
emellett egyszerű gödrök és ke-
mence rajzai kerültek milliméter-
papírra és bemérésre, hogy hely-
színrajz készülhessen. A korábbi 
feltárásokhoz kapcsolódóan Kr.u. 
4-5. századi telepjelenségekről van 

szó, bár kerámiát csak igen szerény 
mennyiségben volt lehetőségem 
gyűjteni. Emellett neolit beásás is 
megfigyelhető volt. Iszapolással 
hun kori gabonamaradványokra 
tettem szert. (2015. május 20.-jú-
nius 3. vagy valamivel utóbb.)

8. Tö r ö k s z e nt mi k l ó s - S u r j ány, 
Morostó-part többi lelőhelye. 
A homokbányától nyugatra eső 
magasparton megnéztem egy sza-
kaszon a korábban már rögzített 
lelőhelyeket, elsősorban kelta és 
gepida kori nyomokat keresve, 
pontosítva. Határozott közép-
Latène objektumfoltokat észleltem. 
Más korszakok: őskor, római kor, 
középkor. (2015. május 20.)

9. Kengyel-Gyepmester-telep Dél. Ez 
a tétel ezen évi archeológiai kutatá-
saim egyik leghasznosabb munká-
latait van hívatva röviden ismertet-
ni. A részemről már hosszú idő óta 
számon tartott és megnézett magas 
parti, modern szeméttel borított 
helyen három keresőárokkal, majd 
szelvénnyel kutattam kelta, hun 
kori és gepida telepobjektumokat 
(némi bronzkorvégi településnyo-
mok mellett). A fellelt kelta épít-
ménymaradvány egy kvázi téglalap 
alakú, nagyságrendben 5x3 méter 
méretű földbe-mélyített ház volt, 
oszlophelyekkel, oldalsó gödörrel 
(párhuzama Szelevényről). Több 
száznyira tehető tárgyi emlék-
anyagában markáns keramika (pl. 
tálak, grafitos cserepek stb.), üveg-
paszta karperec, csontkarperec (ha 
nem kora népvándorlás kori), or-
sókarikák voltak a kiemelkedőbb 
leletek. Ebbe egy Kr.u. 4-5. századi 
gödröt ástak be, talán szerényebb-
nek mondható, de datálható tárgyi 
anyaggal. Egy másik ponton, gepi-
da nyomokra ásva rá, valószínűleg 
ugyancsak nagyobb méretű ház 
igen kis szeletét tudtam feltárni, 
a padlón szövőszéknehezékek-
kel, bronztárggyal, csontfésűvel, 
fenőkővel, egyebekkel, természe-
tesen egyéb Kr.u. 6. századra te-
hető edénytöredékeken kívül. Egy 
harmadik ponton a kutatás teljes 
terjedelmében napvilágra hoz-
ta az ugyancsak Kr.u. 6. századi 

Régészeti krónika – a szerző kutatásai
Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a 2015-ös esztendőben

Kengyel, Gyepmester-telep Dél.
Középső oszlopos gepita gödörház

a Kr. u. 6. századból



3

földbe süllyesztett aljú kunyhó-
maradványt (négyszögletes, 3-3,5 
m méretű, egy Zagyva-partihoz 
hasonlóan középső oszlophelyes 
volt − lásd. az 1. képet). Fontosak a 
bepecsételt és a besimított díszíté-
sű cserepek, de csontfésű is előfor-
dult, számos más teleplelet mellett. 
Több egységnyi földet iszapoltam 
ki, ezt az anyagot még át kell nézni. 
(2015. május 25.-július 20.)

10. Tiszapüspöki-Karancs-Három ág. 
Egy alkalmi terepbejárás az őskori 
és késő népvándorlás kori leleteiről 
ismert lelőhelyen. (2015. július 17.)

11. Szajol-Tiszapüspöki-Török szent-
miklós. Tinóka-projektum. Tulaj-
donképpen az idei tiszapüspöki 
gepida temetőhöz kapcsolódóan, 
ezzel egykorú települések fölku-
tatása céljából kezdődött el a kör-
nyék terepbejárása (meghagyást, 
régészeti mandátumot teljesítve) 
a Tinóka-ér mentén. Szajol hatá-
rában 11, Tiszapüspöki határában 
ugyancsak 11, Törökszentmiklós 
határában pedig 7, összesen tehát 
29 lelőhelyet, illetve lelőhelyrészt 

tudtam dokumentálni, térképezni. 
Emellett üres területrészeket is föl-
vettem (Szajol A-F, Tiszapüspöki 
A-D, Törökszentmiklós A-C, ösz-
szesen 13 területrész). A régészeti 
térkép még mozaikszerű, részint a 
megfigyelhetőség – mezőgazdasági 
művelés −, részint egyéb okok mi-
att. A várhatónak talán meg is fele-
lően (?) csupán egyetlen Kr.u. 5-6. 
századi kis településre bukkantam, 
a gepida temetőtől úgy km-nyi tá-
volságra (szürke-szemcsés kerami-
ka). Kiemelten kezeltem a Latène 
leleteket, sikerem volt abban, hogy 

pár cserép alapján több mint féltu-
catnyi kelta településpontot vihet-
tem térképre. Egy-két lelőhelyen 
szkíta-gyanús edénycserepek is 
voltak. Ezen, engem leginkább ér-
deklő korszakok emlékei után föl-
tétlenül a Szajol alatti nagy közép-
kori faluhely említendő, több száz 
méter hosszúságban, intenzíven. A 
(középső?) neolitikumot egy lelő-
hely igen hangsúlyozottan képvi-
selte, sűrűbb kerámiaszóródással, 
kiszántott objektumnyomokkal. 

Semmiképpen sem hanyagolhatók 
el azok a leletek, amelyek rézkori, 
császárkori szarmata, késő nép-
vándorlás kori avar és „cserépbog-
rácsos” Árpád-kori megtelepedés-
re utaltak. A keramikát az egyes 
lelőhelyeken szerényebb volumen-
ben, de azért szépen kísérték egyéb 
telepleletek is. Végezetül külön, 
ill. ismételten megemlítem azt a 
Tinóka-menti magaspartrészt (ld. 
följebb is), ahol egymáshoz közel 
fordultak elő szkíta (provizóriku-
san csak), kelta és gepida nyomok. 
(2015. július 21.-szeptember 14.)

12. Szajol-Disznó-hát. Néhány száz 
méter kiterjedésben jártam tere-
pet, elsősorban vaskori lelőhelyek 

után kutatva. Egy-két hely gyanú-
sítható ilyen vonatkozásban – né-
hányszor még ki kell menni ide. 
Kiszántott, leletgazdag neolit ob-
jektumokkal is találkoztam, s más 
régészeti korszakok tárgyi anyagá-
val úgyszintén (császárkor, közép-
kor). (2015. július 24-27.)

13. Szajol-Szajol-föld. A tavaszi te-
repbejárást (lásd. föntebb is) igye-
keztem további adatokkal árnyalni, 
kelta és gepida edénytöredékeket, 
egyebet szedtem össze a földről. 
(2015. július 24.)

14. Törökszentmiklós-Kenderpart, az 
M4-es úttól K-re és Ny-ra. A te-
repbejárás célja itt is elsőrendűen 
vaskori és népvándorlás kori telep-
lelőhelyek fölkutatása volt. Egy-két 
cserép alapján kelta tanyahelyeket 
sikerült megfigyelnem, gepida 
nyomok nem fordultak elő. Emel-
lett főként bronzkorvégi kerámia 
adódott még. (2015. szeptember 
8-10.) (folytatás a 4. oldalon)

Törökszentmiklós, Kenderpart-Tinóka. Földbe mélyített kunhómaradvány felerésze. 
Kr. u. 5. század második fele

Törökszentmiklós, Kenderpart-Tinóka. Az előző képen látható ház profiljának rajza

Törökszentmiklós, Kenderes-Tinóka. 
Kora népvándorlás kori

kerámiaedény rajza (felszíni lelet)
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(folytatás a 3. oldalról)

15. Törökszentmiklós-Kenderpart. 
A Tinóka melletti, általam „pro-
mon tóriumnak” nevezett, hang-
súlyosan megtörő magas parton 
tulajdonképpen ad hoc leletmentő 
ásatásra került sor. Újkőkori, késő 
bronzkori, késő vaskori (szórvá-
nyosan, de egy ponton föltehető-
en ház is), szarmata, Árpád-kori 
telepjelenségeket konstatáltam, 
föl szántott objektumnyomokkal. 
Mint gepida lelőhely már korábbi 
kutatásokból is ismert volt. Eb-
ben az esztendőben planírozási 
földmunkák történtek, melynek 
alkalmával a magaslatot jó 100 
méter hosszan legyalulták. A met-
szetfalban több méter kiterjedés-
ben, összefüggően gödörbeásások 
mutatkoztak, jellemző bronzkori/
vaskori (Gáva kultúra) leletekkel. 
Kora népvándorlás kori telepje-
lenség után kutatván földbe-ásott 
házra leltem. A nehezen föltárha-
tó, mert (úgy tűnik) szinte teljes 
egészében korábbi objektumba 
beleásott kunyhómaradványnak 
kb. fele részét sikerült föltárnom. 
A nagyságrendileg 3,5-4 méter ol-
dal-/tengelyhosszúságú, szögletes, 
oszlophelyekkel is rendelkező ház 
markáns leletei voltak a szövő-
széknehezékek. A standard szür-
ke-szemcsés kerámiát besimított 
díszítésű cserepek, kétsoros csont-
fésű, csonteszköz(ök?), malomkö-
vek etc. kísérték, továbbá mázas 
kis edénytöredékek is (ld. a 2-4. 
képet). Szép számmal gyűjtöttem 
halcsontot, s iszapolásra (gabona-
maradványok) földet tettem félre. 
A kor a Kr.u. 5. század második 
fele, a következő első évtizedei le-
het leginkább. (2015. szeptember 
10.-október 8.)

A szövegben még az szerepel, hogy túl 
sok esélye nincs olyan gepida településhe-
lyek előkerülésének, amelyek a tiszapüs-
pöki temetővel lehetnének összefüggésbe 
hozhatók. A legújabb kutatások módosí-
tani kezdik ezt a visszafogott, pesszimis-
ta megállapítást. Jelen pillanatban már 
négy többé-kevésbé önállónak vehető le-
lőhelypont ismert a Tinókát délről kísérő 
magas parton (nagyjából látótávolság-
nyira a síroktól), ráadásul – előzetesen 
megítélve – a temetkezéseknek megfelelő 
periódusból. A terepbejárások folytatód-
nak…  Cseh János régész

A jászapáti születésű Kocsis Pál
vértanúságának hiteles története

„Múlt nélkül nincs jövő….” – Babits

Kladiva Imre c. apát, esperes plé-
bános úr hívta fel a figyelmemet arra, 
hogy Jászapátinak vértanúja is van, 
s megmutatta a Hermann Róbert ál-
tal szerkesztett Vértanúk könyve – A 
magyar forradalom és szabadságharc 

mártírjai 1848–1854 című kiadványt 
(Rubicon Könyvek, Budapest 2007), 
amelynek utolsó oldalai egyikén meg-
találta a jászapáti születésű Kocsis Pál 
nevét. Ebben a kötetben található Ked-

ves Gyula ezredes, hadtörténész igen 
kiváló írása Tizenhárom Nádor-huszár 
címmel, amely nemcsak összefoglalja 
az eseményeket, hanem a témával kap-
csolatos nagyobb történelmi összefüg-
géseket is elemzi. Saját kutatási adatai-
mon kívül munkám nagy részében az ő 
írását használtam fel.

A jászapáti római katolikus plébánia 
anyakönyvi bejegyzése szerint Kocsis 
Pált, vagyis Paulus Kocsist Franciscus 
(Ferenc) Kocsis és Barbara (Borbá-
la) Kertész fiát 1819. június 26-án ke-

1819. június 26-i bejegyzés a jászapáti plébánia keresztelő anyakönyvében
(a 3. Kocsis Pál)

Kocsis Pál személyi lapjának (Grundbuch-Blatt) másolata.
(Eredetije Bécsben a Kriegsarcív-ban van)
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resztelte meg Josephus (József) Liptay 
káplán. A keresztszülők (Clara Klá-
ra) Csőke és Joannes (János) Rákos 
vagy Rákosi, a régi iraton nem vehető 
ki pontosan. Az akkori szokások és a 
nagy gyermekhalandóság miatt több-
nyire aznap vagy közvetlenül másnap 
megkeresztelték az újszülöttet, így fel-
tételezhetjük, hogy ez esetben is így 
történt. Kerestük – most már az apát 
úrral közösen – a szülők adatait, de 
1805-ig visszamenve nem találtunk 
esketési bejegyzést ezzel a két névvel. 
Sőt, egyetlen bejegyzést sem találtunk, 
ami Kocsis nevű személyre vonatko-
zott volna, noha a helyi adatok 1848-as 
katonaként Pálon kívül Jónás, József és 
Mátyás utónevű, Kocsis vezetéknevű 
személyeket is nyilvántartanak. Mivel 
ennek az írásnak nem célja a családku-
tatás, valaki ezt is megteheti, ha kedvet 
érez hozzá, bennünket Hortiné dr. Bat-
hó Edit biztatására az érdekelt, hogyan 
kerülhetett olyan messzire ez a jász fiú, 
és mi lehetett annak az oka, hogy golyó 
általi halálra ítélve a magyar szabad-
ságharc egyik vértanúja lett. Igaz, az 
életkor nem stimmelt, de ez nem meg-
lepő, mert Petőfit is tíz évvel idősebb-
nek írta Haynau a körözőlevelében, itt 
csak három év az eltérés(a Grundbuch-
Blattszerint 1822-ben született), de fel-
tételezhetően ugyanarról a személyről 
van szó.

Átnéztem a Jászapáti Városi Könyv-
tárban található helytörténeti gyűjte-
mény anyagát, ebben egy A/4-es lapon 
megtaláltam Kocsis Pál nevét, a be-
jegyzést is, hogy Bruck an der Murban 
kivégezték, de a körülményekről, az 
okról említés nem történt. Helyben, 
Jászapátin semmilyen megemlékezés-
ről, eseményről nem tudok, ami meg-
őrizte volna a nevét.

Vagyis nincs benne a helyi kollektív 
tudatban, hogy volt egy szabadság-
harcos vértanúnk, így az enyémben 
sem volt, noha sok-sok évtized alatt 
megszámlálhatatlan megemlékezésen 
vettem részt hallgatókét, előadóként. 
A 124 nevet tartalmazó listán – amely 
a Jászapáti 1848-as katonái címet vise-
li – a neve ugyan rajta van, de minden 
megjegyzés nélkül. Mivel ennek alap-
ján készültek a templom melletti park-
ban a Petőfi-szobor két oldalán felállí-
tott táblák, ezek egyikén is olvasható a 
neve. Utalás nincs arra, hogy vértanúvá 
lett volna. Igaz, a tábla jellege ezt nem 
is teszi lehetővé.

A fent idézett könyv utolsó oldalain 
található bejegyzésből kiindulva kezd-

tem az internetes kutatást, mivel nem 
vagyok történész, csak az ott fellelhető 
adatokra és az általam megkeresett két, 
Bona Gábor és Kedves Gyula hadtör-
ténészek által közölt adatokra támasz-
kodom. E kimutatás szerint a jászapáti 
születésű 27(!)éves, nőtlen, római ka-
tolikus fiatalembert, aki huszártizedes 
(káplár) volt, golyó általi halálra ítélték, 
s az ítéletet végre is hajtották 1849. 6. 
23-án Bruck an der Mur településen, 
három nappal a születésnapja előtt. 

Az adatok szerint ugyanezen a na-
pon még másik öt huszárt is kivégez-
tek a Nádor-huszárok közül, tehát 
nem egyedi esetről volt szó. A 12. ún. 
Nádor-huszárezredet Magyarország 
mindenkori nádoráról, ekkor (1849-
ben) István főherceg császári és királyi 
altábornagyról (1817–1867) nevezték 
el, ennek volt tagja Kocsis Pál. A ná-
dorosok ezrede az egykori Jászkun és 
Hajdú kerületekből toborzódott. Szín-
magyar alakulatnak volt tekinthető, 
ekkoriban ez az alakulat táborozott 
a legtávolabb a magyar határtól, ko-
rábban Itáliában, majd északon, cseh 
területen. Az ezrednek a kor szokása 
szerint önálló indulója is volt, sőt nem 
is egy, hanem mindjárt kettő. A régeb-
bi, az eredeti még a napóleoni időkben, 
pontosan az ulmi ütközet (1805) so-
rán keletkezett, és az ezredalapító ne-
vét viseli. Ez az ún. Hertelendy-induló 
(https://www.youtube.com/watch
?v=mPvxVf2WHUI).

És van egy újabb, az 1840-es évek-
ből (https://www.youtube.com/watch
?v=wnNPASAf3_w), amit egy cseh 
zeneszerző írt, valószínűleg Georg 
Druschetzky (1745-1819), ő József ná-
dor (1776–1847) házi zeneszerzője volt 
1802-től.

Bruck an der Mur Jászapátitól 441 
km-re található, autópályán ma 4 óra 
21 perc alatt közelíthető meg (forgalom 
nélkül), Ausztria egyik legszebb részén, 
Stájerországban található, a második 
legnagyobb osztrák tartományban, 
ahol az örök jég hona és a mély szur-
dokvölgyek mellett tágas erdőségeket 
is találunk. Itt, a magas hegyek, alpesi 
legelők, kristálytiszta vizű tavak, lágy 
dombok, melegvizű források, borter-
melő hegyek melletti temetőszél adott 
végső nyughelyet egy jászapáti vérta-
núnak.

A bécsi hadilevéltárból megkért do-
kumentumból az derül ki, hogy Paul 
Kotsis Apátin született (szerintük) 
1822-ben, és 1841. február 5-én lépett 
be önkéntesként a Nádor huszárezred-

be, ezért 31 (vagy 3? az írás nagyon 
rosszul olvasható) fogadópénzt kapott, 
és vállalta a 10 évig tartó katonásko-
dást. Talán az önkéntességért és a hosz-
szú szolgálati időért kapott nagyobb 
összeget Kedves Gyula hadtörténész 
véleménye szerint (igaz, az egyiket túl 
kevésnek, a másikat túl soknak találta). 
A többi adat az előmenetelére vonatko-
zik, ami nem volt túlságosan hosszú: 
1847. április 21-én káplárrá (tizedessé) 
léptették elő, 1849. június 10-én meg-
szökött, június 11-én elfogták, majd 
1849. június 23-án kivégezték.

Kocsis Pál, egyike volt annak a tizen-
három Nádor-huszárnak, aki csillapít-
hatatlan hazaszeretete miatt a szívére 
hallgatott, s hazaindult a forradalom 
megsegítésére, de nem jutott hazai 
földre. Vagyis a történelmi igazság az, 
hogy soha nem volt, mert nem lehetett a 
magyar szabadságharc katonája, mégis 
jogos őt közöttük számon tartani, mert 
szökési kísérletével igazolta, a császári 
ezred elhagyása után a magyar szabad-
ságot kívánta szolgálni.

A jászkun 12. Nádor huszárezred a 
szabadságharc ideje alatt Prága környé-
kén, Saazban állomásozott, s köteléké-
ből már 1848 októberétől sokan meg-
próbálkoztak a hazatéréssel. Babucs 
Zoltán Fejezetek a jászkun huszárok 
történetéből című írásából is tudjuk, 
hogy a prágai forradalom vérbefoj-
tásakor a kivezényelt huszárok még 
megállták a helyüket,de az új magyar 
kormány 1848 nyarán a külföldre vitt 
magyar kiegészítésű ezredek hazaho-
zatalát szorgalmazta, s amikor már a 
fegyvereké volt a szó, szeptember vé-
gétől megindultak a huszárok Magyar-
ország felé, a Kárpátokon keresztül. A 
hazaszeretet legszebb példáját éppen a 
Nádor-huszárok adták, a császári csa-
patok túlerejével szemben több szaka-
szuk, századuk hazaverekedte magát 
iszonyú véráldozatokat hozva, mert 
olyan idők jártak, amikor „... a haza 
parancsolt ...”!

Kedves Gyula egy, a magyar lovassá-
got bemutató kiállításon városunkban, 
Jászapátin azt mondta: „a huszároknak 
nem azért volt kardjuk, hogy öljenek, 
hanem azért, hogy védjék a hazát” .En-
nek igazságát mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, amire Hermann Róbert utal, 
hogy a szabadságharc végéig 650 hu-
szár kísérelte meg az ezredből a szökést, 
265 huszár rendben hazaért, ők részt is 
vettek a szabadságharc további küzdel-
meiben, először Görgey hadtestében,

(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
majd az abból kivált Kmetty vezette 
hadosztályban. Nevüket megtartották, 
mindvégig Nádor-huszárokként har-
coltak, s újoncokkal tették teljessé az 
ezredet. Közülük hősi halált halt 24 
huszár, s voltak olyanok is, több százan, 
akiket hazatérésük előtt elfogtak, de túl 
nagy büntetést az átállási kísérletért 
nem kaptak. 

A cseh területen állomásozó Nádor-
ezred maradékát – ami szintén ezen a 
néven működött továbbra is – viszont 
ilyen előzmények után megbízhatat-
lannak minősítették, s hogy a magyar 
forradalomtól minél távolabb legyenek, 
átvezényelték őket Tirolon keresztül a 
ma Olaszországhoz tartozó Lombardi-
ába, ami ekkor az Osztrák Császárság 
része volt. Éppen a sikeres és tömeges 
átállások miatt döntött úgy a császári 

udvar és ennek hatására Windisch-
Grätz tábornagy, hogy októbertől „…a 
magyar pártütéssel összeköttetésben” 
elkövetett „minden bűntettek és vétsé-
gek” a haditörvények hatályai alá esnek. 
A haditörvényszékek többféle ítéletet 
hozhattak, de a tisztek, tiszthelyettesek 
(mint a káplár Kocsis) esetében leg-
inkább kötél vagy lőpor és golyó álta-
li halál volt a verdikt, tehát tudatosan 
vállalták tettüket, s ezzel együtt a vérta-
núságot azok, akik mégis a hazaszökést 
választották, mert ismerték a várható 
büntetést, bár reménykedtek a sikeres 
hazatérésben.

Az ezred kötelékében maradt és Itália 
északi tartományába irányított huszá-
rokat 1849. május végén indították út-

nak századonként. Június elejére érkez-
tek Linz környékére, ahol megkapták a 
parancsot, hogy indulnak a hegyeken 
át, egyre messzebb a magyar hazától, 
délnyugatra, másrészt ott volt a dicső-
séges tavaszi hadjárat hazacsalogató 
híre, és az is, hogy a korábban megszö-
köttek és elfogottak viszonylag enyhe 
büntetést kaptak, igaz, akkor még nem 
lépett életbe a szigorított eljárás. 

Június 4-ét követően több kisebb-
nagyobb csoport indult közülük haza, 
a keleti irányt választva. Akik 4-én in-
dultak útnak, azoknak sikerült a haza-
térés, sőt, ugyanahhoz a csapattesthez 
kerültek, ahol az októberben sikeresen 
megszököttek szolgáltak, de mások, pl. 
az 1849. június 10-én útnak indult cso-
port tagjai már nem jártak ilyen siker-
rel. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Levéltár bécsi kirendeltsége a kérésem-

re megküldte a 12. huszárezred törzs-
könyve (Grundbuch-Blätter) Kocsis 
Pálra vonatkozó lapjának másolatát, 
ebből kiderül, hogy ezen a később sze-
rencsétlennek minősült napon szökött 
meg Kocsis Pál is, aki az egyik vezető 
lehetett, mert a magasabb rangú tiszt-
jeik a források és Kedves Gyula szóbeli 
közlése szerint is már korábban átálltak 
a szabadságharcos sereghez.

Szabályszerű kötelékben indultak 
útnak a szökevények, köztük Kocsis 
Pál is, összesen 108 huszár. Ekkor a 
grazi főparancsnokság már készen-
létben volt, bár több helyen, köztük 
Bruckban is sikerült áttörniük a kor-
dont – a létszámhoz viszonyítva nagy 
véráldozatok árán –, de a szomszédos 

Kapfenberg határában már olyan erős 
gyalogság várta őket, hogy 13 halott 
és 14 sebesült árán megadták magu-
kat. Ezeket a foglyokat beszállították a 
magyar határhoz viszonylag közel lévő 
Bruck an der Mur városába, ahol hadi-
törvényszék elé állították őket. Július 
12-én egy újabb csoport is elindult, rá-
juk hasonló sors várt, őket szintén Graz 
közelében, Marburgban (a mai szlové-
niai Mariborban)tartották fogva.

Rögtönítélő bíróságot állítottak fel, 
ami nem volt teljesen jogszerű több 
korabeli értelmezés szerint sem.A had-
ügyminiszter nem volt ennyire aggá-
lyos. 1849. június 1-jétől ezt a tisztséget 
gróf Gyulai Ferenc töltötte be. 1846-tól 
altábornagyként Trieszt kormányzója, 
az 1848-as forradalmak kitörésekor az 
osztrák haditengerészeti erők ideigle-
nes parancsnoka, tehát befolyásos sze-
mély, a véleménye szerint: ha a hadiál-
lapot nem áll fenn, a felségsértés vádja 
akkor is biztosan megalapozott, mert 
el akarták hagyni a császári hadtestet: 
„… az 5. hadicikkely értelmében még a 
rendes törvényszéki eljárás keretében is 
minden résztvevőt halálra kell ítélni.” 
Tehát már a haditörvényszék elé állítá-
suk előtt megvolt a halálos ítélet. Az ér-
vényes rendelkezések értelmében gya-
korlatilag mindenki büntethető volt, 
aki nem segítette a császári és királyi 
erőket, vagy nem vonult teljes passzi-
vitásba. A bírókat is így választották 
meg, az akadékoskodó grazi bírók he-
lyett egy vezérkari hadbírót bíztak meg 
az eljárás levezénylésével. Június 21-én 
hozták meg az ítéletet a Bruck an der 
Mur környékén (Kapfenberg) elfogott 
huszárok, így Kocsis Pál ügyében is. 
A zendülés és hűtlenség vádjával vád 
alá helyezett mind a 79 huszárt kötél 
általi halálra ítélték. Katonák esetén a 
kötél általi halál megalázó volt, annak 
is szánták. Másnap az ítéletet megvál-
toztatták. A huszártizedesek, a veze-
tőknek tekintett altisztek, vagyis a há-
rom káplár esetében nem volt pardon, 
a halálos ítélet maradt, a közhuszárok 
közül a 29 nagyon fiatalnak a bünteté-
sét eltörölték, őket az itáliai hadszín-
térre vezényelték. A többiek pedig a 
tizedelés áldozatai lettek. Kedves Gyu-
la hadtörténész forrásul használt írása 
szerint Bruck an der Murban a tize-
delést a szokástól eltérően a véletlenre 
bízták, vagyis egy urnába behelyeztek a 
47 elítélt számára 43 vörös és 4 fekete 
golyót, amiből húzhattak. Előtte kihir-
dették, hogy aki a feketét húzza, arra 
kivégzés vár. 
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Kedves Gyula hivatkozott írása sze-
rint Bruck an der Murban 1849. június 
23-án hajnali fél 3-kor sorakoztak fel a 
tizedelésre ítélt huszárok. A négy feke-
te golyót húzó közhuszárt és a három 
káplárt a paphoz vezették, itt elmond-
hatták utolsó imájukat. Reggel 6 óra-
kor állították a kivégzőosztag elé a hét 
Nádor-huszárt a brucki laktanya ud-
varán. A lélektani megfélemlítést itt is 
alkalmazták, mert azt a sokgyermekes 
családapát is a falhoz állították, akinek 
egyébként megkegyelmeztek, így végül 
hat személyt végeztek ki, az akasztást a 
katonához méltóbb golyó általi halálra 
változtatták. A Vértanúk könyve adatai 
(pp. 348-350) szerint Kocsis Pál káplár, 
jászapáti születésű, 27 éves, nőtlen, ró-
mai katolikus vallású, Mille János káp-
lár, karcag-újszállási születésű, 29 éves, 
nőtlen, református, Sipos Gábor káplár, 
kunhegyesi születésű, 29 éves, nőtlen, 
római katolikus altiszteket agyonlőtték.
Rajtuk kívül Kovács Lajos közhuszár, 
nánapusztai születésű, 28 éves, nőtlen, 
római katolikus, Kuklits János közhu-
szár, majsai születésű, 28 éves, nőtlen, 
római katolikus, Szabó József közhu-
szár, jászárokszállási születésű, 23 éves, 
nőtlen, római katolikus huszár volt 
még a vértanú áldozat ezen a napon.

A kivégzett Nádor-huszárokat a 
Bruck an der Murban lévő St. Ruprecht 
temetője mellett jeltelen sírokban 
hantolták el. Bona Gábor utalása sze-
rint „… a szabadságharc vérbe fojtása 
után sok ’48-as honvédet soroztak be, 
s vittek itáliai, ausztriai helyőrségekbe, 
Marburgon és Leobenen keresztül. Em-
lékirataikban gyakorta felbukkan, látták 
a kivégzett Nádor-huszárok fejfáit, aho-
vá mindig tett virágot a helyi népesség. 
Sírjaik azonban azóta az enyészeté let-
tek, s megfeledkezett róluk az utókor.” 

A magyar történeti köztudat na-
gyobbrészt csak az 1849 októberi 
bosszúhadjárat során vértanúhalált 
szenvedetteket tartja számon, holott a 
kivégzések már jóval korábban, 1849 
januárjában megkezdődtek. A 13 Ná-
dor-huszár kivégzésére is a történel-
mi gyásznapunkat megelőzően, még 
nyáron került sor. A Hermann Róbert 
szerkesztette könyv szerint 136 vérta-
nú hőse van a szabadságharcnak. 1849 
októberéig az ítélet nélkül és a Bruck 
an der Murban kivégzetteken kívül 39 
főt akasztottak fel és 42 főt lőttek főbe. 
Mindannyian megérdemlik a tiszteletet 
és a főhajtást, a közösségi emlékezést, 
a hősiességre utaló emléktáblát. A hat, 
Bruck an der Murban kivégzett Ná-

dor-huszáron kívül július 5-én még hét 
ezredbeli társukon hajtották végre az 
ítéletet a közeli Marburgban, és köztük 
is volt jászkun földről származó. A tel-
jesség kedvéért álljon itt a nevük: Szo-
kolay János ceglédi őrmester, Lengváry 
Pál abonyi káplár, Gyökeres András kar-
cagi káplár, Kőmíves János jászberényi 
káplár, 28 éves, nőtlen, római katolikus, 
Deák János solti káplár, Hercegh Károly 
kecskeméti közhuszár és még egy szin-

tén közhuszár, a karcagi Farkas Péter. 
Vagyis a két helyen összesen 13 Nádor-
huszár szenvedett vértanúhalált 1849 
június-júliusában, közülük nyolcan 
jászkunok voltak.

Kocsis Pál, ahogy kivégzett vértanú 
társai is, megérdemli a tiszteletünket, 
bár nem volt olyan nagy hatású sze-
mély, mint az ország miniszterelnöke, 
és munkássága nem hasonlítható a 
vezénylő tábornokokéhoz sem. Bat-
thyány Lajos és az Aradon kivégzett 
13 vértanú katonatiszt nevét többnyire 
ismeri a(z iskoláskorú) lakosság, leg-
alább a felismerés szintjén,ha felsorolni 
nem is tudja, de a többieknek kevesebb 
fény jutott. Nekünk kell ezt a – legalább 
– helyi fényt azokra irányítanunk, akik-
re a település büszke lehet. Így Jászapá-
tin Kocsis Pálra, a kiváló huszárra, a 
példamutató hazafira, akit a kilátásba 
helyezett büntetés sem tántorított el 
a hazaszeretetből vállalt kötelesség-

teljesítéstől, a hazatéréstől. Egyikük 
későbbi hadbírósági aktáján – nemes 
egyszerűséggel – az szerepel: ››A szökés 
gyanítható oka: hazaszeretet‹‹ – idézte 
Bona Gábor és Kedves Gyula is. Még az 
ellenség, a császári és királyi hadsereg 
hadbírái is elismerték a hősiességet.

A legendás hazaszökéseket művésze-
ti alkotások is megörökítik. Így lehetett 
írói téma, hiszen „A haza hívó szavára 
hazaszökő huszárok legendává magasz-
tosult történetének talán legfényesebb, 
de mindenképpen legmeghatóbb fejezete 
volt a legnagyobb távolságból, a legna-
gyobb nehézségekkel is megküzdeni tudó 
jászkunsági Nádor-huszárok hazajöve-
tele.” – írta Kedves Gyula.

Ezért is mondhatjuk, hogy nagy va-
lószínűséggel az irodalmi-művészeti 
képzelőerőt leszámítva Jókai éppen a 
Nádor-huszárokról mintázta A kőszí-
vű ember fiai című regényben Richárd 
alakját és a „nyergelj, fordulj” parancs-
szóra hazaindult csapatot. Sára Sándor 
szintén több valós elemből szűrte le a 
80 huszár című nagysikerű filmjének 
alakjait és történetét, a Lenkey- és a 
Nádor-huszárok is adtak hozzá mintát.

A történészek általános véleménye 
szerint az 1848–1849-es szabadság-
harc alatti illetve azt követő megtorlá-
sok azért is sokkolták a hazai közvé-
leményt, mert korábban ilyen súlyos 
megtorlásra nem volt példa, a jakobi-
nus mozgalom leverése után is „csak” 
hét személyt végeztek ki. Azt nem tud-
hatták akkor, hogy ez a közel 140 fő 
akár elenyészőnek is tekinthető a 20. 
század mércéjével nézve. A vörös- és 
fehérterror, a holokauszt, az 1956-ot 
követő megtorlások összehasonlít-
hatatlanul több áldozattal jártak, de 
míg ez utóbbiakat koronként eltérően 
ítélték meg, a szabadságharcot követő 
megtorlást minden magyar, hazafias 
érzésű ember – bármelyik korban élt 
is – mindig elítélte.

A szabadságharc és annak elfojtása, a 
megtorlás a magyar népünknek olyan 
kivételes ügye volt, ami nem szem-
beállította, hanem összekovácsolta az 
egyébként nagyon is széthúzó nemze-
tünket.

Az már a történelem fintora, hogy 
a kivégzésekre közvetetten parancsot 
adó, a szabadságharcot vérbe fojtó fia-
tal királyból a nép ajkán évtizedekkel 
később Ferenc Jóska lett, s majdnem 
olyan katonadalokat énekeltek róla az 
első világháborúban, mint Kossuth 
apánkról ’48–49 után is még sokáig…

(folytatás a 8. oldalon)

1848-as emlékmű Jászapátin
Fotó: K. P.
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(folytatás a 7. oldalról)
Hálásan köszönöm Kedves Gyula 

ezredes, hadtörténész szakmai segítsé-
gét, bátorítását, szóbeli kiegészítéseit, 
valamint dr. Bona Gábor hadtörté-
nész e-mailben küldött szíves közlése-
it. Ugyancsak köszönettel tartozom a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Le-
véltára igazgatójának, Dr. Bonhardt 
Attila ezredes úrnak, aki kérésemet a 
bécsi székhelyű Osztrák Levéltárhoz 
továbbította, s az ott található, Kocsis 
Pál huszár káplárra vonatkozó iratokat 
megküldette a részemre. Ugyancsak 
köszönöm dr. Dobos László ügyvezető 
segítségét, amivel a kutatás elindításá-
hoz közvetlen ötleteket adott.
Felhasznált irodalom:
Babucs Zoltán: Fejezetek a jászkun 

huszárok történetéből (Jászsági év-
könyv (1994), p. 102-109.)

Hegedűs Sándor: József nádor kislexi-
kon 2008.

http://www.jngszi-pecs.hu/userfiles/
jozsef_nador_kislexikon.pdf

Hermann Róbert: Iskolai emlékna-
pok: Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc vértanúi – október 
6. (http://www.nefmi.gov.hu/letolt/
kozokt/libri/konyv_v.pdf)

Hermann Róbert: Előszó (In: Vértanúk 
könyve – A magyar forradalom és 
szabadságharc mártírjai 1848–1854, 
szerk.: Hermann Róbert)

Kedves Gyula Tizenhárom Nádor-hu-
szár (In: Vértanúk könyve – A ma-
gyar forradalom és szabadságharc 
mártírjai 1848–1854, szerk.: Her-
mann Róbert)

Kurcz Béla: Megtorlások 1849-
ben: a 13-as számmisztika és 
az elfeledett mártírok. Interjú 
Bona Gáborral (http://hvg.hu/
tudomany/20101005_1849_13_
vertanu)

Magánlevelek, személyes beszélgetések 
Kedves Gyula és Bona Gábor had-
történészekkel 

Levéltári, irattári, egyéb anyagok 
Városi Könyvtár Helytörténeti gyűjte-

ménye Jászapáti, 
Keresztelési és házasságkötési anya-

könyvek (helyi plébánia)
A Bécsi Hadilevéltárban (Kriegsarchív 

Wien) az 1858 előtt született ma-
gyar katonák anyakönyvi lapjának 
(Grundbuch-Blatt) megküldött má-
solata

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyulai_
Ferenc_%28katonatiszt%29

Dr. Kalmár Pálné
ny. középiskolai igazgató

JÁSZOK A NAGYVILÁGBAN
Singer Bertalan jászberényi születésű
jogtudós, egyetemi tanár és diplomata 

amerikai karrierje

Mindig felvetődik a kérdés, hogyan 
talál rá az ember egy Jászberényben 
született zsidó emberre, aki Ameriká-
ban hatalmas karriert csinált, híres em-
ber lett, és magyarságát élete végig meg-
tartotta. Az interneten szörfözők előtt 
is jól ismert, de a helytörténeti kutatók 
is számtalanszor botlanak bele, hogy 
valami érdekes adatot keresünk, de a 
megtalált adathoz nem férünk hozzá, 
mert fizetős és sajnos sokszor ez nem 
is kicsi összeg. Nagyritkán előfordul, 
hogy a „morzsa” mögött egy értékes és 
eddig még kevésbé ismert ember képe 
rajzolódik ki. Hogyan találtam rá illet-

ve figyeltem fel erre a híres emberre? 
Digitalizált világunkban azt kerestem, 
mi minden jelent meg Jászberényről 
az amerikai sajtóban. Mindjárt a har-
madik találatnál az „The Inter Ocean 
Chicago” nevű újság 1913. november 
23-i száma a következő hírt hozta: 
„Berthold Singer, konzul, Jászberényben 
született 1860. nov. 23. A budapesti és 
berlini egyetemen tanult; 1884-ben jött 
az Egyesült Államokba és 1889-ben Chi-
cagóba; 1889-től Spanyolország, Nicara-
gua Costa Rica konzulja, szerzője szá-
mos könyvnek (szabadalmak és egyéb); 
tagja az Illinois Klubnak.” 

Egy „Új Világba” vándorolt ember 
neve „amerikanizálódik”, azaz megvál-
tozik a keresztneve, ezért rögtön egy 
hiteles zsidó lexikonhoz fordultunk. Az 
1929-ben Ujvári Péter által szerkesztett 
Zsidó lexikon szerint Singer Bertalan-
ként lett ismert. A lexikon szerint „A 
Jászberényből származott neves embe-
rek: Székely Mihály a M. kir. Operaház 
tagja és Singer Bertalan, aki jelenleg 
spanyol ügyvivő Washingtonban.”

Ebben a cikkben (tanulmányban) 
a magyarországi tevékenysége (isko-
lái) során ezt a nevét, de amerikai te-
vékenységénél már az általa felvett 
Berthold Singer nevet használjuk.

Singer Bertalan 1860. november 23-
án született Jászberényben. A jászberé-
nyi katolikus főgimnáziumban végez-
te el mind a 8 osztályt. A gimnázium 
1874-1875-ös tanév „értesítvénye” sze-
rint akkor III. osztályt végezte. Kereszt-
nevét gyakorta másként írták, abban az 
évben Singer Bernát néven szerepel a 
tanulók között. Abban az évben a ta-
nulmányi eredményei még nem voltak 
kiemelkedőek. Az 1876-1877 tanévben 
már Singer Bertalan néven szerepel az 
ötödik osztályosok között. 1880-ban 
végezte el a gimnáziumot, ekkor már 
kifejezetten jó tanuló volt. Bizonyít-
ványában csak jó és jeles eredmények 
szerepeltek.

Ezután a tanulmányait a Budapesti 
Tudományegyetem − az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE)jogelődje 
volt 1873 és 1921 között − jogi karán 
végezte, majd miután lehetősége volt 
Berlinbe menni, ott folytatta jogi isme-
reteinek a bővítését.

Jóval később, 1912-ben, amikor már 
befutott és ismert ember lett Ameri-
kában, értékes könyveket ajándéko-
zott a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának. 

Feleségét a berlini egyetemen ismerte 
meg, aki szintén ott végezte jogi tanul-
mányait. Anna Ebner Singer 1864-ben 
született Berlinben. Édesapja magyar 
származású, de a család német nemze-
tiségű volt. Még az Államokba történő 
kivándorlásuk előtt házasodtak össze. 

Berthold Singer egyetlen fotója
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1884-ben a Martha nevű hajón ván-
doroltak az Államokba, Stettin – mai 
nevén Szczecin − kikötőből indultak 
el és október 6-án érkeztek az Egyesült 
Amerikába, New York kikötőjébe.

1884 és 1911 között először New 
Yorkban majd Chicagóban éltek, ahol 
később véglegesen le is telepedtek. 
Első gyermekük Fannie (Fay) Anita 
1886-ban, második gyermekük Ed-
ward Albert 1887-ben született. Ebben 
az időben még New York manhattani 
városrészében laktak. Harmadik gyer-
mekük B. Alexander (1891) születése-
kor már Chicagóban éltek. Negyedik 
gyermekük pedig 1893-ban született, 
a tragikus sorsú Ada nevű kislány. Et-
től kezdve már itt éltek és innen indult 
fényes egyetemi, tudományos és diplo-
máciai pályafutása.

1889-évben megkapta az amerikai 
állampolgárságot és ebben az évben 
már diplomáciai feladatot is ellátott, 
konzulként képviselte Spanyolországot, 
Nicaragua-át és Costa Rica-t. 

Kossuth Lajos 1894. március 20-án 
halt meg, nem csak Magyarországon, 
hanem szerte a nagyvilágban ahol ma-

gyarok éltek megemlékeztek a nagy 
magyar államférfiról. Ez történt az 
Egyesült Államok számos nagyváros-
ában is, ahol nagyszámú magyarok 
éltek, így Pittsburghban, New Yorkban 
és Chicagóban is. Chicagóban is tartot-
tak Kossuth Lajosról egy nagyszabású 
gyász-emlékezést. Ennek az esemény-
nek egyik fő szervezője Singer Bertold 
volt, és erről számolt be igen részlete-
sen „The Sunday Intern Ocean” heti 
folyóirat. Chicago központjának egyik 
legelegánsabb termében a „Central 
Music Hall”-ban tartották a gyászün-
nepséget, ahol megidézték Kossuth 
szellemét és az Ő nemes harcát ma-
gyarok szabadságáért. A hatalmas 

előadóteremben közel 800-an vettek 
részt, nagyszámban hazánk Ameriká-
ba szakadt fiai, de tekintélyes amerikai 
vendégek is adóztak az elhunyt „Ma-
gyar vértanú”emlékének. Először Luis 
Falk – híres amerikai orgonista – adta 
elő orgonán Chopin „Grand funeral 
march”-ot és Liszt Ferenc híres művét 
a II. Magyar rapszódiát. A Himnusz el-
éneklése után Thomas B. Bryan ameri-
kai főbíró volt az első szónok, aki még 
Kossuth Lajost személyesen ismerte, és 
ő méltatta a magyar hazafi emlékét. A 
gyászszertartás másik szónoka Bertold 
Singer volt, aki magyarul tartotta meg 
ünnepi gyászbeszédét. A magasztos 
ünnepély végeztével a jelenlévő közel 
800 résztvevő „Kossuth Lajos azt üzen-
te” kezdetű hazafias dalt énekelték el.

1908-ban egy tragikus családi ese-
mény miatt került az újságok címlapjá-
ra a család. A Singer család legkisebb 
leánygyermeke Ada (Adél) tuberku-
lózisban szenvedett. A jómódú család 
úgy döntött, hogy talán Európában 
meg tudják gyógyítani. Megkerestek 
számos neves orvost, akik a tüdő-
betegek gyógyításában már biztató 

eredményeket értek el. Adél egy neves 
tüdőszanatóriumba került gyógykeze-
lésre. Időközben az édesapja visszatért 
az Államokba üzleti ügyeit intézni. Kis-
leányuk állapota azonban nem javult. 
Miután a helyzet reménytelenné vált 
az anyja úgy döntött, hogy egy nagy 
óceánjáróval (Kaiserin Auguste Victo-
ria) visszatérnek Amerikába. Miután 
a sürgönnyel már jelezték az apának, 
hogy egyre rosszabbra fordult Ada ál-
lapota. Az apa ekkor úgy döntött, hogy 
még szeretné életben látni szeretett kis-
leányát ezért egy katonai gyorsnaszád 
(Cutter Hudson) fedélzetén az óceán-
járó elé próbáltak menni. Az aggódó 
édesapa versenyfutása a halállal, hogy 

talán még életben találja szeretett beteg 
kisleányát szomorú véget ért. Mielőtt a 
parti őrség gyorsnaszádja elérte volna a 
hajót, leányuk az óceánjáró kabinjában 
anyja karjai között néhány órával az 
apa érkezése előtt meghalt. E tragikus 
eseményt a Washington Times 1908. 
június 14-i vasárnapi száma részletesen 
tálalta.

A Chicago Daily Tribune 1914. áp-
rilis 6-i száma arról számolt be, hogy 
Károlyi Mihály gróf, a magyar Függet-
lenség párt vezetője Chicagóba látoga-
tott. Abban az időben a tekintélyes új-
ság közlése szerint közel 22 000 magyar 
ember élt Chicagóban. Az újság szerint 
a helyi magyarság közel 26 kiemelt 
képviselőjével találkozott Károlyi gróf. 
Bertold Singer, mint a helyi magyarság 
egyik vezetője nyilatkozott az újságnak, 
hogy a magyar gróf azért látogatott ide, 
hogy beszámoljon és felkeltse az itt élő 
nagyszámú magyarok érdeklődését a 
Magyarországon zajló politikai függet-
lenségi küzdelemről.(Akkor még senki 
nem tudhatta, hogy az év második fe-
lében kitör az I. világháború). A vacso-
ravendégek meghívottjai között a helyi 
magyarság befolyásos tekintélyes veze-
tői között Singer úr is ott volt.

Később Berthold Singer a De Paul 
egyetem jogi tanszékének lett az egye-
temi tanára. Az 1920–as évek elején 
tagja volt az egyetemi vezetés tanács-
adó testületének is. A De Paul egyetem 
az egyik legnagyobb katolikus egyetem 
volt azokban az időkben, az Államok-
ban. Később a nemzetközi jog tanára is 
volt, és kitüntették a L. L.D (Doctor of 
Laws) címmel. 

1918-ban adták ki először a „Nem-
zetközi jog” című híres könyvét, beve-
zetőjében fiának (B. Alexander Singer) 
dedikálta, aki éppen abban, időben már 
amerikai katonaként Franciaországban 
harcolt a fronton az I. világháborúban. 

1920-ban az „Amerikai emlékeztető 
a magyar béke ellen” főcímmel majd a 
„Trianoni békeszerződés igazságtalan 
és lehetetlen” alcímmel jelent a Nyír-
vidék. A neves nyírségi hazai újság 
által közölt cikkben a Jászberényből 
elszármazott jogászprofesszor vélemé-
nyét idézik: „Singer Berthold a chicagói 
egyetem dékánja, több állam diplomá-
ciai képviselője, a nemzetközi jog híres 
tudósa, az Amerikába elszármazott 
magyar, aki fényes álláspontjában sem 
feledkezett meg árva hazájáról, 1920. 
augusztus 5-én memorandumot inté-
zett a washingtoni külügyminiszterhez 

(folytatás a 10. oldalon)

A The Inter Ocean Chicago nevű újság híradása Berthold Singerről
1913. november 23.
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(folytatás a 9. oldalról)
és megrázó szavakkal, megdönthetetlen 
érvekkel mutatott rá a magyar békeszer-
ződés igazságtalanságaira.” – írta a te-
kintélyes magyar vidéki újság.

Magyarságát sohasem tagadta meg 
és számos alkalommal fontos közéle-
ti tevékenységet látott el, s ha kellett 
cselekedetett szülőhazája érdekében. 
Amerika egyik befolyásos napilapja a 
„Chicago Tribune” 1921. január 16-i 
vasárnapi számában vezető helyen kö-
zöl egy nagyon érdekes cikket „A bé-
keszerződések revíziója és Európa újjá-
ébredése” címmel. A cikk szerzője újra 
Bertold Singer egyetemi professzor és 
spanyol főkonzul ismét a trianoni ke-
gyetlen békeszerződéssel foglalkozott 
és gyakorlatias amerikai észjárással de-
monstrálta a Magyarország ellen elkö-
vetett égbekiáltó igazságtalanságot.

Jászberény nagytekintélyű ország-
gyűlési képviselője Apponyi Albert 
gróf 1926-ban tett látogatást az Álla-
mokban. Az amerikai útjáról egy rész-
letes beszámoló is készült és ebben ő 
így vall röviden a chicagói látogatása 
kezdetéről: „Az első délelőtt a magyar 
származású dr. Singer Berthold spanyol 
főkonzul, egyetemi tanár és neje vendé-
gei voltunk a Drake szállóban villásreg-
gelire. Kellemes időtöltés után megláto-
gattuk…”

Berthold Singer a későbbiekben a 
köztársasággá alakult Törökországot is 
képviselte, mint főkonzul.

Számtalan mai is időszerű érvényű 
tudományos könyvek szerzője volt, 
amelyek az iparjogvédelem, (Magyar-
országon az iparjogvédelmi egyesület 
1906-ban jött létre), a szerzői jogok, a 
találmányok védelme, a márkavéde-
lem, a tisztességtelen kereskedelem és 
a nemzetközi jog bonyolult kérdéseivel 
foglalkozott.

Ezek között a főbb (angol nyel-
ven) megjelent könyvei: United States 
of Foreign Copyright Laws (1907); 
Patents, Trade- Marks, Designs, 
Copyrights (1909); Patent and Trade 
Mark Laws of the World (1911); Trade 
Mark Laws of the World and unfair 
trade (1913); International Law (1918).

A tudományos munka mellett üzleti 
tevékenységet is folytatott. A „Szaba-
dalmak és márka védjegyek” témájá-
ban tanácsadói vállalkozást is alapított. 
Az 1911. évben megjelent hirdetés sze-
rint már akkor családi vállalkozásként 
működött, két fia (Alexander és Albert) 
is részt vett a cég munkájában. Legma-
gasabb kitüntetése a Spanyolországtól 

kapott „Knight and commander of the 
Order of Isabella the Catholic”.(Izabel-
láról /1451 – 1504/ Kasztília és Aragó-
nia királynőjéről elnevezett Katolikus 
Izabella-rend nagykeresztje a legma-
gasabb, nem államfőnek járó spanyol 
elismerés.)

Tagja volt „The Illinois Club”-nak is, 
amelynek tagjai Chicago legbefolyáso-
sabb emberei voltak, számtalan esetben 
jelentős jótékonysági akciók keretében 
pénzgyűjtés kezdeményeztek az I. vi-
lágháború sérültjei és az áldozatok csa-
ládtagjai számára.

1929 októberében úgy kerül a hírek 
forgatagába, hogy betörtek lakásába és 
30 000 $ értékű ékszereket loptak el a 
lakásából. Később a rendőrségi hírek-
ből kiderült, hogy a Singer házaspár a 
lopás előtt vásárolta a drága ékszereket 
és azt a tolvajok egy neves luxus szál-
loda (Belden-Stratford) apartmanjából 
lopták el. A vagyont érő ékszerek szá-
ma 34 db volt, amelyek között briliáns 
gyűrűk, brosstű és más arany ékszerek 

voltak. Felesége 1937-ben meghalt az 
Illinois állambeli Barringtonban.

The Times Hammond újság, Indiana 
Tuesday, October 20, 1942. október 
20-i cikke az utolsó érdemi tájékozta-
tás Singer úr közéleti tevékenységéről, 
amikor mint tiszteletbeli török konzul 
megünnepelték a modernkori Török 
Köztársaság kikiáltásának, Törökor-
szág alapításának 20. évfordulóját.

Ezután teljesen visszavonult és még 
halálának pontos időpontjáról sincs in-
formációnk.

Felhasznált irodalom
Magyar Zsidó Lexikon (Szerkesz-

tette Újvári Péter, 1929) http://
mek.oszk.hu/04000/04093/html/
szocikk/14488.htm

Fráter Jánosné: Az akadémia könyv-
tár iratai 1831-1949 MTA Budapest 
1984

Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 224-
298. szám)

Apponyi és Amerika Írta: Dr. Jósika-
Herczeg Imre Kiadja a szerző NEW 
YORK, 1926 http://mtdaportal.ext-
ra.hu/books/josika_herceg_imre_
apponyi_es_amerika.pdf

Internetes források:
http://mek.oszk.hu/04000/04093/

html/szocikk/14488.htm
http://mek.oszk.hu/04000/04093/

html/0799.html
https://archive.org/stream/

patentandtradem00singgoog#page/
n7/mode/2up

http://media.americanjewisharchives.
org/docs/concise/s.pdf

https://archive.org/stream/
announcement2021depa#page/n1/
mode/2up

The Inter Ocean Chicago 1913. nov. 23
The Sunday Inter Ocean Aprilis 8 1894
Abilene Daily Chronicle Abilene, 

Kansas Saturday, September 9, 1911
Chicago Tribune1921. jan. 16
The Times Hammond 1942. okt. 20

Metykó Béla helytörténeti kutató

Kossuth Lajosról készült kép,
amely a halálakor tartott gyászszertar-
tás alkalmából megjelent a The Sunday 

Inter Ocean Chicago újságban



11

Magas rangú oszét delegáció a Jászságban

Jászárokszállás Város és Gergely Zol-
tán polgármester úr meghívására ötfős 
küldöttség érkezett július 7-én Észak-
Oszétia-Alánia Köztársaságból a XXII. 
Jász Világtalálkozóra. A küldöttség tag-
ja volt Szoszlan Beszlanovics Hadikov 
Észak-Oszétia nemzetiségi minisz-
tere, Borisz Albegov Haritonovics 
Vlagyikavkáz Város polgármestere, 
Azamat Tajmurazovics Hadikov nyu-
galmazott miniszterelnök, Temina 
Davidovna Tuajeva filmrendező, a 
Nart-Art Stúdió igazgatója és Ruszlán 
Szulejmanovics Bzarov történész, az 
Észak-Oszét Állami Egyetem profesz-
szora.

Az oszét vendégeket Budapesten 
Kovács Béla műfordító fogadta és 
gardírozta, július 8-án pedig együtt lá-
togattak el Jászberénybe. Első útjuk a 
Jász Múzeumba vezetett, amely intéz-
mény kezdettől fogva szorgalmazója 
az oszét-jász tudományos és kulturá-
lis kapcsolatoknak. Hortiné dr. Bathó 
Edit múzeumigazgató és munkatársai 
igazi jász szeretettel fogadták az oszét 
testvéreket.

A múzeumból a Városházára indul-
tak, ahol dr. Szabó Tamás Jászberény 
Város polgármestere köszöntötte szívé-
lyesen a messziről érkezett kedves ven-
dégeket. A látogatás során a két város 
polgármestere szándéknyilatkozatot írt 
alá a további baráti együttműködés és 
egy jövőbeni testvérvárosi kapcsolat 
kialakításának lehetőségéről. 

A Szikra Galéria Éttermében elköl-
tött közös ünnepi ebéd után a vendé-
gek megtekintették a Lehel Filmszín-
házat, majd ellátogattak a Jász Plasztik 
Kft.-hez, ahol Kasza Lajos ügyvezető 
igazgató fogadta őket, és mutatta be a 
gyár működését. A nap a River Étte-
remben egy kellemes vacsorával zárult.

Július 9-én az oszét delegáció részt 
vett a XXII. Jász Világtalálkozó ünne-
pi rendezvényén, Jászárokszálláson. A 
díszünnepségen Szoszlan Beszlanovics 

Hadikov miniszter úr szívélyes szavak-
kal köszöntötte a világtalálkozó részt-
vevőit, majd egy díszoklevelet és egy 
fából készült, rituális ivóedényt adott 
át a jászoknak, azzal a kéréssel, hogy a 
nevezett dokumentum, valamint mű-
tárgymásolat a jászok múzeumában 
kerüljön elhelyezésre és megőrzésre. 

Az oszét vendégek a vasárnapot Bu-
dapesten töltötték el, s hétfőn vettek 
búcsút a jász barátaiktól.

Iris

 Borisz Albegov Haritonovics Vlagyikavkáz polgármestere
 és dr. Szabó Tamás Jászberény polgármestere Fotó: Kis Judit

 Az oszét delegáció a Városházán  Fotó: Kis Judit
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Darázs Árpádra emlékeztünk

A Jászság egyik legnagyobb mu-
zsikusa dr. Darázs Árpád zenepeda-
gógus, karnagy és karmester volt, aki 
1922-ben született Jászberényben. Pá-
lyafutása két kontinenshez kötődött: 
1956-ig Magyarországon, majd ezt kö-
vetően 1986-ban bekövetkezett halálá-
ig az Amerikai Egyesült Államokban élt 
és dolgozott. Az ún. Kodály-módszer 

egyik legjelentősebb képviselőjeként 
szerzett hírnevet az Újvilágban. Dr. 
Darázs Árpád amerikai éveinek meg-
határozó időszaka volt a Dél-Karolina 
Egyetemen eltöltött két évtized. 1966-
ban, nem sokkal a professzori kine-
vezése után megalapította az egyetem 
Hangversenykórusát, amellyel számos 
rangos elismerést ért el. Ezzel az együt-
tessel Magyarországon is időről-időre 
fellépett. Az énekkar többször részt 
vett a Debrecenben rendezett Bartók 
Béla Nemzetközi Kórusversenyen, ahol 
komoly eredményeket ért el. Az 1980-
as debreceni verseny alkalmával dr. 
Darázs Árpád a Dél-Karolina Egyetem 
Hangversenykórusával fellépett szülő-
városában, Jászberényben is. Ez volt a 
Hangversenykórus tagjainak utolsó lá-
togatása a Jászság fővárosában.

Harminchat év után, 2016. május 25-
én a Dél-Karolina Egyetem Hangver-
senykórusának öregdiákjai, azok, akik 
még dr. Darázs Árpád vezényletével 
énekeltek az együttesben, egy budapes-
ti fellépés lehetőségéből adódóan, újra 
Jászberénybe látogattak. Ebből a kivé-

teles alkalomból, emléknap keretében 
tisztelegtünk a város nagy szülöttének 
és díszpolgárának az emléke előtt. 

Az első ünnepséget az egykori alma 
mater, a Lehel Vezér Gimnázium falán 
elhelyezett Darázs Árpád-emléktáb-
lához terveztük, de az időjárás miatt a 
megemlékezést a Déryné Rendezvény-
házban tartottuk meg. A magyar és az 

amerikai Himnuszok után beszédet 
mondott dr. Magyar Levente, aki 1990 
és 2006 között volt Jászberény város 
polgármestere, és akinek nagy szerepe 
volt a két Darázs Árpád-emléktábla 
felállításában, valamint a díszpolgári 

cím odaítélésében. Dr. Magyar Leven-
te köszönetet mondott a vendégeknek 
azért, hogy az Amerikai Egyesült Álla-
mok 1956-ban befogadta Darázs Árpá-
dot, és lehetőséget biztosított számára 
tehetsége kibontakoztatásához. A dél-
karolinai Darázs-tanítványok nevében 
Sharon McElveen Altman elmondta, 
hogy olyan amerikai tanítványok jöt-
tek el dr. Darázs Árpád szülővárosába, 
akiknek az életét örökre megváltoztatta 
ez a csodálatos muzsikus. Ők mindany-
nyian egy nagy zenei családot alkot-
nak, és az a testvéri szeretet, amire dr. 
Darázs Árpád nevelte őket, örökre szó-
ló kapocs közöttük. Az amerikai Da-
rázs-tanítványok alkalmi kórusa olyan 
műveket választott a jászberényi ün-
nepségekre, amelyeket még dr. Darázs 
Árpád tanított meg nekik. Nagy sikert 
arattak a Carolina in the Morning, a 
Deep River és a This Land is Your Land 
című dalaikkal. A kórust Thom Wood 
dirigálta. Ezt követően dr. habil. Pethő 
László beszélt arról, hogy a Jászsági Év-
könyv már több mint tíz éve ad helyet a 
dr. Darázs Árpád életét és munkásságát 
bemutató írásoknak. E téma kutatását 
dr. Mizsei Béla egykori országgyűlési 
képviselő kezdeményezte. Az ő ötletét 

karolta fel a Jászsági Évkönyv és ennek 
eredményeként az elmúlt több mint 
egy évtizedben számos tanulmány je-
lent meg az évkönyvben Kiss Henriett 
zenetörténész tollából. Dr. Darázs Ár-
pád szorosan kötődött a jászberényi 

 Koszorúzás Darázs Árpád Lehel Vezér Gimnázium
 falán lévő emléktáblájánál Fotó: B. K. A.

 A Dél-Karolina Egyetem Hangversenykórusának öregdiákjai
 koncertet adnak mesterük szülővárosában Fotó: B. K. A.
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Palotásy János Vegyeskarhoz, és annak 
karnagyához, id. Bakki Józsefhez. Az 
énekkar a megemlékezésen az ő lányá-
nak, Bedőné Bakki Katalinnak a ve-
zényletével énekelt magyar népdalokat 
Bartók Béla, Kodály Zoltán és Kallós 
Zoltán gyűjtéséből.

Az együttes a műsora végén Erkel 
Ferenc Éljen a haza című kórusmű-
vét szólaltatta meg. Az amerikai Da-
rázs-tanítványok Jászberény városnak 
ajándékoztak egy emléktáblát, amelyet 
külön a jászberényi látogatásuk emlé-
kére készíttettek, valamint egy fotóal-
bumot, amelyben dr. Darázs Árpáddal 
közös fényképeiket gyűjtötték össze. 
A Déryné Rendezvényházban tartott 

megemlékezés végén a Lehel Vezér 
Gimnázium falán levő Darázs Árpád-
emléktáblánál koszorút helyezett el a 
Lehel Vezér Gimnázium, a Dél-Karo-
lina Egyetem Hangversenykórusának 
öregdiákjai, a Jászsági Évkönyv Alapít-
vány és a Palotásy János Vegyeskar.

A megemlékezés a Korcsolya utcai 
szülőháznál folytatódott. Dr. Darázs 
Árpád egykori szülőházában ma He-
ring Antal úr húsboltja üzemel. Az 
ünnepség során dr. Darázs Árpád éle-
tének és munkásságának kutatásáról, a 
kutatás kezdeteiről és az eddig elért na-
gyobb eredményekről számolt be Kiss 
Henriett zenetörténész. A dél-karolinai 
énekesek itt is megörvendeztették éne-
kükkel az ünneplőket. Előadásukban 
a Dél-Karolina Egyetem Alma Mater 
dala, az America, the Beautiful és a 
May the Good Lord Bless and Keep 
You című énekek csendültek fel. Az 
énekkart Robert Neese vezényelte.

A dél-karolinai énekesek közül Mary 
Ellen Sartori szólt az egybegyűltekhez. 
Jászberényi látogatásuk során eltűnő-
dött azon, hogy milyen lehetett dr. Da-
rázs Árpádnak ebben a városban felnő-
nie. Biztosan nem gondolt arra, hogy 
egyszer a Dél-Karolina Egyetemen fog 
zenét tanítani. Pedig így történt.

Ötven évvel ezelőtt, amikor dr. Da-
rázs Árpád elkezdte ottani egyetemi 
munkáját, még senki nem tudta, hogy 
ez milyen nagy horderejű változásokat 
fog jelenteni az egyetem és a hallgatók 
életében. Dr. Darázs Árpád halálával 
egy csodálatos korszak ért véget Co-
lumbiában, egy olyan korszak, amely 
már soha többé nem tér vissza. Az 

ünnepség végén a szülőház falán lévő 
emléktáblánál koszorút helyezett el 
Jászberény Város Önkormányzata, a 
Dél-Karolina Egyetem Hangverseny-
kórusának öregdiákjai és a Palotásy Já-
nos Vegyeskar.

Jelen sorok írója közel másfél évti-
zede kutatja dr. Darázs Árpád életét és 
munkásságát. Nagy örömet jelentett 
számára, hogy az eddigi kutatómunka 
eredményeként megszervezhette ezt az 
emléknapot. Nem mindennapi lehető-
ség volt, hogy a Dél-Karolina Egyetem 
öregdiákjaival együtt emlékezhettünk 
Jászberény nagy muzsikus szülöttére, a 
kiváló művészre és pedagógusra.

Különleges élménynek lehettek ré-
szesei mindazok, akik megtisztelték 
jelenlétükkel a két, koszorúzással egy-
bekötött megemlékezést.

Kiss Henriett zenetörténész,
a Darázs Árpád emléknap szervezője

Dr. habil. Örsi Julianna nyugalmazott 
múzeumigazgató, a Jász- Nagykun-Szol-
nok Megyei Tudományos Egyesület el-
nöke, a Túrkevei Kulturális Egyesület 
titkára 2 hetes Nagykunsági helytörténeti 
kutatótábort szervezett egyetemi hallga-
tóknak és általános iskolai diákoknak, va-
lamint egyetemi tanároknak, felnőtt ku-
tatóknak az EMMI Gulág Emlékbizottság 
Beszédes múlt — Elhallgatott történelem 
című pályázata keretében.

Két nagykunsági település, Túrkeve és 
Kunmadaras idős, több történelmi ese-
ményt átélt  lakói nyíltak meg szép szám-
mal (több mint 50-en) a fiatal és idősebb 
kutatók előtt.  Az első hét Túrkevén 
zajlott, a második hét Kunmadarason. 
Túrkevei lakosként a helyi tábornak is 
részese voltam egy kicsit. A tábornyitón 
örömmel láttam, hogy a budapesti Eöt-
vös Lóránd Tudomány Egyetem nyelvész 
hallgatói és a Szegedi Egyetem néprajzos 
hallgatói oktatóikkal együtt érdeklőd-
ve, nyitott szemmel és szívvel érkeztek 
Túrkevére, hogy történeteket gyűjtsenek 
80-90 éves lakosokkal az I. és II. világ-
háborúról, az 50-es évek eseményeiről, 
1956-ról. Apukám, Bedő Ádám is adat-
közlő volt. Elgondolkodtató, szívszorí-
tó érzés volt a fiatal kutatókkal együtt 
érett felnőtt fejjel ismét végighallgatni az 
1956-os forradalom kitörése után néhány 
nappal a kalandos hazaútról szóló visz-
szaemlékezést. Édesapám a Dunántúlon 
szolgált határőrként 3 évig. A leszere-
lés ideje az 1956-os forradalom kitörése 
után néhány nappal volt esedékes. Több 
napig tartó utazásról, gyaloglásról, igen 
kockázatos, veszélyes eseményekről hall-
hattunk. Valószínű minden jelenlévőnek 
mást-mást mondott a visszaemlékezés.

Ezen személyes tapasztalat, „bemelegí-
tő” múltidéző történet birtokában indul-
tam Kunmadarasra, ahol a kutatótábor 
munkájának szervezése, segítése volt a fő 
feladatom, de természetesen én is nagy 
örömmel vettem részt a kutató munká-
ban. Kunmadarasra a Debreceni Egye-
tem Társadalomföldrajz Tanszékéről, a 
budapesti Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem Társadalom Tudományi Kar-
szociológia szakáról, a Szegedi Egyetem 

(folytatás a 14. oldalon)

 Az amerikai Darázs-tanítványok emléktáblát ajándékoztak Jászberényben,
 amelyet látogatásuk emlékére készítettek Fotó: B. K. A.

Beszédes múlt
– Elhallgatott
történelem…
Kutatótábor

Kunmadarason
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(folytatás a 13. oldalról)
Néprajz Tanszékéről, a Szolnoki Főisko-
la Vidékfejlesztési Tanszékéről érkeztek 
egyetemi hallgatók és tanárok, valamint 
ebben a kutatócsoportban is voltak már 
végzett néprajzosok, kutató professzorok. 
Nemzetközi részvevői is voltak a tábor-
nak: Egy személy Finnországból érkezett, 
aki régóta kutatja a kunok életét, és volt 
két vajdasági egyetemi hallgató is.

A táborlakók általában párban mentek 
az idős adatközlőkhöz, akik felidézték a 
régmúlthoz kötődő személyes tapasztala-
taikat, mesélték el élményeiket az I. és II. 
világháborúról, a gulagról, a hadifogság-
ról, a kulákosításról, az 1956-os esemé-
nyekről, a kunmadarasi repülőtérről, az 
oroszok több évtizedes kunmadarasi je-
lenlétéről. A madarasi főtéren látható há-
borús emlékművek is bizonyítják, hogy a 
mai nemzedék is tiszteli a háborús hősei 
emlékét.

Nagyon tanulságos történeteket is-
merhettek meg a sokáig elhallgatott 
történelem után a kutatók. Érdekes volt 
látni és hallani, hogy a nehéz idősza-
kokról milyen tiszta emlékezettel, már-
már érzelemmentesen tudtak beszélni 

az események résztvevői. Tiszta maradt 
az elméjük, nem hordoznak magukban 
egészséget romboló maradandó lelki se-
beket. Legnagyobb többségük előreha-
ladott koruk ellenére nagyon jó fizikai 
és szellemi állapotban van. Készséggel, 
jó szándékkal, segítőkészen meséltek az 
általuk megélt, az utókor számára eddig 
csak főleg történelemkönyvekből ismert 
eseményekről. Hihetetlen hatással voltak 
a beszélgetések a kutatókra. Sok követen-
dő és elítélendő emberi példát ismerhet-
tek meg az adatrögzítők.

Az elhallgatott, többségében szomorú 
múlt történeteinek megismerése közben 
és mellett nagyon jó kapcsolat alakult ki a 
helyi Honismereti Egyesület vezetőjével, 
Laczkó Tóth Bertalannéval, nyugdíjas kö-
zépiskolai tanárral és az egyesület nyílt-
szívű, értékes tagjaival. Laczkóné Marika 
nagyon sokat dolgozott a kunmadarasi 

kutatás sikeréért. Nagyon jó adatközlőket 
ajánlott a táborlakóknak.

A múlt kutatása mellett megismer-
kedtek a táborozók Kunmadaras, és 
más nagykunsági település látványossá-
gaival, történelmi emlékhelyeivel a hét 
folyamán. Külön figyelmet fordítottunk 
Kunmadaras I. és II. világháborús emlék-
műveinek tanulmányozására, az elesett 
személyek neveire. Járhattunk a Kun-
madarasi Repülőtér 780 ha-s területén. 
Megnézhettük a hangárokat, a repülő-
gépek egykori helyét, a lakóépületeket. 
Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy „állam 
volt az államban” az egymás mellett két 
felszállópályával rendelkező jól körülzárt 
terület. 

Esténként a terepmunka tapasztala-
tainak megbeszélése után volt lehetőség 
közös szalonnasütésre, népi étel megkós-
tolására, egy érdekes, a szolnoki Levéltá-
rat bemutató előadás meghallgatására is. 
Megismerhették a táborlakók egymás ér-
deklődését, kultúráját, táncait, valamint 
az egyetemi tapasztalatokat is.

Jó volt látni és átélni, hogy a közös 
érdeklődésű táborlakók milyen hamar 
nagyszerű közösséggé váltak. Könnyen 

létesítettek működő, informatív kap-
csolatot az adatközlőkkel. A tábor ideje 
alatt kicsit megállt, sőt visszafordult az 
idő! Az adatközlők rendezett lakóháza-
ikban, az érdekes, néha megdöbbentő 
történeteikkel, sok-sok fotóval, térképpel 
és könyvekkel hozták emberközelivé a 
60-70, esetleg közel 100 éves történelmi 
eseményeket.

A hallott történetek alapján a nyár vé-
géig elkészülő írásművek, dolgozatok, 
tanulmányok segítségével minden érdek-
lődő megismerheti az eddig elhallgatott 
múltat.

Jó emlékezést, új felfedezéseket kívánva 
buzdítok mindenkit, hogy beszélgessen 
minél többet idős rokonaival, ismerőse-
ivel! Őrizzünk meg minél több személye-
sen átélt eseményt, részlelet a múltból!

Múlt nélkül nincs jelen, nem építhető 
stabil jövő! Nagyné Bedő Ildikó

 Tábornyitás Kunmadarason Fotó: Ö. J.

XXII.
Jász

Világtalálkozó
Jászárokszálláson

Ebben az évben a Jászság legészakibb 
települése, Jászárokszállás adott ott-
hont a Jász Világtalálkozónak július 
8-10. között. A jászok legrangosabb 
ünnepe a hagyományoknak megfele-
lően ezúttal is a Jászok Egyesületével 
együttműködve valósult meg.

A rendezvény pénteken a Gazdakö-
rök találkozójával vette kezdetét, majd 
az I. világháborús emlékmű avatását 
követően a Fortuna TSE táncgálájával 
zárult.

Szombaton az ünnepi szentmisét 
idén is a „jászok püspöke”, dr. Ternyák 
Csaba egri érsek celebrálta a találko-
zóra megújult Szentháromság római 
katolikus templomban. Prédikációjá-
ban hangsúlyozta, hogy aki Isten kezét 
megfogja, az mindig biztonságban és 
az ő oltalma alatt élhet. Szólt a jövőért 
való áldozathozatal képességéről, fel-
téve a kérdést, hogy vajon megvan-e 
bennünk.

Az ünnepi szentmisét követően a 
templom elől huszárok felvezetésével 
indult a települések színpompás fel-
vonulása mazsorettek, fúvós zenekar 
kíséretével a díszünnepség helyszínére, 
az Árpád térre. A menetben a 18 jász 
település mellett a kirajzott települések 
is felvonultak, így összesen 32 táblát 
láthattunk. A felvonulók között ott volt 
a jászárokszállásiak alapította Újireg is. 
A nagyszínpadon Matus Gábor színész 
röviden bemutatta az érkező települé-
seket, és köszöntötte a rendezvény ven-
dégeit. 

Gergely Zoltán, a házigazda telepü-
lés polgármestere emlékezetbe idézte 
az újbóli várossá válás 25. évfordulóját. 
Üdvözölte a kirajzott jász településeket 
is, és utalt arra, hogy valamikor Jász-
árokszállásról is sokan származtak el, 
ma viszont a jelenség fordítottja lenne 
kívánatos. Most ugyanis a túlnépese-
dettség helyett éppen munkaerőhiány 
van itt. Az ipari parkban 550 munka-
hely betöltetlen, és az ideérkezőknek 
lakni is lenne hol, hiszen a négyezer 
ingatlanból 400 üresen áll.  

Pócs János, a Jászság országgyűlési 
képviselője beszédében kiemelte, hogy 
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a Jász Világtalálkozót rendező tele-
pülések főnixmadár módjára rendre 
megújulnak a nevezetes alkalomra. 
Jászárokszálláson is megújult a vá-
rosközpont, és új plébániát adtak át. 
Elkészült az I. világháborús emlékmű 
felújítása is, rajta 438 árokszállási hős 
nevével. Ez arra emlékeztet, hogy az 
idő nem velünk kezdődött, hanem leg-
inkább azokkal a hősökkel, akik életü-
ket adták a magyar szabadságért.

Dr. Kállai Mária, Jász-Nagykun-
Szolnok megye kormánymegbízottja 
utalt arra, hogy az évente megrende-
zésre kerülő világtalálkozó 
megsokszorozza az összetarto-
zás erejét, ennek során a helyi 
közösségek tagjai személyesen 
is megélhetik, mit jelent a jász 
öntudat, a jász összetarto-
zás. A Jászság kultúrája mára 
szerves részévé vált a magyar 
kultúrának, példát mutatva a 
magyarságnak.  

Vjacseszláv Bitarov, Észak-
Oszétia Alánia Köztársaság 
elnökének üdvözletét Szoszlán 
Hadikov nemzetiségi ügyekért 
felelős miniszter tolmácsolta, 
aki a testvéri oszét nép nevé-
ben egy fából készített ivó-
edényt adott át a jászoknak, 
amely mostantól a Jász Múze-
um értékes darabja.

Tősér János szobrászmű-
vész, tanár, Jászárokszállás 
legidősebb lakója a települé-
sen élők nevében köszöntötte 
a vendégeket. A 103. évében 
járó, jó egészségnek örvendő 
művész a mai napig készíti 
alkotásait. Legutóbbi nagy-
méretű alkotása Csörsz vezér 
szobra, amelyet a Széchenyi 
István általános iskola udva-
rán láthattunk.

Majd a hagyományokat kö-
vetve kinyílt a Jászok Nagy-
könyve, amelybe elsőként 
Gergely Zoltán és dr. Dobos 
László, a Jászok Egyesületének ügyvi-
vője írta be a nevét. 

A lengyel testvérváros, Tarlów üd-
vözletét Ryszard Scigala polgármester 
tolmácsolta a jászárokszállásiaknak. Jó-
nak nevezte a két város együttműködé-
sét, kiemelve a diákcsereprogramokat, 
aminek köszönhetően a jászárokszállá-
si és tarlówi diákok minden évben le-
hetőséget kapnak a találkozásra.  

Dr. Dobos László, a Jászok Egyesüle-
tének ügyvivője a Redemptio népeként 

üdvözölte a jászokat, utalva arra, hogy 
őseik önerejükből váltották vissza egy-
kori szabadságjogaikat. Elszármazott-
ként azok üdvözletét hozta, akiknek 
megdobban a szíve, ha egy Jászságról 
szóló hírt hallanak, és akik úgy érzik, 
adósai szülőföldjüknek. Külön is emlí-
tette dr. Csányi Sándort, a város szülöt-
tét és díszpolgárát, az egyesület tagját, a 
Jászságért Alapítvány kuratóriumának 
elnökét. Örvendetesnek nevezte, hogy 
összetartozásunk megünneplésében 
végre velünk osztoznak oszét testvére-
ink is, akiknek fővárosa és Jászberény 

jó úton van a testvérvárossá válás felé.
Átadta a Jászságért díjat a vele járó 

nettó 1 millió forinttal Józsa László 
tanárnak, helytörténésznek életpályája 
elismeréseként, aki 1931-ben született 
a jászapátiak telepítette Kunszentmár-
tonban, és aki személyében összekap-
csolja a Jászságot és a Kunságot.

Borbás Ferenc regnáló jászkun fő-
kapitány köszöntőjében az összefogás 
szükségességéről beszélt. Erre a jászok 
történelmükben számos példával szol-

gáltak. Miközben sokat küzdöttek ki-
váltságaikért, mindig ezt az országot 
tekintették hazájuknak.

Talált József leköszönő jászkapitány 
beszámolójában megköszönte mind a 
130 meghívást, melyek közül 102-nek 
eleget is tudott tenni. Úgy látja, erősö-
dik a hagyományőrzés és a hitélet kap-
csolata, amiért is külön köszönet jár az 
egyházak lelkipásztorainak, vezetői-
nek. „Felemelő érzés volt számomra az 
Önök újkori kapitányának lenni. Mi já-
szok gazdagok vagyunk a kultúránkban, 
emberségben, összetartásban, keresztény 

erkölcsünkben! Legyünk erre 
büszkék!” − zárta gondolatait, 
és átadta a kapitányi tisztséget 
Csikós Miklósnak. Az új jász-
kapitány eskütételét és ünne-
pélyes beiktatását követően 
Gergely Zoltán, a rendező te-
lepülés polgármestereként fel-
kötötte a XXII. világtalálkozó 
emlékszalagját a vándorbotra, 
majd átadta azt a következő 
találkozót rendező település, 
Jászladány polgármesterének. 
Bertalanné Drávucz Katalin 
már most mindenkit szeretet-
tel hívott a XXIII. világtalálko-
zóra.

A díszünnepséget a pol-
gármesterek galambröptetése 
zárta. Délután bemutatkoztak 
a jászsági települések hagyo-
mányőrző csoportjai, majd a 
Jászság Népi Együttes táncosai 
kápráztatták el a nézőket. A 
színes programokkal teli napot 
a Kormorán és a Jászmagyarok 
együttes koncertje zárta.

A világtalálkozóhoz az idén 
is több érdekes kiállítás kap-
csolódott. Így volt virágkiállí-
tás, asztalosipari, galamb- és 
díszmadár, és veteránjármű 
kiállítás is. A Jász Házban ke-
mencében sütött jászsági éte-
leket kínáltak a látogatóknak.

Vasárnap a hagyományok-
nak megfelelően a sport- és a gasztro-
nómiai eseményeké volt a főszerep. A 
Köztársaság téren a Jász Ízek Főzőver-
senyét, a Nadar-tónál a Jász Horgász-
versenyt rendezték meg, az Árpád té-
ren pedig a jász települések csapatainak 
erő- és ügyességi próbáját tartották. 
Délután a Holló Együttes zenélt, majd a 
záróünnepséget követően a Hooligans 
koncertjével búcsúzott a világtalálkozó.

Bognár Mária újságíró

A felújított I. világháborús emlékmű. Fotó: Bugyi Gábor
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KéPES RIPORT
A XXII. Jász Világtalálkozóról Bugyi Gábor fotóival

Ünnepi szentmise dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálásával

Részlet a jász települések felvonulásából

A díszünnepség résztvevői

Gergely Zoltán polgármester köszönti
a világtalálkozó résztvevőit

Tősér János 103. évében járó
szobrászművész a településen élők
nevében köszöntötte a vendégeket

Dr. Dobos László és a Jászságért Díjas 
Józsa László helytörténeti kutató
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Talált József leköszönő jászkapitány 
számot ad a végzett munkáról

Bertalanné Drávucz Katalin Jászladány 
polgármestere átvette a világtalálkozó 

rendezésének vándorbotját

Szoszlan Beszlanovics Hadikov Észak-Oszétia Alánia Köztársaság
nemzetiségi minisztere köszönti a jászokat

Gergely Zoltán polgármester bort töltött a Jászkürt öblébe, amit Csikós Miklós újon-
nan beiktatott jászkapitány a jászokra köszöntött

A Lajosmizsei Hímzőkör tagjai a Jász Világtalálkozón

Borbás Ferenc regnáló jászkun főkapi-
tány beszámol végzett munkájáról
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„A lélek akkor öregszik, ha már csak a 
földön járnak a vágyai, szárnytalanul.”

(Ancsel Éva)

Józsa László életének alakulását, 
mint ahogy mindannyiunkét, sok-sok 
tényező befolyásolta, de hogy melyek 
voltak az ő esetében a legmeghatáro-
zóbbak, azt nehéz lenne megmondani. 
Beszélgetésünk első mondata azonban 
ad némi eligazítást, ugyanis vallomását 
azzal kezdte: tősgyökeres kunszent-
mártoninak vallja magát, aki hisz a 
jász, a jászapáti származásában. Olyan 
ember, aki egyszerre jász és kun, a kun-
szentmártoniak többségével együtt hit-
hű katolikus az egyébként református 
Nagykunság tiszazugi részén, a Körös 
partján, közel a Körös és a Tisza össze-
folyásához, a végeken, Jász-Nagykun-
Szolnok megye legdélebbi csücskén. 
Azonnal a minden ősi kunszentmárto-
ni család legféltettebben őrzött ereklyé-
jét említi, a „Megszálló levelet”, amit a 
magukra valamit is adó helyiek kézira-
tos másolatban őriztek évszázadokon 
át, s adták tovább az apák a fiúknak a 
hozzá tartozó mitikus mesébe, regébe 
illő magyarázatokkal. Természetesen 
ő is őriz egy ilyen iratot, mert ez bizo-
nyítja a jász származását, amire nagyon 
büszke. Büszke arra, hogy a „kirajzot-
tak” között volt egy Józsa János nevű 
vállalkozó szellemű személy, a közös 
ős, aki vállalta a bizonytalan, de mégis 
reménykeltő hosszú utat, s elindult új 
hazát keresni a családjának. Ennek vi-
szontagságaira még visszatérünk, most 
csak az első meghatározó élmény miatt 
említjük ezt a – késői leszármazott sor-
sát is – meghatározó eseményt. Kun-
szentmártonban két temető van, mind-
kettőben sok a Józsa…… és hozzáteszi, 
hogy közöttük előfordul néhány Józsa 
László is…. Ha már itt találtak új lak-
helyet, itt is maradtak hűségesen, éle-
tük végéig.

Mélyen beépült tudatába a redemptus 
ősökhöz tartozás. Édesapja sokat be-
szélt neki erről a jogos büszkeségre 
okot adó tettről, ugyanakkor, a jász 
„eredetmonda” gyakori felidézése is ki-
alakította benne igen fiatalon a család 
története és a kis közössége, mondhat-

nánk: a helytörténet iránti érdeklődést, 
ha ez nem lenne anakronizmus ebben 
a helyzetben. 

Késői gyerekként született szülei 
egyedüli gyermekeként, sok idő és fi-
gyelem jutott a nevelésére, s ő itta a 
tanító szavakat. Vékonydongájú, gyen-
ge csontú kisgyerek volt, aki azonban 
ugyanúgy szeretett játszani, fára mász-
ni, szaladgálni, mint a hozzá hasonló 
fiúk, de egy sajnálatos betegség egy 
életre meghatározta további sorsát, 
életvitelét. Megbékélve, de azért némi 
szomorúsággal említi, hogy innentől 
kezdve a szilaj, fiús játékokból kima-

radt, mivel – hogy megmentsék a lá-
bát – meg kellett merevíteni a térdét. 
Mindössze hatéves volt. „Ha Isten bezár 
egy ajtót, kinyit egy ablakot.” – mond-
ják, s ez a mondás ebben a helyzetben 
is beigazolódott. A történetek, a tör-
ténelmi múlt iránt eddig is érdeklődő 
kisfiú egyre türelmetlenebbül várta, 
hogy megtanuljon olvasni, hogy végre 
maga is kezébe vehesse a könyveket, 
amikben annyi okos dolog található. 
Az elemi iskola első osztályától kezdve 
a szó szoros értelmében falta a könyve-
ket, reggeltől estig olvasott, még a fizi-
kai éhséget sem érezte, csak a szellemit. 
Főleg a történelmi írásokat, regényeket 
szerette, Jókait, Mikszáthot, s aki tel-
jességgel megbabonázta, Gárdonyit. 

Tőle is leginkább az Egri csillagokat. 
És a szülei, bár nem voltak igazán jó-
módúak, a tízegynéhány hold föld elég 
volt a tisztes megélhetéshez, de nem a 
gazdagsághoz, a fiuknak mindent meg-
adtak, amire akkoriban vágyott. Leg-
főbb vágya egy igazi nagy saját könyv-
tár volt: „mikor lesz nekem sok-sok 
könyvem”, kérdezgette akkoriban. Ma 
– gondol vissza kicsit szomorkásan – a 
sok könyv megvan, de nincs elég helye, 
ahol azokat raktározza. 

Életének további szakaszára gon-
dolva is meghatottan emlékezik szelíd 
lelkű édesanyjára, és a gyermekéért 
felelősséggel aggódó, az első világhábo-
rúban komolyan megsérült apára, aki 
a sebesülés nyomait egész élete során 
konok önfegyelemmel viselte. Úgy véli, 
sokat köszönhet nekik, amiért idősen 
is nagyon hálás. És ez az első olyan 
„adósság”, aminek „rendezéséről” nem 
feledkezett meg. Nemcsak arról van 
szó, hogy amikor megidősödtek a szü-
lei, akkor nem hagyta magukra őket, 
hanem annak a szellemi örökségnek az 
ápolásáról is, amit a jász identitása ki-
alakulásához és a bensőségesen megélt 
hitéhez kapott tőlük, s ami később any-
nyira meghatározó lett életében. Ezek a 
szülői hatások a későbbi helytörténeti 
és egyházközségi aktivitások, feladat-
vállalások során értek be igazán.

A második nagy hatás a szülői ház 
után az iskolában érte. Tanulmányait 
helyben végezte, a négyosztályos ele-
mi iskola után a fiú polgári iskola lett a 
következő állomás. Az 1868:XXXVIII. 
tc. szervezte ezt az iskolatípust azzal a 
célkitűzéssel, hogy vallásos, erkölcsös 
és nemzeti szellemű általános művelt-
séget adjon, és felkészítse a gyakorlati 
életre a fiatalokat. És természetesen 
szigorúan külön a fiúkat és a lányokat. 
Koedukációról, a fiúk és lányok együtt 
tanításáról ekkor még hallani sem lehe-
tett. 

Amikor elkezdte a polgári iskolai 
tanulmányait, ismét megcsapta a tör-
ténelmi levegő: egy olyan egykori, 19. 
századi vendégfogadót alakítottak át 
iskolává, ahol a dicső szabadságharc 
idején Kossuth Lajos is megszállt. Úgy 
érezte, minden falból, fából, szegletből 

JÁSZ-KUN KÖZéLETI ARCKéPEK
Egy messzire világító Lámpás „a Körösvizinek napkeleti partján…”
Józsa László tanító, tanár és helytörténész rendhagyó „adósságrendezése”

Józsa László. Fotó: S. F. T.
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a nagy idők tanúi üzennek, s ő itta ta-
nárai szavát, csodálta tudásukat, ösz-
tönző, követendő példaképeknek tar-
totta őket. Különösen az atlétatermetű 
magyartanár vívta ki csodálatát, ter-
mészetesen egyrészt az imponáló testi 
felépítése és ereje, tornamutatványai, 
másrészt óriási tudása miatt. És pil-
lanatok alatt citálni kezdte szó szerint 
pl. a stílus meghatározását, úgy, ahogy 
azt kb. 72 évvel ezelőtt tanulta, még a 
kisdiákos skandálásról sem feledkezett 
meg. Amikor tanára kötelezővé tet-
te a szépírás, a helyesírás gyakorlását, 
ő szemrebbenés nélkül másolta le az 
egész János vitézt a nyári szünetben. 
Olyan mély hatással voltak rá kiváló 
tanárai, hogy úgy érezte, valamit vissza 
kell adni abból, amit kapott. Ekkor szü-
letett meg benne az elhatározás, ezt ak-
kor teheti meg a leghatásosabban, ak-
kor törlesztheti legjobban a tartozását, 
ha ő is pedagógus lesz. Más alternatíva 
nem is jutott eszébe. Tanárain kívül a 
szülei is támogatták az elhatározását. 

A település határait nem igen hagyta 
el, de egy-két alkalommal mégis lehe-
tősége volt más horizontokat is meg-
szemlélni. 1942-ben a tizenkét éves 
kisdiák Szolnokon töltött néhány na-
pot, és naplót írt a nyaralásáról. Már-
togatós tollal, gyöngybetűkkel, mintha 
a tanárának írná – vagy az örökkéva-
lóságnak… A 32 lapos kis füzetecske 
átvészelte az 1944-es front miatti köl-
tözködést, a nagytakarítások, festések 
miatti selejtezéseket, így közvetlenül a 
feljegyzésekből kaphatunk képet arról, 
milyennek is látta a falusi kisgyerek a 
nagyvárost. Talán már akkor készült a 
később megtalált hivatásra, hogy kró-
nikása lesz egy városnak, mert a napló-
ban olyan régvolt helyszínek és létesít-
mények megtekintésére is hivatkozik, 
amelyeket ma már hiába keresnénk, 
mert a politikai változások és a gigan-
tikus építkezések elsöpörték azokat. Az 
ebben az életkorban szokatlan kitartás-
sal naponta vezetett feljegyzésekből azt 
is kiolvashatjuk, hogy már ekkor kiváló 
megfigyelő volt, és íráskészsége, stílusa 
is jobb volt az átlagosnál. Igaz, kiváló 
tanítói voltak, Petőfi, Jókai, Arany, Gár-
donyi, Mikszáth Kálmán és az atléta-
termetű magyartanár, Arany Sándor….

1944/45 sorsfordító volt Józsa László 
életében is. A nagy történelmi katakliz-
mát szülővárosában élte át, megmagya-
rázhatatlan történések (két zsidó osz-
tálytársa eltűnt egyik napról a másikra) 
és megrendítő élmények közepette 
(három éjszakát töltöttek a pincében 

az áthaladó front miatt, miközben at-
tól rettegtek, rájuk dől az egész ház). S 
ekkor kellett arról döntenie, hogyan to-
vább, mi lesz vele és az álmaival. 1946-
ban elképesztő volt a nyomor, az ország 
romokban, ő pedig vágyálmokat dé-
delget. Érezte a disszonanciát, de fiatal 
volt, és reménykedett: elérheti vágyai 
netovábbját, a csúcsot, a tanítói pályát, 
adóssága újabb rendezését. Ennél több-
re nem vágyott. Ekkor.

Tudta, több helyen is képeztek taní-
tókat, ekkor még középfokú volt a ta-
nítóképzés, de ő mindenáron a távoli 
Egerbe szeretett volna menni a szülői 
féltés ellenére is. Az indok az volt, hogy 
a síkságot már ismeri, vonzotta a hegy-
vidék romantikája, de legfőképpen a 
történelmi ismeretei, az olvasmány-
élményei, a titokzatos Gárdonyi Géza 
és megunhatatlan regénye, az Egri 
csillagok. A döntés megszületett: a fiú 

mehet. De nem egyedül, ami az óráról 
órára inflálódó pénz és a bizonytalan 
közlekedési viszonyok miatt nem is 
volt annyira meglepő. (Igazán sajná-
lom, hogy minden élmény leírására 
nincs hely, mert néhány sort megérde-
melne az akkori közlekedési viszonyok 
taglalása, ha más nem is, legalább a 
„vonatpótló ladik” történetének közre-
adása egy másik, a szegedi út kapcsán, 
de sajnos, az túl hosszú kitérő lenne.) 
Az édesanya elutazás előtt – igen elő-
relátó módon – némi készpénz mellé 
tojásokat is tett a kosárba, s mennyire 
igaza volt! A megmaradt pénz nem, de 
a hazautazás reggelén az egri piacon 
eladott tojások ára fedezte a vonatjegy 

árát hazafelé. Ma sem egyszerű vonat-
tal Kunszentmártonból Egerbe eljutni, 
de akkor felért egy valóságos kaland-
dal. Másfél napig tartó vonatozás, egy, 
a füzesabonyi „kies” állomáson töltött 
nem éppen romantikus éjszaka, és egy 
nagyon erős baráti segítőre találás után 
érkeztek meg Egerbe, ahol a felvételi 
dolgozat megírása már kisebb feladat-
nak számított, mint az oda eljutás. Volt 
még egy gond, ez pedig a betegségé-
ből adódó mozgásbeli korlátozottsága. 
Tudta, hogy énekelni és tornázni min-
den tanítónak tudnia kell, ezért volt 
benne aggodalom bőven. Máig hálás az 
Érseki Tanítóképző Intézet felvételi bi-
zottságának, hogy felvette, holott tudta, 
egy egyszerű tornagyakorlatot sem fog 
soha megcsinálni.

A többi tantárgyi eredménnyel bő-
ven pótolta ezt a hiányt. (Ez az egyetlen 
alkalom, amikor egy tanáráról kicsit 
neheztelően szól, mert a líceumi tor-
natanár számára csak az volt az ember, 
aki sportol! El lehet képzelni, mennyit 
szenvedett, mert ő, aki a kötelességeit 
nem kényszerből, hanem belső szük-
ségletből teljesítette, képtelen volt fizi-
kai korlátai miatt a követelményeknek 
eleget tenni. A fiatal, gyermeki lélek 
– alig volt 15 éves – sokat gyötrődött 
emiatt, de ez alakította ki későbbi hu-
mánus pedagógiai elveit. A diák, a gye-
rek mindenek előtt!)

Itt nyílt ki a szeme a nagy tudomá-
nyokra és a művészetekre. Volt kedves 
tanárára, Abkarovits Endrére emlékez-
ve elérzékenyül. Egyszerre jut eszébe 
az, hogy a legjobbnak gondolt irodal-
mi dolgozatára milyen lesújtó bírála-
tot kapott tőle, de ma már tudja, az ő 
érdekében történt ez is. Magára nézve 
is igazoltnak látja azt a később saját pá-
lyáján beigazolódott Németh László-i 
gondolatot, ami a pedagógus hatásáról 
szól: „Az, hogy az iskola – és benne a 
tanár – milyen volt, csak jó tíz évvel az 
iskola elvégzése után kezd kiderülni. A 
tanár nem is tudja – fogalma sincs –, 
hogy mikor hat igazán a növendékre, 
egy gesztussal, egy szóval, odavetett tré-
fás félmondattal.”

Mohón itta a magasabb tudomá-
nyokat, mindent igyekezett megérte-
ni, megtanulni, feldolgozni, későbbi 
időkre elraktározni. A líceum épülete 
elvarázsolta. Ekkora épületet még nem 
látott, a freskók monumentalitása le-
nyűgözte, ezek hatására kezdte érde-
kelni a művészettörténet, és ha a ba-
zilika orgonájára gondol, még ma is 

(folytatás a 20. oldalon)

Részlet Józsa László kézírásos naplójából
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(folytatás a 19. oldalról)
valami módosult tudatállapotba kerül, 
állítása szerint az orgonazene hatására 
megszűnik körülötte a külvilág, s az 
Univerzumban csak ő marad a maga 
emberi törékenységében és a végtelenül 
áradó zene. Felmentést nem kapott, így 
joggal félt attól, hogy a testnevelés órák 
követelményeinek nem teljesítése miatt 
nem fog végbizonyítványt kapni, min-
den egyéb tantárgyat azonban mind-
végig kiválóan tanult. (Az már a vélet-
lenek játéka, hogy véletlenül, elírásból 
vagy a Sors fintoraként – ma sem érti 
hogyan – de a végbizonyítványába 
testnevelésből is bekerült a jeles!) Még 
ma is emlékszik, mit írt Abkarovits 
tanár úr a Mikszáth-témát feldolgozó 
érettségi-képesítő vizsgadolgozatára: 
„Stílusa kiforrott, szabatos, élvezetes. 
Jeles.” Ezzel a jeles bizonyítvánnyal a 
kezében lépett ki 65 évvel ezelőtt (ép-
pen a vasdiploma átvételére készül) a 
líceum kapuján, s szemérmesen vallja 
be, mint aki attól tart, érzelmeit nem 
lehet megérteni: mielőtt elhagyta vol-
na a felnevelő iskolát, az Alma Matert, 
búcsúzásként megcsókolta a falát. Egy 
(nem egészen véletlenül) állandóan 
kéznél levő képen meg is mutatja, hogy 
hol… És a beállt néhány percnyi csend 
arról árulkodott, hogy újabb emlékek 
jutottak eszébe, régi tanárok, egykori 
diáktársak, valamikori közös emlékek. 
Sokat köszönhet a képzőnek, s ő nem 
akart adós maradni, volt kedves ma-
gyar tanára fiával ma is tartja a kapcso-
latot, barátságuk, munkakapcsolatuk 
sok-sok régi élmény felidézésére ad al-
kalmat. Maga is vallja a mai napig Köl-
csey Ferenc gondolatainak igazságát: 
„Nincsen szebb kora az emberiségnek, 
mint az első ifjúság évei. Azon láncok, 
melyek akkor köttetnek, nem szakad-
nak el örökké, mert nem a világban ke-
restünk még akkor barátokat, hanem a 
barátainkban leltük fel az egész világot.”

Számára ekkor véget ért a tanulás 
(egy időre), bár osztálytársai közül 
többen főiskolára, egyetemre mentek, 
ő úgy gondolta, elérte, amit szeretett 
volna, s munkába állt. Az más kérdés, 
hogy később ezt átírta a történelem, 
meg az élet. 1951-ben kezdett tanítani 
a közeli Tiszaföldváron, olyan időkben, 
amikor ha valaki ki akarta mondani a 
Jóisten nevét, előtte körbenézett, ki-
mondhatja-e. Ő, aki a szülői házban 
természetes módon, az abc-vel együtt 
tanulta a katekizmust is, ministrált, 
érseki tanítóképzőbe járt, majd látta, 
amint az iskolák államosításakor hogy 

dobálják ki a líceum évszázados iratait, 
nem volt könnyű helyzetben, amikor 
tanítóként, később tanárként szemre-
hányást kapott, hogy „nem tud a korral 
együtt haladni, hogy fejlődésképtelen”. 
Imponáló szakmai tudásának, diákjai 
megnyilvánuló szeretetének és a szülők 
feltétlen tiszteletének köszönheti, hogy 
elfogadták olyannak, amilyen, sőt, mi-
vel tornából felmentett volt, egy kol-
léganőjével órát cserélve, aki helyette 
megtartotta az osztályában a tornaórá-
kat, ő pedig azalatt a másik osztályban 
éneket tanított, ez a kérdés is megol-
dódott. A világ rendje ezzel helyreállt. 
Amitől annyira félt, nem volt többé 
akadály.

Mivel közben már írogatott, versi-
kéket farigcsált, az igazgató megkérte, 
helyettesítse a magyar órákat a felső 
tagozatban. Ennek kapcsán ő még in-
kább beleszeretett az irodalomba, és 

a korábbi nagy vonzódása nyomán a 
történelembe is. Szegeden 1956-ban 
kapta meg magyar-történelem szakos 
diplomáját, ettől kezdve a felső tagoza-
ton tanította mindkét tárgyát. Eljátsz-
hatunk a gondolattal, mi lett volna, 
ha… ha nem kell szakdolgozatot írnia. 
Ennek témája ugyanis helytörténeti vo-
natkozású volt, s a vizsgabizottság pub-
likálásra méltónak találta a munkát, ő 
pedig egy életre megfertőződött, meg-
szerette a helytörténeti kutatómunkát, 
amiben kiélhette történelmi, néprajzi, 
irodalmi ambícióit, kielégíthette szé-
leskörű érdeklődését. És használhatott 
is a közösségének.

Máig szeretettel emlékszik a tisza-
földvári évekre, de a szíve hazahúzta 
a „Körösvizinek napkeleti partjára”, 
Kunszentmártonba. Hazaköltözött a 
szülői házba, megnősült, itt születtek 
a gyerekek. Egykor heten éltek a falak 
között, nagyszülők, szülők, unokák, 

most egyedül van… Ennek ellenére 
nem magányos, napközben sokan fel-
keresik, tanácsot kérnek tőle, vagy csak 
megkérdezik, hogy van, van-e valamire 
szüksége. 

Azt vallja az aktív éveiről, hogy po-
litikával soha nem foglalkozott, ezért 
nem is vitte sokra. Így érzi. Amit ku-
tatott, annak eredményeit nem fordí-
totta a maga javára, nem volt egyetemi 
végzettsége, nem doktorálhatott, holott 
van nem egy olyan könyve, amit elfo-
gadtak volna doktori disszertációnak. 
Ezt nem szemrehányásként mondja, 
maga is tudja, annak idején nem volt 
benne erre ambíció, most meg már 
késő….

A család, elsősorban a felesége min-
dig biztos támasza, segítője volt. Van 
némi lelkiismeret-furdalása, hogy ta-
lán többet lehetett volna velük, de a 
sok feladat, a tanítás, a vég nélküli dol-
gozatjavítás, a kutatás, az anyagok fel-
dolgozása, a gyűjtőmunka valóban sok 
időt kívánt. „Áldott jó feleségem volt – 
vallja –, mindig biztosította, hogy azt 
tehessem, amit igazán szerettem.” Nem 
egyszer fordult az elő, hogy a nagy-
szülőknél, Vácott tett közös nyaralás 
után a családot kikísérte a vonathoz, ő 
még maradt, s a következő hetekben a 
levéltárakat, könyvtárakat bújta Buda-
pesten, kunszentmártoni emlékek után 
kutatva. Nemegyszer lelt igazi kincsre, 
s ilyenkor családja (felesége, két lánya 
és a fia) is együtt örült vele.Boldog csa-
ládi életüket később tragédiák, súlyos 
betegségek árnyékolták, de a legna-
gyobb megpróbáltatásokból is felállt. A 
gyógyító terápiát a kis és a nagy közös-
ség (családja és kutatásai) jelentették 
a számára. Ma Budapesten tanárként, 
illetve Békésszentandráson kántorként 
dolgozó lányai, valamint lassan felnőt-
té váló unokái jelentik számára a csa-
lád biztonságát, a féltő-óvó szeretetet, 
ugyanakkor a szabadságot is. Büszkén 
említi, hogy fiúunokája lassan társszer-
zővé válhat, annyit segít neki a számí-
tógépes feldolgozásban, amihez ő jóval 
kevesebbet ért.

Tudatosan döntött akkor, amikor 
a tanítás mellett kutatással is kezdett 
foglalkozni. Azt mondja, annyi szerete-
tet kapott diákjaitól, a szülőktől, hogy 
adósuknak érezte magát, s kötelességé-
nek érezte, hogy ne csak a gyerekeket, 
hanem a felnőtteket is tanítsa, kutatási 
eredményeivel, cikkekkel, könyvek-
kel törlesztve a tőlük kapott sok-sok 
támogatást. Munkáival – igazi peda-
gógushoz méltóan – tanítani akarta 

A fiatal Józsa László. Fotó: S. F. T.



21

tanítványai szüleit, Kunszentmárton 
érdeklődő lakosságát. Folyton úgy 
érezte, adóssága van, s az az érzés, hogy 
nem szeretne adós maradni, túlteljesí-
tésre ösztönözte. Ez különösen a sok-
oldalú helytörténészi munkásságából 
mérhető le. 

Elsőként a Deák Ferenc utcai, ún. 
nagyiskola 1838−1968 közötti tör-
ténetét írta meg, amit az intézmény 
fennállásának 130. évfordulójára ad-
tak ki. Ma azt mondja, vagy át kelle-
ne írni, vagy nem is szólni róla, mert 
első műként megvan benne minden, 
ami az első írások hibái szoktak len-
ni. (Egy barátját idézi, aki azt kérdez-
te tőle:„ugye tudod, hogy a disznó is 
eltaszítja magától az első malacait?”) 
Az első könyvet később több is követ-
te, de előbb a szervezőmunkáját kell 
megemlíteni, mert ez a két esemény 
nagyjából egybeesett. A helytörténeti 
gyűjtemény összeszedésében minden 
érdekelt szerint elévülhetetlen érde-
mei vannak. Nagyon szerény ember, 
a saját érdemeit nem nagyon emeli ki, 
inkább mások tevékenységére hívja fel 
a figyelmet. Az Új Néplap 2009. július 
26-i számában így vallott erről: „Egy 
háromgenerációs gyűjteményt sikerült 
egyesítenünk. Ennek egy része Turcsá-
nyi Istváné, aki polihisztor pedagógus 
volt és rengeteg mindent összegyűjtött. 
Nekem is sok néprajzi anyagom volt. A 
harmadik gyűjtő egy fiatal egyetemista 
volt, Barna Gábor, aki ma már Szegeden 
tanszékvezető egyetemi tanár. A Nagy-
kun kerületi ház barokk tömlöcét néztük 
ki, ami akkoriban már nem működött. 
Addig-addig, hogy megkaptuk az épü-
letet a helytörténeti gyűjtemény számá-
ra.” Ma ez a legteljesebb gyűjtemény 
Kunszentmárton mikrotörténetéből. 
Megnyitása óta új épületrésszel bővült, 
nagy előadótermet, látványtárat ka-
pott, fel van szerelve mindennel, ami 
egy – közművelődési feladatokat is el-
látó – intézményhez szükséges. Még a 
mozgássérültek emeletre szállítását is 
megoldották – érzékenyül el. Csóválja 
a fejét, nem szokott ő az ilyenekhez: ha 
az előadásokra megy, a folyosón saját 
poszternagyságú arcképe előtt kell el-
mennie… Nem akarja elhinni, hogy 
olyan emblematikus alakjává vált tele-
pülésének, mint a régi tanárai, kollégái, 
városa régebbi vagy közelebbi múltjá-
nak jeles alakjai, akiket ő sokszor pél-
daként követ és említ. Idézi azonnal dr. 
Kovács Vince (püspök, váci apostoli 
kormányzó, 1953−1969) szavait, amit 
hasonlónak tart az ő érzéseihez:

„Nagy eszmékért éltem,
Semmit el nem értem,
De amit elértem,
Azt soha nem kértem.”
Nekem Arany Epilógusa jut eszem-

be erről, meg az a jász vagy/és kun, de 
leginkább jászkun önérzet, hogy ten-
ni, teljesíteni körömszakadtig, de soha 
nem kérni, akkor sem, ha egyébként 
járna érte valami. A semmit el nem érés 
Józsa László esetében erős túlzás, de ő 
ezt másként látja. A még több lett volna 
számára az elfogadható teljesítés, meg 
talán az egyetemi diploma és a doktori 
fokozat (ha rajtam múlna, én minden-
képpen megadnám neki). Sokat azon-
ban nem morfondírozott ezen, hanem 
tette, amit a „nagy eszmék”, a település 
múltjának jobb megismerése és felku-
tatása kívánt tőle. 

A helytörténeti kutatásokhoz elen-
gedhetetlenek a származásra, eredetre 
vonatkozó iratok. Kunszentmártonban 
szinte semmi anyag nem maradt, ezért 
kellett Budapesten, országos könyvtá-
rakban, levéltárban kutakodnia. Egy 
ilyen alkalommal kincsre lelt: megta-
lálta azt az elveszett irodalmi művet, 
aminek helytörténeti értéke felbecsül-
hetetlen. Korábban már említettük azt 
Megszálló levelet, amit a 94 éves szem-
tanú, az egykori bíró, Radics (Radits) 
István mondott tollba 1762. január 13-
án, s ami alapja lett Kiss S. Jenő Kun-
szentmárton alapítása című, a 19–20. 
század fordulóján írt művének. A helyi 
legenda tudott róla, de senkinek nem 
volt belőle egy példánya sem, s egy 
budapesti kutatómunka során talált rá 
Józsa László a nyomtatott versre. Azon-
nal másolatot kért róla, s otthon író-
géppel leírta, jóval később, a Jászapátin 

tartott XX. Jász Világtalálkozó idején, 
2014-ben sikerült ki is adni. A pontos 
alcím: Verses elbeszélés 10 énekben. Ez 
és az eredeti dokumentum 1719. május 
28-ra, pünkösd napjára teszi a jászapáti 
kirajzottak kunszentmártoni letelepe-
désének időpontját, s így a város újra-
telepítésének idejét. 

Kiss S. Jenő verse elbeszélő köl-
temény, érezni lehet rajta Arany Já-
nos Toldija hatását, de helytörténeti 
szempontból az értéke – a verstani és 
stílusbeli hiányosságok ellenére is – 
felbecsülhetetlen. A Jászság, Jászapáti 
számára éppen olyan fontos ez a mű, 
mint Kunszentmártonnak, amit Józsa 
László előszavával és közreadásában is-
merhetünk meg. Igazán sajnálom, hogy 
hosszan nem idézhetek a műből, pedig 
megérdemelné, de a 432 versszakból és 

1728 sorból álló eposzi emelkedettségű 
művet olvasva teljesen megérthetjük 
Józsa László érzéseit, elragadtatását, 
ami egyrészt jász identitásáról árult 
el nekünk sokat, másrészt a jó kutató 
szerencséjéről is. Ma is tisztelettel, el-
ismeréssel említi: jász ősei nagyon ha-
gyománytisztelők voltak, amikor nem 
keresztelték át az újonnan alapított 
települést Jászszentmártonnak, holott 
megtehették volna, de ők meghagyták 
az eredeti nevét. 

„Nem kicsiny helység volt
Nemes Jászapáti,
S hogy csakugyan nem volt,
abból lehet látni, 
Hogy már az ezerhétszáz-
tizenhat évben,
Nem igen fértek meg
a tágas helységben.”
….

(folytatás a 22. oldalon)
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(folytatás a 21. oldalról)
Kétszeri honkeresésről van szó, meg-

próbáltatások, megtévesztések, termé-
szeti csapások nehezítik mindkét utat, 
végül: 

„……….
– Bátran útra keltek, otthagyták, haj! 
sokan az ős, régi telket….
Ott a szántóföldet….,
ott a helység népét…,
Ezzel a nyomort ott enyhíteni vélték.”

1719. május 28-án így szólt Radits 
István:

„Ez az a hely,
melyet tanácsolt a koldus, 
Amelynek határa széles s
– úgymond – oly dús,
Hogy itt, ha Isten velünk lesz, s akarja,
Megélhet családunk ija-fia, sarja…!

Itt folyik a Körös, amint is látjátok,
Vízben nem lesz hiány,
– lehettek halászok – 
A széna is megnő,
kitűnő gyep-széna,...
Jószágunk nem lehet soha
hitvány s vézna!

Búza is teremhet…Itt a föld rögére, 
Nagy kunoknak hullott
hős csatákban vére!
Pihen ez azóta ….
minden hantja drága….
Áldás emlékükre…, áldás a határra!”

Ha végigolvassuk ezt az emelkedett 
hangnemű verset, igazán megérthet-
jük Józsa László örömét, amikor rálelt 
az elveszett műre. Ez csak egy adalék 
ahhoz a sokrétű munkához, amit az el-
múlt évtizedek alatt végzett. Mást kere-
sett, s melléktermékként találta meg ezt 
a kincset, s ha megtalálta, közzé is tette. 
Forrásértékű munkái értékét mutatja, 
hogy azok jelentős részének kiadását 
a Szegedi Egyetem Néprajzi Tanszéke 
vagy más országos hatókörű kiadó vál-
lalja fel. 

Új fejezetet jelentett életében, amikor 
Kunszentmárton szakrális emlékeinek 
kutatásával kezdett foglalkozni. Barna 
Gábor, aki közben egyetemi profesz-
szor lett, felkérte, vegyen részt abban a 
munkában, amit Bálint Sándor legen-
dás szegedi professzor munkái folyta-
tásaként ebben a témában végeznek. 
Mivel közel állt a téma az érdeklődé-
séhez, szívesen vett részt a kétévente 
megtartott tematikus konferenciákon, 
s több külön hozadéka is volt ennek a 
ténykedésnek a kutatás örömén kívül, 

mégpedig az, hogy egyrészt nagy te-
kintélyű tudósokkal együtt adhatta elő 
kutatási eredményeit, másrészt hogy 
azok kötetbe szerkesztve is megjelen-
tek. Egyik ilyen munkája a Szentembe-
rek című kötetben jelent meg egy helyi 
„szentemberről”, Ökrös Józsefről. A sor 
folytatódott, hiszen igen tartalmas, for-
rásértékű tanulmányt írt a kunszent-
mártoni ministráns hagyományokról, 
a Szentháromság és Szent Márton 
helyi tiszteletéről, a kunszentmártoni 
keresztekről, a könyörgő körmenetek 
állomásairól. Szent Márton nemcsak 
azért fontos számára, mert a városa a 
nevét viseli, s mert születésének 1700. 
évfordulója az idei évre esik, igyekezett 
is mindent felkutatni róla, amit csak le-
hetett, közzé tette ezeket az eredménye-
ket is, de azért is, mert magyar szent-

nek számítjuk szombathelyi születése 
révén, jóllehet, akkor az még a Római 
Birodalom része volt, s Savaria néven 
volt ismert. Felkutatta mind a 40 olyan 
település Szent Mártonra vonatkozó 
irodalmát, amelyik a szent nevét viseli. 

Hosszabb lélegzetű munkái is je-
lentek meg egyházi témakörben. Isten 
hajléka az emberek között – a kunszent-
mártoni római katolikus nagytemplom 
címmel a templom építésének 225. 
évfordulójára, 2009-ben jelentette meg 
nagy terjedelmű és szép kiállítású mo-
nográfiáját. Jászapáti és jászberényi 
mintát is követve írta meg 300 évet 
felölelő, szintén forrásértékű könyvét 
Introibo ad altare Dei – Bemegyek az 
Isten oltárához címmel, Kunszentmár-
ton katolikus papjai alcímmel azt a mű-
vét, ami éppen kiadásra vár. 

Józsa László, aki korábban soha nem 
politizált, a rendszerváltozáskor ak-
tív szerepet vállalt a helyi közéletben. 

Nem a politizálás, inkább a segítés, 
a tapasztalatok átadásának szándéka 
vezette. Arra azonban nagyon büszke, 
hogy a kétfordulós választásokon őt – 
egy másik társával együtt – már az első 
fordulóban megválasztották. Úgy tűnt, 
a korábbi évtizedek szorgalmas, becsü-
letes, nem hivalkodó munkája sokak 
szimpátiáját kivívta. 

Ő maga hitvallásként idézi hol Gár-
donyi Géza Lámpását, hol pedig Ölbey 
Irén (1902–1987) katolikus költő, taní-
tónő versrészletét:

„Küldetésnek jöttél a Földre,
Hogy azt a kis kört itt lenn,
Ahová állított az Isten,
Fényeddel tündököld be!”
A küldetést érzi és fel is vállalta, de se 

fényszóró, se reflektor nem akart len-
ni, csak Lámpás, mint Gárdonyi hőse. 
„Ha az ember élni akar, szolgálni kell!” 
– vallja vele együtt ő is. És szolgált a 
legjobb tudása, kutatói elkötelezettsé-
ge, a szülőváros iránt érzett szeretete, 
jászkun identitása, pedagógusi lelkiis-
merete és katolikus hite szerint. Nem 
akart messzire hatni, csak azt bevilágí-
tani, amire hatása lehet. Mi már tudjuk, 
a fénye messzire világít, mert bár első-
sorban városa múltja a kutatási terüle-
te, de eredményei jóval túlmutatnak a 
település határán.

Önkormányzati képviselőként az ut-
canév-korrekcióból is kivette a részét. 
Erről egy könyvet is írt Kunszentmár-
toni utcanevek címmel, melyben azt 
írja le, milyen elvek alapján korrigálták 
a korábbi utcaneveket. A fő szempont-
juk az volt, hogy kunszentmártoni gyö-
kerekkel bíró személyekről is megem-
lékezzenek. Így neveztek el utcát báró 
Bémer Lászlóról, aki itteni plébánossá-
ga után nagyváradi püspök lett, egyi-
ke a 48-as eszmék nagy híveinek. Ko-
rábban Hegyfoky Kabos (1847–1912, 
előbb Spitzkopf Jakab) sem lehetett 
utcanévadó. A városban káplánként 
tevékenykedett, ő volt az, akinek érté-
kes monográfiái jelentek meg a meteo-
rológia és az ornitológia tárgyköréből. 
A helyi származású Angyal Dávidról 
(korábban Engel Dávid), az 1857–1943 
között élt zsidó történészprofesszorról, 
a Magyar Tudományos Akadémia tag-
járól a zsinagóga melletti utcát nevezték 
el. Fekete Istvánról, a híres íróról keve-
sen tudták, hogy néhány évet a város-
ban tanított, mégpedig haltenyésztést 
a szakiskolában, az utcanévadás méltó 
elégtétel a számára utólag is – vallja a 
helytörténész. Izabella királyné is ka-
pott egy utcát, mert hiteles utalásokat 

Józsa László. Fotó: S. F. T.
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talált arra, hogy kíséretével megszállt a 
városban. Ugyanígy Martinuzzi Fráter 
György is névadó lett, és az egyik ked-
ves tanár, Turcsányi István is. (Amikor 
ezekről a személyekről beszélt, mint-
ha ismeretterjesztő előadáson lettem 
volna vagy történelemórán, ő pedig a 
katedrán. Tömören, röviden, érthető-
en, szuggesztíven elmagyarázta, mit is 
köszönhet a város ezeknek a szemé-
lyeknek. Engem meggyőzött. És egyút-
tal azt is megértettem, miért rajongtak 
érte a diákjai.) A névváltoztatás során 
következetesen, a helytörténész elkö-
telezettségével törekedett arra, hogy 
túlkapások ne legyenek, s minden új 
névadó kapcsolódjon a városhoz. Meg-
nyugtató, hogy az új neveket a lakosok 
elfogadták, megszokták. Ezeknek a 
kapcsolatoknak a felkutatása, doku-
mentálása is munkásságának fontos 
része.

Azt nagyon sajnálja, hogy Kunszent-
mártonban nem működik olyan honis-
mereti szakkör, mint Jászapátin, ezért 
jön mindig szívesen a rendezvényeikre, 
ha hívják. Meg azért is, mert itt talál-
kozhat régi barátja, Szikszai Gábor lá-
nyaival, Máriával és Klárával, ugyanis 
soha nem felejti, hogy a városuk alapí-
tása 250. évfordulóján akkor szokatlan 
köszöntéssel az apáti helytörténész és 
tanár így üdvözölte a kirajzottakat a 
városi ünnepségen: Kedves jász Testvé-
reim! Most azt a baráti és jász testvéri 
szeretetet, amit a példaképnek tartott 
kollégától egykor kapott, a lányainak 
és Jászapátinak adja vissza. Egy újabb 
adósság, amit lelkiismeretesen és szív-
ből törleszt. Jászapátiról indultunk, 
s oda értünk vissza, úgy gondoltuk, 

mindent megbeszéltünk, amiről szót 
ejthettünk. Sőt, véletlenül egy kört írt 
le a beszélgetésünk, mintegy utalva a 
címre is, hiszen „a Körösvizinek nap-
keleti partján…” kifejezés utal a jász 
ősök által megtalált helyre, Kunszent-
mártonra, meg arra (de csak annak, aki 
tudja a részleteket is), hogy a folytono-
san árvízzel fenyegetett „túlát” helyett 
a messzire világító Lámpás elődei a 
Körös-part keleti oldalát választották, 
ahol soha nincs árvíz. Ennyire körül-
tekintőek voltak a megszálló ősi jászok 
300 évvel ezelőtt. Miközben szedelőz-
ködtem, mintegy mellékesen szólt arról 
is, mennyire szereti a zenét. Az orgo-
namuzsikáról már beszéltünk, de arról 
nem volt szó, hogy Józsa László szöveg-
könyvet is írt. Pedig írt. Sőt, a művet be 
is mutatták. Tehát maradtam, s hallgat-
tam tovább az „igaz mesét”, ami ugyan-
csak messzire nyúlik vissza.

Az elszármazott kunszentmártoniak 
fontosnak tartják a kapcsolattartást a 
szülők, nagyszülők, az ősök lakóhelyé-
vel, s ha tehetik, a maguk lehetőségei 
szerint segítik, támogatják is a telepü-
lést és annak lakosságát. Ez is valami 
adósságlerovás a részükről. Józsa Lász-
ló egyik régi ismerőse, a fővárosba ke-
rült dr. Tóth József jogász és lánya, dr. 
Tóth Mária nagy zenekedvelőként szo-
ros kapcsolatban voltak és vannak az 
ELTE ének-és zenekarával, annak kar-
nagyával. Az együttműködés a Tisza-
zugi Zenei Fesztivál rendezvényeivel 
kezdődött, 100 tagú énekkar, 30 tagú 
zenekar adott több alkalommal is nagy 
sikerű hangversenyt a városban. Egy 
ilyen esemény után, nagyjából 15 éve 
azzal kereste meg Józsa Lászlót a kar-

nagy, Baross Gábor, hogy Szent Márton 
tiszteletére szeretne oratóriumot íratni 
Kocsár Miklós Kossuth és Erkel-díjas 
zeneszerzővel, s a szövegkönyv ösz-
szeállítására őt kéri meg. Józsa László 
egyrészt nagy megtiszteltetésnek érez-
te a felkérést, másrész meg is rettent az 
óriási feladattól. Kódexeket, gregorián 
szövegeket, legendákat, élettörténete-
ket, liturgikus szövegeket, himnuszo-
kat, zsolozsmákat, papi breviáriumokat 
nézett át, s ezek latin illetve magyar 
szövegéből állította össze az egyórás 
zenemű szöveges alapját. A zenekarra, 
énekkarra és férfi narrációra készült 
alkotást a budai Mátyás templomban 
mutatták be először, s ma is kicsit szé-
gyenlősen mondja, hogy – meglepeté-
sére – egy királyi trónushoz hasonló 
székre ültették fel az első sorok előtt, 
Kocsár Miklós zeneszerzővel és Mádl 
Ferenc köztársasági elnökkel, valamint 
Dalma asszonnyal egy sorba. Nagy si-
kert aratott a mű, az államelnök külön 
kifejezte csodálatát a szöveget illetően. 
Később Szombathelyen is előadták, s 
elhozták a darabot Kunszentmárton-
ba is. A narrátor az egyik alkalommal 
a nagyon szép orgánumáról híres szí-
nész, Bitskey Tibor volt. Meghatottan 
említi, újabban a plakátra is felkerült 
a neve. Így hirdetik az előadást: Kocsár 
Miklós–Józsa László: Szent Márton püs-
pök dicsérete. Nem magára büszke, ha-
nem arra, hogy általa Szent Márton és 
Kunszentmárton neve a komolyzenei 
szakirodalomba is belekerült. 

Egy halvány mosoly is megjelenik az 
arcán, amikor azt mondja, lehet, hogy 
ő az egyedüli, aki próféta lehetett a sa-
ját hazájában. Minden elismerést meg-
kapott, amit egy hozzá hasonló személy 
megkaphat, sőt, lehet, hogy többet is – 
mondja (mint Arany az Epilógusban) 
azok szerénységével, akiknek lenne 
mire büszkének lenniük. Szerették és 
tisztelték a diákjai, a kollégáinak több-
sége és a szülők is. Megkapta a Pro Urbe 
díjat, Kunszentmárton díszpolgára lett, 
és megtisztelték a térség legnagyobb 
elismerésével, a Nagykunságért Díjjal. 
Nyolcvanadik születésnapján is nagy-
közönség előtt, városi ünnepségen, 
méltó körülmények között köszöntöt-
ték, s ez teljesen helyénvaló. A „Jászsá-
gért” Alapítvány kuratóriuma döntése 
alapján 2016 júliusában ő kapta a 25., 
a jubileumi alkalommal megítélt, ezért 
külön is hangsúlyt kapott, nagy presztí-
zsű Jászságért Díjat. Az lenne a megle-
pő, ha nem így történt volna. A szeretet 

(folytatás a 24. oldalon)

 Ülő sor: Mihályi József szakkörvezető, Józsa László, Kladina Imre apát úr.
 Álló sor: Vass Zoltán kurátor, Wenner-Várkonyi Attila
 Kunszentmárton polgármestere 2016-ban Jászapátin Fotó: S. F. T.
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(folytatás a 23. oldalról)
és a tisztelet megnyilvánulásának őt ért 
egyéb formái engem azonban jobban 
meghatnak. 

Az, hogy a családtagok telefonon na-
ponta, személyesen is igen gyakran fel-
keresik, ez egy ilyen összetartó család-
ban természetes. Az, hogy a régi diákjai 
levélben, telefonon, apró ajándékokra 
írt kedves szavakkal megköszönve a 
munkáját megkeresik, vagy kutató-
munkáját támogatják, népszerűsítik, az 
már sokkal többet mutat. Egyre mesz-
szebbre, a családon túlra világít a „lám-
pás”! Egészen addig, ahová és ameddig 
a diákjai eljutottak! Hogy a polgár-
mester egy honismereti programra 
100 km-re is elkíséri, közben egész idő 
alatt arra figyel, hogy minden kényel-
me meglegyen, az már elgondolkodtat, 
mert manapság meglehetősen ritkán 
találkozik az ember az idősek tisztele-
tének ilyen látható, de mégis férfiasan 
visszafogott kifejezésével. De az, hogy 
az egyedül élő idős tanárt, kutatót egy 
egyszerű hétköznapon (sima csütörtö-
kön) négyen felkeressék személyesen 
csak azért, hogy megtudakolják, ho-
gyan érzi magát, van-e valamire szük-
sége, az határozottan megható, mert azt 
mutatja, annak a bizonyos Lámpásnak 
bizony nagyon sokakra világít a fénye, 
és sokan számítanak arra, hogy még 
sokáig fog világítani.

Ezt kívánom én is. S van rá esélyünk, 
hogy így legyen. Beszélgetésünk so-
rán mindig azt éreztem, mintha róla 
írta volna Albert Einstein a követke-
ző sorokat: „Tanulj a tegnapból, élj a 
mának és reménykedj a holnapban. A 
legfontosabb azonban, hogy ne hagyd 
abba a kérdezést.” Józsa László számára 
a múlt az egész jászkun örökség, a ma 
Kunszentmárton szellemi és tárgyi gaz-
dagsága, a holnap pedig az a jövő, a kö-
zösség jövője, aminek szebbé tételéért 
olyan elkötelezetten dolgozott. Ő azon-
ban nemcsak kérdez, hanem a válaszo-
kat is megkeresi. Magának, nekünk, a 
következő nemzedéknek…És fáradha-
tatlanul mutatja az utat messzire ható, 
soha nem halványuló fényességgel…. 
Szelíden, nyugodtan, megértően, a so-
kat tudó és a sokat élt emberek bölcses-
ségével. 

S milyen jó, hogy Józsa Lászlónak 
még 85 évesen sem a földön járnak a 
vágyai, hanem ma is vannak tervei, 
hogy szárnyal, hogy a lelke fiatal ma-
radt.

Dr. Kalmár Pálné
nyugalmazott középiskolai igazgató

Aratóverseny esőben

2016. július 16-án óriási eső fogadta 
a Kiskunfélegyházára érkező verseny-
zőket. A tócsákkal tarkított bekötő 
úton vidáman integető, viseletbe öltö-
zött emberekkel találkoztunk, akik el-
szántan próbáltak átkelni a természet 
által teremtett vízi akadályokon. Haj-
nalban még azt gondoltuk, az özönvíz 
elkedvetleníti, visszatartja a kézi arató-
versenyre készülődő csapatokat, nem 
így történt. A hűség kötelez! A rossz 
idő, az eső, sőt a felhőszakadás sem le-
hetett akadálya a hagyományőrzésnek, 
az évek során megszilárdult barátságot, 

elkötelezettséget és összetartozást a 
búzatáblát eláztató, kalászokat ledöntő 
felhőszakadás nem rendíthette meg. A 
bőséges „égi áldás” közepette megér-
keztek a Jászság, a Kunság és a Vajda-
ság aratói is.  A házigazdák –Ván Jenő 
emeritus kiskunkapitány, a Haleszi 
Gazdakör alapítója, és a Gazdakör je-
lenlegi elnöke Rádi András, valamint 
szervezőcsapatuk – szeretettel, frissítő 
pálinkával, kávéval, reggelivel fogadták 
a versenyre érkezettvendégeket és a 22 
„aratóbandát”.

A hajdani Jászkun Kerület hagyo-
mányőrző kapitányai: Zámbori János 
jászkapitány, Simai János, és Barta 
László nagykunkapitány, valamint Ván 
Jenő kiskunkapitány 2005-ben hatá-
rozta el, hogy minden évben legyen a 

Jász és Kun kerületek valamelyik tele-
pülésén kézi aratóverseny. 2016. július 
16-án a kiskunfélegyházi Haleszi Gaz-
dakör és a városi képviselő, Ván Jenő 
emeritus kiskunkapitány kezdeménye-
zésére immár negyedszer adott helyet 
a versenynek Kiskunfélegyháza. A zu-
hogó esőben azonban egyetlen csapat 
sem léphetett a kijelölt búzatáblára, de 
a rendezők sikeres megoldást találtak 
az akadály elhárítására. Aratóregge-
lire mind a 22 csapat a sátorban terít-
hetett, a főzés zsűrije pedig a reggelit 
és az ebédet is értékelte, pontozta. Az 
aratópálinkát külön szakértők bírálták, 
a harmadik zsűri pedig a kézi aratás 
eszközeit vette szemügyre.  A legel-
szántabbak kisebb sátrak alatt főztek,  
birkapörkölt, marhapörkölt , borjú-
paprikás, a karcagiak elmaradhatatlan 
galaburdija várta a megmérettetést, a  
zsűri értékelését. 

Hosszú lenne felsorolni, a zsűri és a 
„konkurens aratók” elé tárt változatos 
ételeket, néhányat említek csupán. A 
karcagiak hoztak vízi ciberét, kunsági 
szilvalekváros kiflit, guba kenyeret,  az 
elmaradhatatlan szalonnát, kolbászt, 
aludttejet, a moholiak a nyári meleg-
ben hűsítő meggylevest, tarhót, túrót, 
kovászos uborkát , herőcét stb. A héjá-
ba  főtt krumpli szinte egyetlen asztal-
ról sem hiányzott. A füstölt sonka és a 
különféle lepények mellett sok asztalon 
tálaltak meggylevest. A jászladányiak 
különösen finom házi tehénsajtotés tö-
pörtős pogácsát készítettek, a kiskun-
félegyházi Árpád Népe csapat a házike-
nyér és a főtt krumpli mellé a csaknem 
elfeledett vajalját is feltálalta. Kunma-
daras csapata különösen odafigyelt a 
régi ételek bemutatására, hoztak: vízi-
ciberét, kukoricamálét, lábosban sütött 
fonott kalácsot, üdítőnek a szilvából 
készített pötyőt és még sok finomságot. 
Anélkül, hogy mindent felsorolnánk, 
megállapítható volt, hogy bár az ara-
tóknak szánt ételek az idők során so-
kat változtak, az alapelvek napjainkig 
megőrződtek. A hajdani kaszás levest, 
ami füstölt sonkából, babból, enyhe 
rántással készült babérlevéllel és ecet-
tel ízesítve, felváltották más, szintén 
savanykás hűsítő levesek, tejtermékek, 
italok. A sonkát inkább külön tálalják 
fel. A lényeg, hogy az az aratás nehéz, 
de örömteli munkájához a gazdasszony 
kellemes, a hőségben hűsítő ételeket és 

Talált Józsefné jászkapitányné asszony 
az arató reggelit készíti
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megfelelő kalóriát biztosítson. Ennek a 
feladatnak mind a 22 csapat maradék-
talanul megfelelt. 

A három zsűri hosszas tanácskozás 
után meghozta a nehéz döntést. Pálin-
kában a vajdaságiak bizonyultak verhe-
tetleneknek. A főzőverseny győztese a 

karcagi Aranykalász Baráti Társaság lett 
bográcsos birkapörköltjével, a második 
helyezést Kiskunlacháza csapatának 
birkapörköltje vívta ki, a kiskunfélegy-
házi Hegedűs testvérek marhapörkölt-
je harmadik helyezést ért el. A 12-dik 
kézi aratóverseny három zsűrijének 
összesített eredményét figyelembe 

véve a szervezők nevében a házigazda 
Rádi András hirdetett eredményt. Az 
I. helyezett  lett Kiskunfélegyházáról a 
Haleszi Gazdakör csapata és az Arany-
kalász Baráti Társaság Karcagról. A II. 
helyezett: a kunmadarasi Gazdakör és a 
Mezei Virág nevű csapat a Vajdaságból, 

a III. helyezést a kiskunfélegyházi Sely-
mesért Egyesület és a jánoshidai Gaz-
dakör érte el. Ajándék nélkül azonban 
egyetlen csapat sem távozhatott. 

A rendkívül jó hangulatú társaság 
egész nap dalolva, táncolva, barátkozva 
ünnepelte a találkozást. Sokak vélemé-
nye szerint ilyen vidám és bensőséges 

aratóverseny még nem soha nem volt, 
köszönhetően az égieknek, akik az ara-
tás nehéz munkáját megakadályozták, 
de lehetőséget teremtettek a gondtalan 
barátkozásra, beszélgetésre, egymás 
ételeinek megkóstolására. A nap zá-
rásaként Karcag polgármestere ünne-
pélyesen átvette a verseny rendezési 
jogát jelképező marokszedő gamót, 
és meghívta 2017-re a hagyományőr-
ző kéziaratókat Karcagra. A meghívás 
mellé a karcagiak műsorral kedves-
kedtek a vendégeknek, a rendezőknek 
pedig búzakoszorúval feldíszített házi-
kenyerekkel, fonott kaláccsal és borral 
köszönték meg a szervező munkát.

A kedves figyelmességet mindenki 
kitörő örömmel és hálás tapssal fogad-
ta, majd folytatódott a muzsika, a tánc 
és a mulatság, bár egyre fogyatkozó 
létszámban, hiszen a messziről érkezett 
aratóknak indulniuk kellett hazafelé. 

Úgy gondolom, a 12-dik kézi arató-
verseny mindannyiunk számára külö-
nösen kedves emlék marad. Kiskun-
félegyházán bizonyságot nyert, hogy 
sem a verseny napján lehullott 40-50 
mm csapadék, sem a felázott talaj nem 
állhat útjába a hagyományőrzésnek, a 
barátságot és összetartozást az özönvíz 
sem moshatja el.  A hazatérők vidáman 
integetve búcsúztak, bízva abban, hogy 
jövőre ismét találkoznak a vendégváró 
Karcagon.

BME

Dobos László Karcag Város polgármes-
tere átveszi az aratóverseny rendezési 
jogát szimbolizáló marokszedő gamót

Fotó: Bartha Júlia

 Az aratóünnep egyik csapata Fotó: Bartha Júlia

 A karcagiak búzakoszorúval díszített ajándéka Fotó: Bartha Júlia
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A jászteleki általános iskola fennállásának 85. évfordulója

A 2016. június 16-án tartott tanév-
záró ünnepségünkön iskolánk a JÁI 
Hunyadi Mátyás Általános Iskolai 
Tagintézménye fennállásának 85. év-
fordulóját is ünnepeltük. Iskola-épü-
letünk 1930-ban épült. Az akkor még 
5 tantermes, emeletes, modern épület 
52.000 pengő költséggel készült, mely-
ből 40.000 pengőt az állam, 12.000 
pengőt pedig a község fizetett. A 40.000 

pengő gróf Klebelsberg Kunó vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által nyújtott 
iskolaépítési államsegély volt, a 12.000 
pengőt pedig kölcsönből fedezte a köz-
ség, melyet 10 év alatt 6 %-os kamattal 
kellett visszafizetnie. 1930. június 19-
én volt az ünnepélyes alapkőletétel, és 
november 11-én készen állt az épület. 
A község Szent Márton napi búcsúján 
megtörtént az ünnepélyes felszente-
lése. Abban az évben még üresen állt, 
a tanítás csak a következő évben vette 
kezdetét, amikor a belső berendezése is 
elkészült. Intézményünk tehát, úgyne-
vezett Klebelsberg-iskola. Klebelsberg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter tette lehetővé az iskolaépítését, 
a községnek juttatott államsegéllyel. 
Természetesen szükség volt pártfogók-
ra is. Ilyenek voltak: Alexander Imre 
vármegyei alispán, dr. Keller Andor 
járási főszolgabíró, dr. Czettler Jenő or-
szággyűlési képviselő. Mindezeken túl 
szükség volt a község akkori vezetőinek 
hosszútávon gondolkodó, a fejlődést 
pártoló szemléletére is. Az iskolafalán 

lévő márványtábla emléket állít nekik: 
Kónya Gábor főbírónak, Rigó Mátyás 
római katolikus főplébánosnak, Rusvay 
Lajos főjegyzőnek. Rusvay Lajos Jászte-
lek életrajza című könyvében szerepel 
egy nagyon szép részlet arról, hogy mi-
ért kellett megépülnie iskolánknak. Ez 
az írás iskolaépületünk alapzatában is 
elhelyezték anno: „Jásztelek község ró-
mai katolikus vallású, hazafias közön-

sége palotát emel itt a kultúrának, hogy 
az utódok, akik majd ebben az iskolá-
ban szedik fel a tudomány alapcsepp-
jeit, többet tudjanak az elődöknél és 
boldogabbak legyenek azoknál. Nem a 

bőség, nem a gazdagság jele a mi elhatá-
rozásunk, hanem áldozat az utókornak, 
gyermekeinknek és utódaiknak, akik 
kell, hogy szebb és jobb jövőt találjanak, 
mint amilyenben most élünk.”

Úgy gondolom, hogy minden gene-
rációnak hasonlóan kell gondolkod-
nia. Így is volt ez az elmúlt 85 évben, 
hiszen folyamatosan fejlesztették, mo-
dernizálták az iskolaépületét: 1968-
ban 8 tantermessé bővítették, a 70-es 
években központi fűtést alakítottak ki, 
a 90-es években gázfűtésre tértek át, 
1998-ban átadásra került a tornaterem, 
2004-2005-ben PHARE pályázattal az 
emeleti szint teljes felújításon esett át.

Iskolánk falai között a tartalmi mun-
ka is mindig magas színvonalú volt. 
Szakmailag felkészült, igényes tantes-
tület, hivatásszerűen tette és teszi a dol-
gát a mai napig.

Sok értékes, művelt, diplomás em-
bert nevelt ez az iskola a magyar társa-
dalomnak. 1994-ben iskolánk felvette 
Hunyadi Mátyás nevét, és azóta a bölcs 
és igazságos király szellemisége is át-
hatja intézményünket. Jelenleg átala-
kulóban van a világ, átalakulóban van 
a magyar társadalom, a magyar okta-
tásügy, s ez az átalakulás fogja megmu-
tatni az iskola további sorsát. Személy 

szerint úgy érzem – sőt! hiszem − hogy 
még nagy szükség van rá az elkövetke-
zendő jó néhány esztendőben. 

Ivanics Győzőné
tagintézmény-vezető

 Részlet a diákok ünnepi műsorából Fotó: Kuli Dénes Józsefné

 Az ünnepség résztvevői Fotó: Tamás Katalin
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Í-JÁSZ VéR – Képes tudósítás a déli végekről

Nem oly régen néhány, az íjászatot és 
a hagyományokat szerető sportoló ösz-
szeszövetkezett, hogy szervezett kere-
tek között létrehoz egy íjász kört, ahol 
kedvükre hódolhatnak hobbijuknak. A 
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési 
Ház biztosított helyet és feltételeket a 
megalakult Dorozsmai Íjászok Baráti 
Körének működéséhez. A kiadott szó-
rólapjukon a következő áll:

„Szeretnénk a figyelmedbe ajánlani 
egy sportolási lehetőséget, az íjászatot. 
A magyar történelem során fontos sze-
repet töltött be a pusztai íjászat, hisz 
nem véletlen neveztek minket íjfeszítő 
népnek. A vérünkben van. Ez a titka 
annak, ha valaki kortól, nemtől függet-
lenül kipróbálja az íjászatot „felpezsdül 
a vére” és nem tudja abbahagyni. Ez 
egy szellemi sport, amihez nem nyers 
erő kell, hanem technikai felkészültség, 
okos taktika. Kiváló szabadidős tevé-
kenység, ami fegyelmet, önuralmat, 
összpontosítást, büszke tartást tanít. 
Mindemellett, ha sohasem leszel profi 
célba lövő, akkor is nyertes leszel, hi-
szen a szabadidődet kellemes környe-
zetben, jó levegőn és baráti társaságban 
töltheted el.”

A felhívás szó szerint célba talált, 
mert azóta a tagság megsokszorozó-
dott. Turner Tibort, a baráti kör alelnö-
két kérdezem, hogy mit reméltek, ami-
kor szervezték ezt a társaságot? Hányan 
voltak akkor és most hányan vannak?

T. T. – Ketten kezdtük Szunyogh 
Mihály elnökkel, 2014 októberében. 
Most közel negyvenen vagyunk, de a 
létszám folyamatosan változik. Egy éve 
vagyunk sportegyesület.

V. J. – Versenyekre járnak-e?
T. T. – Magánúton járunk versenyek-

re. Egy 11 éves tagunk van, aki rend-
szeresen és eredményesen versenyzik. 
Örömíjász versenyekre járunk csapa-

tostól és ott főleg a fiatal tagjaink érnek 
el igen szép eredményeket. Korosztályi 
besorolásunk: 6 évestől 64 évesig.

V. J. – Fegyvereiket honnét szerzik 
be? Ki finanszírozza a felmerülő költ-
ségeket?

T. T. – Egy zsákai íjkészítőtől, Fejes 
Gyulától szerezzük be íjainkat. Min-
denki egyedileg saját költségén, ma-
gának megfelelőt vásárol. Ezek típusai: 
pusztai íjak, vadász-reflex, sport íjak. 

Csak a tanulóknak tudunk kölcsön íjat 
biztosítani. Tanfolyamokat is tartunk.

V. J. – Látom, van korhű, lovas íjász 
egyenruhájuk. Ezeket manapság hol 
lehet beszerezni? Versenyeken, fellépé-
seken ebben szerepelnek?

T. T. – Van egységes egyenruhánk, 
zászlónk is és néhányunknak van ha-
gyományőrző, korhű, 10-11.századi öl-
tözete. Házilag és varró szakemberek-

kel készíttetjük el ezeket. 
V. J. – A jövőről kérdezném, hogyan 

tovább?
T. T. – Céljaink: városi rendezvénye-

ken bemutatókat taratani. Az íjászat 
minél szélesebb körű megismertetése 
és megszerettetése. És nem utolsósor-
ban a hagyományőrzés. Legutóbb az 
ilyenkor tartott Ópusztaszeri nyílzápo-
ron vett részt a társaságunk

Vass József helytörténeti kutató

Turner Tibor, a baráti kör alelnöke
Fotó: Csányi Georgina

 A Dorozsmai Íjászok Baráti Köre Fotó: Csányi Georgina

 Nyílzápor Ópusztaszeren Fotó: Csányi Georgina
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In memoriam Simai János nagykunkapitány – (1950-2016)

Kunhegyesen született 1950. január 
10-én. Anyai nagyszüleinél nevelke-
dett, akikre mindig szeretettel gondolt 
egész életében,és megemlékezett írása-
iban. 

Kunhegyesen érettségizett, majd 
1974-ben a Kandó Kálmán Műszaki 
Főiskolán szerzett diplomát. Először 
Budapesten kezdett dolgozni, de visz-
szatért az általa oly szeretett születési 
helyére. Családot alapított. Feleségével 
két gyermeket neveltek fel. Fiuk korai 
halála mélyen megviselte mindkettő-
jüket.

A Kunság Népe Termelőszövetke-
zetben dolgozott. Baráti társaságával 
megszervezte a Konok Kunok Baráti 
Egyesületet, a kun népi játékok be-
mutatása (hordólovaglás, köcsögtörés, 
kuntolás, erős emberek versenye stb.) 
volt a fő céljuk. Másfél évtizedig mű-
ködött egyesületük, s bejárták vele az 
országot, s Európát is. Szponzorok hí-
ján azonban abba kellett hagyniuk ezt a 
hagyományápoló tevékenységet.

A társadalmi-gazdasági változások 
idején néhány évet a helyi szakmun-
kásképzőben tanított.

Vidámságot vitt kollégái életébe kü-
lönleges humorával. Később visszatért 
a már Zrt-vé átalakított munkahelyére, 
s innen ment nyugdíjba.

2004-ben a civil szervezetek és a 
város  vezetésének javaslata alapján vá-
lasztották meg Kunhegyes képvisele-

tében nagykunkapitánynak. Ezt a 
megtisztelő feladatát egy évig látta el 
hivatalosan, felesége méltó párja volt 
ehhez a tisztségéhez. Kapcsolatok kez-
dődtek általa nemcsak a nagykun, ha-

nem a kiskun és jász településekkel. 
Megbízatásának lejárta után is folytatta 
megkezdett tevékenységét, kunhegyesi 
nagykunkapitányként tett vállalásait. 
Szervezte a hagyományőrző bálokat 
közösségépítő céllal. A rendezvének 
bevételéből a kunhegyesi kunkapi-

tányház környezetének szépítését, ke-
rítésének elkészítését valósította meg. 
Rajzpályázatot hirdetett minden évben 
gyermekek részére, amelyen a kunok 
történetének megjelenítése volt a fő cél. 
Emellett helytörténeti vetélkedőkön 
zsűrizett, szervezte azokat.

Sokoldalú, zene- és sportszerető, 
hagyományápoló ember volt. A helyi 
sport történetéről, sportolókról éveken 
keresztül jelentek meg írásai, interjúi a 
Kunhegyesi Híradó újságban. 

A művelődési központhoz való kö-
tődése először könnyűzenei rajongásá-
val kezdődött. Megírta a település beat 
korszakának és az Androméda együt-
tesnek a történetét. Mint kunkapitány 
tagja volt a Kunszövetségnek, a Kisúj-
szálláson működő Nagykun Szellemi 
Műhelynek, a Nagykun és a Jászkun 
Kapitányok Tanácsának. Szókimondó, 
a felesleges szószaporítást kerülő sze-
mélyisége igazi kun emberre vallott.

Figyelemmel kísérte, segítette a te-
lepülés hagyományáért sokat tevő sze-
mélyek munkásságát. A Kunhegyesiek 
Baráti Körének munkájában is részt 
vett. Szépirodalmi-helytörténeti jelen-
tőséggel is rendelkező írásai a Szavak 
szárnyán kunhegyesi irodalmi antoló-
giában jelentek meg. 

Karcagon a kórházban 2016. július 
26-án azonban váratlanul elhunyt. Ha-
lálának tényét hitetlenül és megdöb-
benve fogadta Kunhegyes lakossága.

Temetésére 2016. augusztus 8-án ke-
rült sor. Ravatalánál sorfalat álltak jász- 
és kunkapitány társai,valamint a karca-
gi Huszárbandérium tagjai. Az egykori 
Hármas Kerület területéről ismerősei-
nek, barátainak, tisztelőinek sokasága, 
szomorú szívvel kísérte utolsó útjára a 
lokálpatrióta kunhegyesi nagykunka-
pitányt, Simai Jánost.

A sírjánál beszédet mondott Illéssy 
Ádám emeritus nagykunkapitány és 
Borbás Ferenc jászkun főkapitány, aki 
a szertartás megszervezésében is nagy 
szerepet játszott.

Hamvainak sírba bocsátásakor a 
kisújszállási Mellofon zenekar rézfú-
vósa, Csorja Sándor játszotta el az Il 
Silenziót.

Legyen számára könnyű a szeretett 
kunhegyesi föld, nyugodjon békében! 
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Tisztelője: Víg Márta

Simai János nagykunkapitány

 Jász- és kunkapitányok tiszteletadása
 Simai János nagykunkapitány ravatalánál Fotó: Bartha Júlia
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Megalakult a Jászsági Pálinka Lovagrend

2016 júniusában Gubicz András 
emeritus jászkapitány és Erős Sándor 
pálinkafőző mester kezdeményezésére 
Jászberényben megalakult az első Jász-
sági Pálinka Lovagrend. A közösség a 
következő nemes célokat tűzte zászla-
jára: A pálinka történelmi hagyománya-
inak megismertetése, ápolása. A jászsági 
minőségi pálinkakészítés és forgalmazás 
hírnevének népszerűsítése, a mérsékelt, 
kulturált és minőségi italfogyasztás 
szokásának szorgalmazása. A pálinkát 
előállító vállalkozások jó hírnevének 
öregbítése, közös szakmai érdekeinek 
képviselete. A minőségi pálinkát nép-
szerűsítő rendezvények szervezésével, 
támogatásával hozzá járulni a Jászság 
idegenforgalmának fejlesztéséhez. 

A közösség a Lovagi Tanács irá-
nyításával működik. A Lovagrend 
nagymesterének Kalla Pál jászberényi 
kádármestert választották, tisztelet-
beli nagymester címet kapott Gubicz 
András emeritus jászkapitány (Jászkis-
ér) és Erős Sándor pálinkafőző mes-
ter (Jászberény). A kancellár Lukácsi 
György néptánc pedagógus (Jászkisér), 
a kincstárnok ifj. Erős Sándor pálin-
kafőző mester (Jászberény), a ceremó-
nia mester Hortiné dr. Bathó Edit, a 
Jász Múzeum igazgatója (Jászberény), 
a nagykövet Kovács Péter, a Városi 

Könyvtár vezetője (Jászberény), a kró-
nikás Simon Gáborné Urbán Orsolya 
mezőgazdasági vállalkozó (Jászapáti), 
a zászlóőr pedig Bathó Károly mező-
gazdasági vállalkozó (Jánoshida) lett. 
A Lovagrend tagjai a következők: Ber-
talan János nyugdíjas gépésztechnikus 
(Jászladány), Ézsiás Vencel, a Szűcs 
Mihály Huszár Bandérium kapitánya 
(Jászfényszaru), Farkas Dezső vállal-
kozó (Jászjákóhalma), Gál Zoltán, a 
Generali Biztosító munkatársa (Já-
szalsószentgyörgy), dr. Gedeiné Hol-
lós Ágnes mezőgazdasági vállalkozó 
(Jászfelsőszentgyörgy), Krizsai Sándor 
vállalkozó (Jászkisér), Mezei Balázs 

fogtechnikus (Jászapáti), Nagy László 
mezőgazdasági vállalkozó (Jászboldog-
háza), Pesti Róbert vállalkozó (Jászalsó-
szentgyörgy), Sedon Attila pálinkafőző 
mester (Jászdózsa), Soós Zsolt vállal-
kozó (Pusztamonostor), Szabó Sándor 
hentes és mészáros mester (Jászkisér), 
Szarvák Miklós mezőgazdasági vállal-
kozó (Jánoshida), Tóth József, a Jászke-
rület Nonprofit Kft. és a Jász Trió TV 
ügyvezető igazgatója (Szolnok), Urbán 
Ferenc vállalkozó (Jászivány), Vass Ró-
bert pálinkamérnök (Alattyán).

A Jászsági Pálinka Lovagrend tiszt-
ségviselőit és tagjait június 25-én a 
Zagyva Party Fesztivál keretében meg-
rendezett V. Jászsági Pálinkamustrán, 
történelmi hagyományokat feleleve-
nítő, látványos ceremónia közepette 

avatták fel. Az ünnepségen részt vett 
Bolyhos László, a Magyar Pálinka Lo-
vagrend kancellárja is, aki a nagymes-
ter és a tiszteletbeli nagymesterek fel-
avatását végezte.

Az avatási ceremónia a jelölt szín-
padra vonulásával kezdődött, amely 
alatt a jászapáti Rácz Aladár Zeneisko-
la diákjai zenéltek. Ezután Gál Dobos 
Bea, a rendezvény háziasszonya ismer-
tette a jelölt szakmai életútját, majd 
Jászsági Hagyományőrző Egylet asszo-
nyai feladták rá a kék színű, jász min-
tával díszített talárt és süveget, amelyet 
Tajti Erzsébet viseletkészítő tervezett és 
készített.

Ezt követte az eskütétel, majd a kard-
dal való felavatás. Bolyhos Zoltán a 
felavatott nyakába díszes medált akasz-
tott, átadta az eseményről szóló tanú-
sítványt és kezet fogott vele. Ezután a 
felavatott beírta a nevét a Lovagrend 
Nagykönyvébe.

Ezt követően a tisztségviselőket és 
tagokat már Kalla Pál nagymester avat-
ta fel nagymesteri botjával, és hasonló 
ceremóniával. A nagymester botja és a 
tagok medálja Kalla Pál kádármester és 
Sisa István famíves mester közös mun-
káját dicsérték.

A szertartás végén, az immár felava-
tott tisztségviselők és tagok Bolyhos 
László finom pálinkájával pecsételték 
meg a jeles eseményt.

Iris

Bolyhos László, a Magyar Pálinka 
Lovagrend kancellárja

Fotó: Baráth Károly

 A Jászsági Pálinka Lovagrend felavatott tagjai Fotó: Baráth Károly
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Dunai Árpád mérnök, a Jászok Egyesü-
lete tagja 2016. július 11-én, 76 éves korá-
ban elhunyt. Családtagjai, egykori mun-
katársai, barátai, tisztelői július 26-án, 
Budapesten a Farkasréti temető Makovecz 
ravatalozójából kísérték utolsó útjára. A 
jászok nevében dr. Dobos László, a Jászok 
Egyesülete ügyvivője búcsúzott el tőle.

„Ha megkérdeznénk a jelenlévőket: ki 
volt a minden élők útján elment Dunai 
Árpád, annyi választ kapnánk, ahányan 
itt állunk koporsója körül. Lenne, aki 
szerető, gondoskodó családtagként; len-
ne aki felkészült, precíz mérnökként, pó-
tolhatatlan kollégaként; s lenne, aki örök-
ifjú sporttársként emlékezne rá. Bátran 
kimondhatjuk: teljes életet élt!

Értékes egyéniségének volt azonban 
egy olyan eleme is, mely élete egészét 
áthatotta, s meghatározta tartását, érték-

rendjét. A Jászság földjének szülötte volt, 
büszke nép büszke sarja. Gyökerei Jász-
ladányhoz és Jászkisérhez kötötték. Kato-
natiszt édesapjának 1945 után a mellőz-
tetés lett a sorsa. Árpád Budapesten élt, 
de a nyarakat otthon, a nagyszülői háznál 
töltötte. Itt szívta magába a Jászság sze-
retetét. 

Valahányszor találkoztunk, első kérdé-
se volt: mikor voltál otthon? Mi hír a Jász-
ságból? Féltő szeretettel ápolta kapcsola-
tát a felnevelő szülőfölddel. Nélküle nem 
lehetett a Jászságban jelentős esemény. 
Halála előtt két nappal Jászárokszálláson 
találkoztunk, az idei Jász Világtalálkozó 
forgatagában. Csak egy röpke kézfogásra 
futotta – ki gondolta volna, utoljára szo-
rítom meg baráti jobbját. Halála drámai 
csapás mindannyiónknak, de – némi ön-

zéssel – ezt a sorszerű távozást kívánom 
egykor majd magamnak is!

Az elszármazott jászokat az otthon 
élőkkel összekapcsoló Jászok Egyesületé-
ben sem volt tétlen. Az esetenkénti tiszt-
újításban hallatlan diplomáciai érzékkel, 
bölcsességgel vállalta a karmesteri szere-
pet. Gyakran idézve kedves költőjét, Áp-
rily Lajost, szárnyaló szavakkal vitt színt a 
szürke hétköznapokba. Ma még szívünk 
a bánat és keserűség rabja. Veszteségünk 
lesújtó, egyéniségének hiánya bénító. De 
eljön az a pillanat, amikor öröm és büsz-
keség tölt el bennünket, ha rágondolunk: 
ismerhettük és szerethettük páratlan sze-
mélyiségét. 

Árpád barátom, jásztestvérem, nyu-
godj békében!”

2000-ben jubileumi cserkésztábor-
ban vettünk részt a 46-os Kapisztrán 
Szent János Cserkészcsapattal Pasarét-
ről, melynek akkor aktív tagja voltam. A 
cserkészcsapat 1930. május 29-én alakult 
meg akkor még az Országúti Ferences 
Plébánia BIK (Budai Ifjúsági Kongregá-
ciók) cserkészcsapatának Kapisztrán raja 
néven. Jelenleg is jó kapcsolatokat ápol a 
két csapat, közös nyári táborokat, portyá-
kat tartanak, a BIK jelenlegi parancsno-
ka korábban Kapisztrános cserkész volt. 
Később budai kutatásaim során találtam 
rá egy beszámolóra egy korábbi jászsági 
táborról. Lássuk hát hogyan zajlott le a 
két tábor. 

Amint arról a Plébániánk újság 1931. 
szeptember 8-án beszámol róla a nyár 
folyamán július 13-ig táboroztak a BIK-
es cserkészek Kerekudvar pusztán, Jász-
berénytől 12 km-re, a Zagyva partján. 
A tábor létszáma 32 és 41 fő között 
mozgott. A csapat mindennap részt vett 
szentmisén, melyet a kápolnában (mely 
a tábortól csak pár száz méterre volt) dr. 
Buczkó plébános úr mondott. A tábor-
nak fontos programja volt, a minden este 
megrendezett műsoros tábortűz, melyen 
nagy számban részt vettek a környékbeli 
lakosok mellett a plébános és Gosztonyi 
Aladár feleségével együtt. 

„A június 28-án Jászberényben lezajlott 
ünnepségen, mely alkalommal a város 
gróf Apponyi Albert úrnak az ötvenéves 
aranymandátumot adta át, csapatunk is 
részt vett. A kivonult díszszakaszunkat a 
Magyar Híradó filmen is bemutatta.” Eb-

ben az esztendőben van egyébként szüle-
tésének 170. évfordulója is, remélhetőleg 
neve a városi ünnepségeken többször is 
előkerül. 

A cserkészek egy része kerékpáron ér-
kezett a táborba, ők látták el a postaszol-
gálatot, illetve a bevásárolásokat is. A há-
rom hét alatt rendeztek egy egész napos 
kirándulást, mely alkalommal csaknem 
száz kilométeres Jász körutat karikáztak 
be. Természetesen a programból nem 
maradhatott ki a Jász Múzeum megtekin-
tése sem, mely a későbbi beszámolókból 
ítélve, maradandó élményt nyújtott a csa-
pat tagjainak. 

A mások tábor 2000. június 30. és júli-
us 9. között Jászberény Homok nevű kül-
területén zajlott le, melyet én ajánlottam 
dr. Träger Herbert csapatparancsnoknak, 
hiszen a 90-es években számos cserkész-
kiránduláson, portyán, táborban vettem 
itt részt, vagy voltam magam is többnek 
vezetője. (Herbert bá’-ról még annyit kell 
tudni, hogy hídmérnökként dolgozott, s 
részt vett a Kőhíd felújításában is annak 
idején.) Táborunkban 7 vezető, 15 cser-
kész és 12 kiscserkész vett részt. A cserké-
szek vonaton és kerékpáron közelítették 
meg a táborhelyet, bár a homokos talajon 
eléggé megszenvedték az utazást. 

Két alkalommal kirándultunk Jász-
berénybe. Elmentünk a hűtőgépgyári 
strandra, felkerestük a Jász Múzeumot, 
megtekintettük a Barátok templomát is. 
Egy alkalommal volt egy 24 órás portya. 
Két közös program volt a Jász Cserkész-
csapat tagjaival, a portya alkalmával, il-
letve felkerestek minket és megmutatták, 
vagy inkább kipróbálhattuk a közelben 
lévő akadálypályájukat. A tábor zárása-
ként részt vett a csapat Jászberényben a 
Főtemplomban bemutatott első misé-
men, melyet követően Farkas Mátyás 
apát úr vendéglátását is megtapasztal-
hatták a fiatalok. Ez a tábor egyébként a 
„bigés tábor” néven maradt meg a szó-
beli emlékezetben, hiszen annyit játszot-
tuk ezt a játékot, hogy mindenki „profi” 
szintre juthatott. 

Meglátogatott minket a Tisztiorvosi 
Szolgálat képviselője, akinek egyébként 
volt homoki kötődése is még gyermekko-
rából. A konyhában talált néhány doboz 
tojást, melyet nehezményezett, de Juli 
ügyesen kivágta magát: „Férjem vegetári-
ánus, ezt csak neki főzzük.” Végül is nem 
találtak komolyabb kifogásolni valót. 

Mindkét budai csapat tagjai mái napig 
emlegetik a két nyári, jászsági táborozást, 
melyek között 69 év telt el. Remélhetőleg 
a következő táborunkig nem kell ugyan-
ennyi évnek eltelnie. 

fr. Varga József Kamill ofm
hajdan volt 858-as és 46-os cserkész, 

jelenlegi BIK-es fenntartó

Búcsú
Dunai Árpádtól

(1940-2016)

Két jászsági
cserkésztábor

margójára

Dunai Árpád mérnök
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A Kiskunságban jártunk... A kunfakó nem csak ló. Szerelem...

Augusztus ötödikét írunk, Kiskun-
félegyházán, a Parkerdőben vagyunk; 
egy lovas rendezvény kellős közepén 
állunk. Körülöttünk apró termetű, szíj-
alt hátú, fakó színű lovak legelésznek; 
valamint gyermek és felnőtt lovasokat 
láthatunk rajtuk lovagolni. Eördögh 
András, a kunfakó lovak „Atyjának” 
rendezvényére jöttünk. A kenderkö-

téllel felszerszámozott, gyakran zeb-
racsíkos lábú, száznegyven centiméter 
marmagasságú karakán lovak fakó 
színűkkel önkéntelenül is a „primitív”, 
ősi lovakat juttatják eszünkbe. Ők a 
kunfakók. Az idei, családias ünnep hi-
ánypótló rendezvény a lovas találkozók 
színes palettáján. A szakma különbö-
ző képviselői, lókedvelők és lovasok, 

laikus érdeklődők és barátok érkeztek 
megünnepelni, megismerni Eördögh 
András lovait és a színvonalas előadá-
sokat megtekinteni. 

És hogy honnan jött a kunfakó név? 
Számos orientalista felvetette már an-
nak lehetőségét, hogy a kun, mint tö-
rök eredetű szó, és ennek különbözői 
alakjai a „sárga”, „fakó” jelentéssel bír-

nak. A tudományos körökben mind a 
mai napig nincs megegyezés annak te-
kintetében, hogy a kun népcsoport tag-
jai zömében szőkék lettek volna-e, vagy 
sem. Azonban maga a gondolat, hogy 
a kun kifejezés ilyen jelentéssel is bír-
hat és az említett lovak is kivétel nélkül 
fakó színekben pompáznak; valamint 
a tenyésztés helye; a kunok iránti tisz-

telet és szeretet miatt magától értetődő 
volt e névvel illetni ezt a régi-új lófajtát, 
amely a konyik és arab lovak szigorú 
és céltudatos keresztezéséből jött lét-
re. A tenyésztés célja egy olyan családi 
ló, amely amellett, hogy hobbi-, illetve 
munkalovaglásra is alkalmas, képes 
megtenni a hónapokon át tartó túrá-
kat százhúsz-százharminc kilogramm 
súllyal a hátán, biztos léptekkel haladva 
a legkülönfélébb terepeken. A fajta pró-
bája egy út volt...

Forrásaink szerint IV. Béla királyunk 
1239-ben Kötöny kán és kunjai elé lo-
vagolt a Küküllővártól - ahol nevelke-
dett - a Görgei,- valamint Kelemen-ha-

vasokon át a Radnai-hágóig. Eördögh 
András és csapata is megtették ezt az 
embert és lovat egyaránt próbára tevő 
az utat, amely ötvennégy napig tartott. 
Elindulásukban az a tudat motiválta 
őket, hogy ha egy, a korabeli viszo-
nyokhoz képest nagy birodalom kirá-
lya kilovagolt a kunok kánja, Kötöny és 
népe elé, az csakis annak volt köszön-
hető, hogy a kunok személyében egy 
nagyon különleges vendéget látott. 

„Amikor kimegyek a kapuba, azt 
tudom, hogy egy rendkívüli vendég-
nek kell jönni. Kötöny és kunjai rend-
kívüliek voltak... Még ma is szeretjük 
a kunokat... Pont ez a szeretet indított 
erre, hogy ezt érdemes vizsgálgatni.” – 
nyilatkozta András és azt is hozzátette, 
hogy elég csupán megfigyelnünk, hány 
településnek, cégnek a nevében szere-
pel a „kun” szó hazánkban. Véleménye 
szerint, ha nem szeretünk egy népet, 
egy nációt, nem nevezünk el róla dol-
gokat. Például lófajtát...

Lajkó Zsanett Zselyke

 Eördögh András, a kunfakó lovak „Atyja” és hallgatósága Fotó: Somogyi György

 Hazafelé Fotó: Somogyi György

Profilok. Fotó: Somogyi György
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vitéz Balogh Balázs: Jászárokszállás anno

Jászapáti és Jászberény után immá-
ron Jászárokszállás is megjelentette – a 
XXII. Jász Világtalálkozója alkalmából – 
képekbe foglalt helytörténetét: Jászárok-
szállás anno címmel.

Egy képeskönyvet mindig nagy izga-
lommal kezd lapozgatni az olvasó. Kü-
lönösen így van ez, ha szűkebb hazájá-
ról, jelen esetben Jászárokszállásról van 
szó. Ott bujkál már a kezdet kezdetén 
az a különös kíváncsiság, hogy vajon 
rábukkan-e régi ismerősökre, esetleg 
hozzátartozókra. Egy fotóalbum mindig 
direkt módon mutatja be számunkra 
a képen szereplő személyeket, épített 
örökséget, a különböző eseményeket, 
hiszen a fotózás célja – a festészethez 
hasonlóan – a pillanat megörökítése, 
természetesen különböző módon, más-
más eszközökkel.

Beszédes elnevezése volt egykor a 
festőknek, majd később a fényképészek-
nek. Az előbbit képírónak, az utóbbit 
fényírónak nevezték.

A képírók nyomán megjelenő fény-
írók azért jelentettek nagy fordulatot az 
emlékek rögzítésben, mert a fotó, rövid 
idő alatt a pillanat művévé válhatott, és 
aránylag sok ember megtanulhatta a 
fénykép készítését, s ennek következté-
ben a fényképezés lassan a mindenna-
pok gyakorlatává vált.

A kötet szerkesztője vitéz Balogh Ba-
lázs egyfajta tematika szerint rendezte 
el a képeslapokat és a helyi kötődéssel 
bíró személyek fotóit, így idézve meg 
a településen élők mindennapjait a 19. 
század második felétől a II. világháború 
befejezéséig. 

A könyvet fellapozva nyomon követ-
hetjük a település képének alakulását a 
különböző időszakból származó képes-

lapok és a hozzáfűzött rövid történeti le-
írások segítségével. Fotótörténeti szem-
pontból is figyelmet érdemel a portrék 
között megjelenő két dagerrotípiás kép, 
valamint a festett hátérrel készült fotók 
(pl. kislány autómobillal, „csónakban 
evező” házaspár stb.) A nőkről, férfiak-
ról, gyermekekről és nagycsaládokról 
készült képek jól tükrözik a különböző 
korok öltözködési, haj- és bajuszviseleti 
szokásait. A nagycsaládok neveit olvas-
va megismerhetjük a település jellegze-
tes családnév anyagát (Major, Bordás, 
Márkus, Jakus, Bódis, Csoszor, Balatoni 
Farkas, Csikós, Jász Faragó stb.) A kép-
aláírások egy-egy család egyéni sorsáról 
is tanúskodnak, mint pl. a tragikus sor-
sú Csikós Balázs és családja történetéről, 
akiket 1944-ben az orosz katonák meg-
gyilkoltak. 

Kiváló felvételek maradtak fenn a te-
lepülést irányító, meghatározó közéleti 
személyiségekről, (Jászárokszállás elöl-
járóságát ábrázoló fotó, 1864-ből, Dr. 
Czettler Jenő országgyűlési képviselő, 
Balatoni Farkas Ákos banktisztvise-
lő fotója) művészekről (Kaszab Anna, 
Görbe János, Pethes Imre, Jász Faragó 
Sándor…). 

Hangulatos fotók idézik meg a hely-
beliek mindennapjait, szórakozási al-
kalmait, közéleti eseményeit (bálok, 
búcsúk, felvonulások, országzászló ava-
tás, iskola avatás…), melyeknek fontos 
közösségépítő szerepe volt a múltban is. 

Betekintést nyerhetünk Árokszállás 
1945 előtti oktatásába, a földművesek és 
iparosok mindennapi tevékenységébe. 
A szerkesztő a katonaélet fotóival állít 
emléket az I. és II. világháborúban hő-
siesen harcoló katonáknak, akik közül 
sokan nem tértek vissza családjukhoz. 
Az I. világháború szomorú statisztikája 
szerint Árokszállás 400 fiát veszítette el 
a harcok során, de a II. világháború is 
rengeteg áldozatot követelt.

A kötet végén a kulturális élet, (szín-
játszás, kórusok, előadások) a sportélet 
eseményei elevenednek meg. A sort a 
település nagyjainak emléket állító szob-
rok, emléktáblák fotói zárják. 

Ezt a fotóanyag témabeli sokszínűsé-
ge miatt igen tartalmas, szép kivitelű, 
keménykötéses, A/4-es formátumú ki-
adványt, elsősorban az Árokszálláshoz 
valamely szállal kötődő olvasóknak 
ajánlom szíves figyelmébe, de a kutatók 
is haszonnal forgathatják. Szép, értékes 
ajándék lehet bármely jeles alkalomra.

A könyv 4000 Ft-os egységáron meg-
vásárolható a szerkesztőnél, vitéz Ba-
logh Balázsnál.

Kókai Magdolna
etnográfus

Helyreigazítás

A Redemptio 2016. évi áprilisi számá-
ban az: Adatok Oláh Csiga István vak 
népénekes életéből címmel írt cikkem-
ben egy adatot szeretnék helyesbíteni. 
Oláh Csiga István egyik verse végén 
megjegyzésként írja, hogy a pesti hentes 
históriáját nem merte kinyomtatni Jász-
berényben, ezért Árokszálláson nyomták 
Mogyorósinál. Földi József helytörténeti 
kutató hívta fel a figyelmemet, hogy tu-
domása szerint Árokszálláson nem volt 
ilyen nyomda, noha egy Mogyoró nevű 
nyomdász dolgozott a Raffay Nyomdá-
ban, aki később Vámosgyörkön üzemel-
tetett nyomdát. Valószínű, hogy a nép-
énekes erre, az abban az időben Raffaynál 
dolgozó nyomdászra utalt. A cikk meg-
írása során utána néztem dr. Farkas Fe-
renc nyomdatörténeti munkájában az 
Árokszállási nyomdákra vonatkozóan, 
de ő sem említette ezt a nyomdát. Mivel 
Oláh Csiga István tevékenysége révén sok 
nyomdával és nyomdásszal kapcsolatba 
került, ezért nem vontam kétségbe a tőle 
származó adatokat. Valószínű tehát, hogy 
ő nem mint nyomdatulajdonosra, ha-
nem a Raffay nyomdában dolgozó egyik 
nyomdászra (Mogyorósi vagy Mogyoró) 
utalt megjegyzésében.

Kókai Magdolna etnográfus


