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Az Alföld-program megszületése és csendes elhalása
Tóth Albert

Az Alföld-program megszületése és csendes elhalása
Magyarország jövője szempontjából mindenkor igen lényeges kérdés volt, hogy miként
alakul az Alföld sorsa. Nem csupán egy félországnyi területnek és az ott élő három és
félmillió embernek jelenlegi ügyéről van csupán szó, hanem arról a történelmileg kialakult
térségi hátránynak a csökkentéséről is, ami az Alföldet különösen súlyosan érinti.
Gróf Széchenyi István örökbecsű, morális szempontból fontos intelme ma is aktuális:
„Minél fogva én, ki áltáljában véve az érdeket tartom legnagyobb ’indítómnak’, és ezen
alapra állítám politikámnak nem egy sakkvonását, mint dunántúli és felföldi, kit a Tisza
völgye közvetlenül nem érdekelhet, sőt kinek a Tisza völgy kifejtése provinciális tekintetben
és közönséges felfogás szerint még árthatna is, még is nemcsak magasb nemzeti szempontbul kívánom a magyarság e bölcsőjének minél előbbi és minél férfiasb kifejlését, hanem
azon alárendeltebb ok miatt is, melly szerint világos előttem – s bár ne volna e tekintetben
olly sok vak – hogy bizony a dunántúli és egyéb magyarság is nemzetiség dolgában csak
hervadozni és kora halálra jutni fog, ha pusztulásnak indul a Tiszavölgy.”1
Ezért van különös jelentősége annak az 1991 áprilisában megszületett egy Országgyűlési
Határozatnak, amit dr. Tóth Albert országgyűlési képviselő önálló indítványaként ellenszavazat nélkül fogadott el a Tisztelt Ház. Ennek nyomán született meg közel harminc magas
szintű tanácskozás eredményeként az Alföld program. Az alábbiakban a parlamenti jegyzőkönyvből adunk közre összeállítást.
Az Országgyűlés őszi ülésszakának 23. ülésnapja 1990. december 10-én, hétfőn (Az ülés
kezdete: 14.05 – Elnök: Szabad György)
Dr. Tóth Albert József képviselőtársunk a Magyar Demokrata Fórum részéről önálló
indítványt nyújtott be az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről szóló országgyűlési határozati javaslat alakjában.
Megkérdezem Tóth Albert József képviselőtársunkat, kívánja-e szóban is indokolni a
beadványt. (Igen.) Tessék!
Dr. Tóth Albert József (MDF): Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A téma napirendre tűzését lényegre törően kívánom indokolni. Most csak a lényeget.
Először: van-e előzménye az Alföldre vonatkozó tájvédelmi és tájhasznosítási kérdésekkel összefüggő jogi szabályozásnak? A válasz határozott igen. Csak tallózva és kiragadásként elég idéznem az 1791-es LVII. törvénycikket az erdők fenntartásáról, amelyet törvények
egész sora követett, köztük Kaán Károly javaslatára az 1923-ban elfogadott híres alföldfásítási törvény. Az 1807. évi XX. törvénycikk pedig már igen markánsan ragadja meg a
tájvédelem és a tájhasznosítás együttes értelmezését, ami – idézem – „a futóhomok által okoztatni szokott károk elhárításáról és az általa elöntött területek termővé tételének módjáról”
beszél.
1

Széchenyi István 1846
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Sajnos, napjainkra az Alföldre vonatkozóan is, különböző jogszabályok olyan tömege
gyűlt össze, hogy ebben a jogszabály-dzsungelben még az egykor oly fontos részterületek
szabályozása is kétségessé válik. Márpedig a porosodó, ásatag jogszabályok hatástalanok.
Az is igaz, hogy az Alföldre, mint tájra egy egységes, keretjellegű jogszabály nem született
meg – hangsúlyozom, hogy „tájra”, ami nem azonos a területén fekvő megyék és régiók
összességével, hisz annál többről és másról van szó. A táj, mint természeti, történelmi,
gazdasági és kulturális egység megkívánja, hogy védelméről és hasznosításáról egységes
szemlélet alapján alkossunk törvényeket. Legyen ez így a hamarosan megszülető új törvények esetében is, mint például a földvédelemről, a tájvédelemről, a természetvédelemről
szóló törvények esetében is.
Másodszor: mi az értelme, szándéka a most beterjesztett indítványnak? Alapvetően az,
hogy a törvényalkotó munka során az Alföldre is irányítsa a figyelmet. Vesse fel azokat az
égető gondokat, amik már most, de a jövőben még fokozottabban fognak jelentkezni, egyben vázolja azokat a tájban rejlő adottságokat, értékeket, amiket okvetlenül meg kell védenünk, de amiket értő módon szolgálatunkba is állíthatunk. Gondolok itt a megrekedt, más
szempontból elhibázott, a táj lehetőségét figyelmen kívül hagyó ipartelepítésekre, a drágán
termelő, agyonkemizált mezőgazdaság gondjaira, a termőföld területének vészes fogyatkozására, a talajerő nagymérvű romlására, a talajvíz és belvízgondok gyakori jelentkezésére,
az alföldi táj közismert fátlanságára, vizeinek védelmére, de ugyanígy gondolok a mezővárosi és falusi településszerkezet hagyományőrző fejlesztésére, a tanyai gazdálkodás lehetőség szerinti visszaállítására, a környezetbarát gazdálkodás elterjesztésére. De említhetem
a termálvízkincs ésszerűbb hasznosítását, megóvását, a gyógy-idegenforgalom és az alföldi
turizmus fellendítését, európai, sőt, világértéknek számító pusztai és vizes élőhelyeink
védelmét is.
Harmadszor: óhatatlanul fölvetődik a kérdés, hogy mindezekre lesz-e elegendő anyagi
fedezetünk. Ez bennem is fölmerült – illúziókat nem táplálok. Csak példaként említem, hogy
a – szerencsére fellendülőben lévő – termálvízhasznosítás is igen költséges, hiszen gondoskodni kell a víz visszaforgatásról, ha nem akarunk rablógazdálkodást folytatni. Mégis azt
mondom, az egyik legnagyobb költségkímélő beavatkozás, ha kárt nem okozunk – márpedig ezt tettük bőségesen. Egykor gyapottermő rónává varázsoltuk a Hortobágy birkajárásait, naponta irtjuk ma is védett ártéri erdeinket, szennyvíztisztító tavaknak tekintünk
megannyi esetben európai értéknek minősülő morotvákat, milliárdokat pazaroltunk el a
rosszul végrehajtott melioráció során, egyes vízparti üdülőtelepeink ma már a Balatonhoz
hasonlón zsúfoltak. A jövőben csak egy dolog szolgálhat mentségünkre és javunkra: ha a
tájba úgy avatkozunk be, hogy valamennyi esetben az ökológiai elvek és az ökonómiai érdekek összhangban vannak. Magyarul a gazdálkodás harmóniáját, ha a rövidlátó, kapzsi
gazdálkodást fölváltja a bölcs előrelátás.
Negyedszer: kik működtek közre a tervezet elkészítésében? Harmincegy szakértő, az Alföldet jól ismerő, neves elméleti és gyakorlati szakember. Véleményezte a tervezetet számos
intézet, szervezet, társulat is. Tőlük több mint 70 javaslat érkezett.
Megtárgyalta, s egy tartózkodással támogatta a tervezetet a Parlament környezetvédelmi
bizottsága is. Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy ez a tervezet nem valami ellen,
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hanem valamiért született. A véleményezők modellértékűnek tekintik bizonyos értelemben,
és javasolják, hogy hazánk más tájaira is indokolt lenne hasonló komplex elgondolás megalkotása.
S végül tisztelt Ház: tisztában vagyok azzal, hogy az Alföldhöz való kötődést, ragaszkodást jogi eszközökkel nem lehet szabályozni. Az Alföld szeretetére nem lehet jogszabályt
alkotni. Mindenkinek saját belátására van bízva, hogy az Alföldet egy unalmas, sivár vidéknek tekinti-e, avagy Petőfi Sándor megszállottságával benne honát leli.
Egy bizonyos: az Alföld rejtőzködő értékeit fel nem mérni mulasztás, adottságait pedig
kiaknázatlanul veszni hagyni történelmileg késedelem. Köszönöm. (Taps.)
Elnök: Köszönöm. A házbizottság általános érvényű állásfoglalása alapján javaslom az
Országgyűlésnek az önálló indítvány napirendre tűzését.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Most kérem a szavazatukat. (Megtörténik.)
(200 „igen”, 13 „nem”, 29 tartózkodás.) Köszönöm.”2
Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 16. ülésnapján, 1991. április 9-én, kedden tűzte
napirendre az Alföld egyes időszerű tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről szóló országgyűlési határozati javaslat megtárgyalását. Az előterjesztést 1080-as sorszámon kapták meg
a képviselők.
„Megadom a szót Tóth Albert József képviselő úrnak, az előterjesztőnek, a napirendi
pont előadójának.
Dr. Tóth Albert József (MDF): Elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Meggyőződésem, hogy
egy téma fontosságát és időszerűségét nem az dönti el, hogy a tisztelt Ház mikor tárgyalja
meg a kérdést, és még kevésbé az, hogy a javaslatot előterjesztő előadó mennyit beszél.
Amikor a múlt év december 10-én a tervezet napirendre tűzését ajánlottam a tisztelt Háznak, ezt mondtam: „Bízva a téma mielőbbi megtárgyalásában, akkor majd bővebb indoklással élek.” Erre most kínálkozna az alkalom. Mivel azonban a múltkor 6 perc 40 másodpercben
minden lényegesnek ítélt dolgot elmondottam, most eltekintek a szószaporítástól. Csupán
kiemelésként néhány visszautalást tennék. A tervezetben három fontos témakör szerepel.
1. Olyan természeti és tájértékek oltalmáról van szó, amelyek az Alföld sajátjának
számítanak, annak az Alföldének, amely Európa legnagyobb tökéletes síksága, területileg
pedig fél Magyarország. Az ide sorolható értékek közül csak néhányat kiemelnék: az ártéri
ligeterdeinktől a folyószabályozás műveként keletkezett holtágakon át a füves pusztákig
mind megannyi az agrártáj szorításában meghúzódó, de erősen veszélyeztetett, sőt eltűnőben levő különös értékek, pedig ezek megóvásáért Európának, sőt a világnak tartozunk
felelősséggel.
2. Hathatós beavatkozást sürgetek a tájban okozott károk mérséklésére, s e pusztítások
lehetőség szerinti megállítására. Gondolok itt többek között a termőföld területének
fogyására és termőképességének vészes romlására, a talajvíz, a belvíz, a szikesedési gondok
orvoslására, vízkészletünk sokkal fokozottabb védelmére, de a sivár alföldi táj fásítására
is.
2

http://www.parlament.hu/naplo34/058/0580002.html
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3. A táj hasznosításával összefüggő kérdéseket említhetem, amelyek szigorúan véve is
gazdasági vonatkozásúak. Szándékosan tájhasznosítást mondok és nem területfejlesztést,
hiszen ebben az esetben a táj valós adottságainak, értékeinek, így például termőföldjének,
az ehhez szorosan kapcsolódó élelmiszer-gazdaságnak, termálvízkincseinek, idegenforgalmi lehetőségeinek az ökológiai elvek és a gazdasági érdekek kölcsönössége alapján
történő fejlesztése a tét.
Végül: mi lehet a haszna, értelme e határozatnak, mi indokolja időszerűségét? Mindenekelőtt az, hogy feltételt teremt az alföldi gondok tudományosan megalapozott, átfogó és
kormányprogramokban testet öltő meg- és újrafogalmazására, rendezésére. Továbbá a
javaslat elemei sorra beépülhetnek az Alföld térségét is érintő, a közeljövőben várhatóan
megszülető, új jogszabályokba, elsősorban törvényekbe.
Tisztelt Országgyűlés! December 10-én, a plenáris ülés meggyőző arányban 200 „igen”
és 13 „nem” ellenében támogatta a tervezetet. Remélem, hogy most a javaslatot és annak
indoklását hasonló támogatás kíséri. Megköszönöm figyelmüket, s az ügy támogatását.
(Taps.)”3
„Elnök: Köszönöm szépen. Megkérdezem a hatáskörrel rendelkező bizottságok elnökeit,
kívánnak-e előadót állítani. Rott Nándor képviselő urat kérem!
Dr. Rott Nándor, a környezetvédelmi bizottság elnöke: A környezetvédelmi bizottság
nem kíván előadót állítani, az előterjesztő egyben a bizottság véleményét is kifejtette, és a
bizottság támogatja az előterjesztést.”4
„Elnök: Megkérdezem, hogy a Kormány nevében kíván-e az államtitkárnő...
(Az államtitkárnő jelzi, hogy „igen”.) ...Tarján Lászlóné államtitkárnő következik.
Dr. Tarján Lászlóné környezetvédelmi és területfejlesztési minisztériumi államtitkár:
Elnök Úr! Tisztelt Ház! Dr. Tóth Albert képviselőtársamnak az Alföld egyes időszerű
környezetvédelmi, tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről előterjesztett önálló képviselői
indítványát a természeti és kultúrtörténeti értékek megóvása szempontjából is igen
figyelemre méltónak, értékesnek tartom, és egyúttal képviselő úr nemes elkötelezettségéről
is tanúskodik...
...Összességében tehát megállapítható, hogy a táj a természet védelmét szolgáló átfogó,
koncepcionális javaslat került a tisztelt Ház elé. Remélhetőleg a feladatok elvégzésének
anyagi feltételei is megteremtődnek, és sikerül elérni egy olyan szemléleti változást és váltást
a fejlesztéspolitikában, ami a gazdaság és a természet érdekeit egyaránt figyelembe veszi.
Tisztelt Ház! Dr. Tóth Albert képviselő úr önálló indítványát tárcánk támogatja és
önöknek is elfogadásra javasolja. Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)”5
„Elnök: Tisztelt Országgyűlés! Dr. Gyurkó János környezetvédelmi és területfejlesztési
miniszter módosító indítványt nyújtott be, amelynek lényege: a Kormány dolgozzon ki és
léptessen életbe egy részleges gazdálkodási és beruházási moratóriumot. A környezetvédelmi bizottság a módosító javaslatot támogatta. Kérdezem Dr. Tóth Albert József
képviselő urat, egyetért-e a javaslattal.
3
4
5

http://www.parlament.hu/naplo34/090/0900135.html
http://www.parlament.hu/naplo34/090/0900137.html
http://www.parlament.hu/naplo34/090/0900139.html
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Dr. Tóth Albert József (MDF): Igen, egyetértek vele.
Elnök: Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a módosító javaslatot. Kérem,
szavazzanak. (Megtörténik.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés az államtitkári szavazatokra is figyelemmel 186 „igen” szavazattal 5 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta. Végezetül kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a már elfogadott
módosító javaslattal együtt elfogadja-e az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak. (Megtörténik.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés 198 „igen” szavazattal
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.”6
Az Országgyűlés 24/1991. (IV.17.) OGY határozata az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről7
1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozza ki az Alföld rövid- és hosszú
távú tájvédelmi és tájhasznosítási koncepcióját.
A korábbi és a jelenlegi kutatások eredményeire alapozva mindezt az ökológiai elvek és
az ökonómiai érdekek egyeztetésével, a szigorú kölcsönösség alapján végezze el.
2. Az Országgyűlés kezdeményezi, hogy e komplex program kiemelten vegye figyelembe
a következőket:
a) az Alföld egész gazdasági, infrastrukturális, idegenforgalmi és természetvédelmi
helyzetének az ökonómiai és természeti változások tükrében való újragondolását;
b) hathatós beavatkozás foganatosítását a termőföld további csökkenésének, a talajerő
romlásának megakadályozására, a talajvíz, a belvíz- és a másodlagos szikesedéssel együtt
járó gondok mérséklésére, orvoslására;
c) az alföldi mezővárosi-, falusi településszerkezet hagyományőrző fejlesztését, a tanyai
gazdálkodás lehetőség szerinti visszaállítását, a környezetbarát-gazdálkodás elterjesztését;
d) az Alföld vízbázisának, felszíni és felszín alatti vizeinek fokozott védelmét. A
termálvíz-kincs ésszerűbb hasznosítását és megóvását;
e) a nemzetközileg is számon tartott természeti értékeik megőrzését;
f) a holtágak (morotvák) ökológiai állapotfelmérését és a természeti értékek ésszerű
kezelését és hasznosítását;
g) az alföldfásítás őshonos fafajokra alapozott tovább folytatását.
3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozzon ki és léptessen életbe részleges
gazdálkodási és beruházási moratóriumot a természetes vízfolyások, tavak, tározók, csatornák part menti övezetének, a mocsár és lápmaradványok, a természetes- és természetközeli
erdők, természetes gyepek, kunhalmok, ősi telephelyek, egyéb kultúrtörténeti emlékek és
a jellegzetes alföldi településszerkezet védelmére.
4. A meglévő két nemzeti park mellett hozza létre a Körös-Maros-vidéki Nemzeti Parkot.
Kapjon kiemelt védelmet a Bodrogköz és a Szatmár-Beregi-sík.
5. Készüljön a korábbi elképzeléseket átértékelő terv a Tisza-tó (Kiskörei tározó) és
térségének fejlesztésére is.
6
7

http://www.parlament.hu/naplo34/090/0900139.html
A Magyar Országgyűlés jogalkotása 1991, Magyar Országgyűlés Budapest 1992: 491–492.
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6. Az Országgyűlés kérje fel a Magyar Tudományos Akadémiát a kutatások koordinálására, az ökológiai alapelvű tájfejlesztési koncepció kimunkálására pedig a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumot.
7. A koncepció elemei épüljenek be a megalkotandó jogszabályokba.
Szabad György s. k.
az Országgyűlés elnöke
Balogh Gábor s. k.
az Országgyűlés jegyzője

Trombitás Zoltán s. k.
az Országgyűlés jegyzője

Egyenes beszéd az Alföld-programról8
„Sine ira et studio”
A vidékpolitika kapcsán napjainkban is mind gyakrabban vetődik fel a kérdés: mi lett a
sorsa az 1991-ben, a parlamenti döntés nyomán megszületett Alföld-programnak? Szakmai
tanácskozások, összejövetelek rendre visszatérő kérdése lett az Alföld-ügy.
Jómagam, mint az országgyűlési határozat kezdeményezője és elfogadtatója közvetlenül
is érintett vagyok.
A felmerülő kérdésekre csak egyet válaszolhatok: volt egyszer egy Alföld-program, ami
szép csendesen elhamvadt. Az 1994-ben hatalomra került kormányzatnak már más volt az
elképzelése! Új emberek, más észjárás, a merőben más érdekviszonyok bőségesen elegendő
okot szolgáltattak arra, hogy amit elhivatottan, legjobb tudásunk alapján, a legnagyobb
összefogással, tisztességgel megteremtettük, azt semmivé tegyék.
Félretéve minden sóvárgást nézzük meg a mélyebb összefüggéseket! Értékzavaros,
hitehagyott világunkban erre különösen szükség van, nélküle nem ítélhetjük meg valószerűen sem a jelenlegi sem pedig a jövendőbeli helyzetünket.
Az Alföld-program ügyében a csendet 1997 tavasza törte meg. Ekkor már javában
folytak azok a Magyar Tudományos Akadémia által koordinált kutatások, amelyek hazánk
kilátásait, leendő esélyeit voltak hívatottak feltárni az új évezredben, kiemelten az EUcsatlakozás keretei között. Sorozatban jelentek meg a tanulmányok Magyarország az új
ezredfordulón címmel.
E stratégiai tanulmányok részeként a IV. kötet A területfejlesztési program tudományos
megalapozása címet viselte, s ebben kapott helyet a Területfejlesztés, rendszerváltás és az
Alföld című tanulmányblokk. Ebben az MTA Társadalomkutató Központ által megjelentetett kiadványban olvasható Glatz Ferenc előadása is Az Alföld-program indulása címmel.9

8
9

Tóth Albert 2008
Glatz Ferenc 2002
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Ez az előadás 1997. március 19-én hangzott el a Stratégiai Kutatások Programja keretében a Debreceni Akadémiai Bizottság rendezésében a Hortobágyon tartott területfejlesztési konferencián, amelyen a kutatókon kívül az alföldi megyei és városi önkormányzati
vezetők vettek részt.
A tanulmány megérdemelné, hogy több részletével is behatóan foglalkozzunk. Mégis, a
célszerűség azt kívánja, hogy csak az Alföld-programmal foglalkozó részét vizsgáljuk meg.
Az első fejezet Az Alföld nem csak az alföldieké címet viseli, s ebben Az európai felkészülés
sürgetése című alfejezet taglalja az Alföld-programot.10
Idézzük fel Glatz Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnökének a fent
említett cikkben közölt idevágó gondolatait!
„Figyelni kell arra, hogy eddig milyen megfontolásból fordult az érdeklődés az Alföld
felé. Először a századfordulón, az akkor kibontakozó természettudomány fordult e táj
sajátosságai felé. Felfedezték az Alföld geológiai, geomorfológiai sajátosságait, felfedezték,
hogy sajátos növény- és állatvilága van, amely sok tekintetben a kelet-európai sztyeppék
tájegységeihez teszik hasonlóvá. Ezért is fogalmazódott meg 1907-ben először a tervszerű
Alföld-kutatás programja, egyelőre kimondottan a táj természettudományos sajátosságának
feltárását célozza. 1922–23-ban indult az első tudatos, politikai indítású Alföld-fejlesztési
program. Klebelsberg Kunó nevéhez fűződik, aki az Alföld-törvény előkészítését még
belügyminiszterként kezdte el. Trianonban elvesztek a magyar állam peremterületei, ezért
fokozottan kell figyelnünk a megmaradt területek gazdasági, kulturális hasznosítására –
ez volt Klebelsberg és kortársainak indítéka az első Alföld-program meghirdetésekor.
Területfejlesztési, oktatási, kertkultúra-programok indultak.
A harmadik Alföld-program társadalmi-tudományos célú volt. Kezdeményezője 199192-ben a Magyar Tudományos Akadémia és néhány, az Alföldről elszármazott erős akaratú
parlamenti képviselő. Ennek a munkának az eredménye sokszorosított füzetekben egy
alapos társadalmi, gazdasági, kulturális helyzetleírás volt. És maradt is az.”11
A fent idézett beszéd helyzetértékelésével egyet is értenék, ha az a valóságos helyzetet
tükrözné. Az első két Alföld-program valóban arról szól, amiről a Szerző beszél. Ezzel
kapcsolatban semmi gondom nincs. A harmadik Alföld-program ilyesféle beállítása viszont
alapvető tévedés!
De haladjunk sorjában! Az Alföld-program nem csupán „társadalmi-tudományos” célú
„helyzetleírás” volt.
Az Országgyűlés 24/1991 (IV. 17) OGY határozata az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről szólt. A határozat kimondta, hogy az
„Országgyűlés ’felkéri’ a Kormányt, hogy dolgozza ki az Alföld rövid- és hosszú távú
tájvédelmi és tájhasznosítási koncepcióját. A korábbi és a jelenlegi kutatások eredményeire
alapozva mindezt az ökológiai elvek és az ökonómiai érdekek egyeztetésével, a szigorú
kölcsönösség alapján végezze el. Fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy ezt az igen
fontos elvi szempontot csak egy évvel később deklarálja az ENSZ 1992. évi Riói Nyilatkozat
a Környezetről és Fejlődésről című dokumentuma.
10
11

Glatz Ferenc 2002: 13.
Glatz Ferenc 2002: 13.
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A második alapvető tévedése Glatz Ferencnek, hogy az Aföld-program kezdeményezőjének a Magyar Tudományos Akadémiát nevezte meg.
Az országgyűlési határozat 6. pontja világosan kimondja, hogy az Országgyűlés kérje
fel a Magyar Tudományos Akadémiát a kutatások koordinálására, az ökológiai alapelvű
tájfejlesztési koncepció kimunkálására pedig a Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztériumot.
Glatz Ferenc a kezdeményezők táborába sorol még „néhány, az Alföldről elszármazott
erős akaratú parlamenti képviselőt” is. Köztük e sorok íróját, akinek önállóan benyújtott
indítványát a végszavazáskor 198 „igen” szavazattal fogadta el az akkori Parlament. Márpedig ez nem néhány képviselő! Ezt az eredményt hosszú, de következetes, meggyőző munkával sikerült elérni a rendkívül vegyes összetételű, már akkor is erősen megosztott képviselői
körben. Ugyanígy érthetetlen számomra, hogy Glatz Ferenc kit tekint elszármazottnak.
Annyi bizonyos, hogy akkortájt a Parlamentben 104 képviselő volt „alföldinek” tekinthető.
Az előbbiekkel összevetve világosan kiderül, hogy az Alföld-programot nem csupán az
Alföldön élők támogatták szavazatukkal.
Ami engem illet, újból leszögezem, nem vagyok „elszármazott”. Őseim generációkra
visszavetítve alföldi, kunsági, kisújszállási emberek voltak. Büszkén vállalom kálvinista,
redemptus őseimet. Glatz Ferenc első gondolatai között említi, hogy „szenvedélyesen érdekel
az Alföld”. Engem viszont kisújszállásiként nem csak érdekel, de szeretem is, hozzá ezer
szállal kötődöm. Nekem ez a honom.
Glatz Ferenc állításai közül a legfájdalmasabb, egyben az Alföld-program lényegét semmibe vevő megállapítása: „ennek a munkának az eredménye sokszorosított füzetekben egy
alapos társadalmi, gazdasági, kulturális helyzetleírás volt és maradt is.” Nagyon szomorú
lennék, ha csak ennyire futotta volna akkori erőfeszítéseinkből. Éppen ezért annak az ügyet
önzetlenül támogató sok ezer közreműködő nevében mondom, hogy ez a munka jóval több
volt, mint ahogyan ez a Duna-partról megítélhető. A beszéde elején megemlített tájékozódó
beszélgetések „az Akadémia honos tagjaival, s minden alkalommal a város, illetve a megyék
vezetőivel” is csak egy szűk metszetét adhatja a valóságnak. Az igazi értékek, érdekütközések, lehetséges megoldások, akadályok azokon a térségi találkozókon, részkonferenciákon, egyeztető összejöveteleken, terepbejárásokon fogalmazódtak meg valósághűen,
életszerűen, amelyekből 83-at rendeztünk az Alföld különböző területein. Ezek voltak az
érdemi egyeztetések, szellemi műhelyek. Itt a polgármestertől a gátőrig, a tanyasi gazdától
az államtitkárig, a nemzeti parkigazgatótól a falusi tanítóig, az erdésztől a földhivatal
vezetőig mindenki érdemi résztvevő volt.
Itt kell megemlítenem azt a hathatós segítséget, szakmai támogatást, amit a különböző
kutatóhelyek, intézetek, kiváló tudósok nyújtottak a program sikeres megfogalmazásához.
(Csak példaként említem, hogy amikor a készülő programról értesült a Debrecenből elszármazott világhírű tudós, Udvardy Miklós, 11 oldalas levelet küldött Kaliforniából, kifejtve abban támogató gondolatait.)
Jelzésértékű az a tempó is, ahogyan az események követték egymást. Alig született meg
1991. április 17-én az országgyűlési határozat, már április 26-án Debrecenben, a DAB
székházban sorra került az első programegyeztető vitaülés. Itt a vitaindító előadást Enyedi
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György, akadémikus tartotta, aki egyben az Alföld Projekt Tudományos Tanácsának elnöke
lett. (Társelnökök: Stefanovits Pál, akadémikus és Tóth Albert, országgyűlési képviselő).
A kecskeméti központú Alföldi Tudományos Intézet valamennyi alföldi városi és községi
önkormányzatot, illetve polgármestert (összesen 757 fő!) tájékoztató levelében keresett
meg, kérve azok támogatását.
Közben megszülettek a közel kétezer kézirati oldalt tartalmazó kötetek. Ebben 96
különböző tudományterületet művelő kutató és szakember vett részt.
A már korábban említett 83 térségi tanácskozás mellett számos tematikus munkakonferenciát is szerveztünk. Ilyen volt a szegedi stratégiai és a békéscsabai Alföld Kongresszus,
a csongrádi (A Tisza és az önkormányzatok), a szolnoki (a holtágakról), a püspökladányi
(az alföldfásítás), a karcagi (a mezőgazdasági), a debreceni (az alföldi kutatóhelyek), stb.
rendezvénysorozat. Ezeknek a tanácskozásoknak a szakmai anyaga sorozatkötetekben is
megjelent. Igazi szellemi műhelyként szolgáltak az évente megrendezett Számadás konferenciák (Hortobágy, Hódmezővásárhely, Gyula, Kisújszállás) is.
A fentiekben csak vázlatosan megemlített szakmai munka jelentette az Alföld-program
„hátországát”. Ezekben érlelődött a négy kihelyezett kormányülés (Nyíregyháza, Békéscsaba, Debrecen, Szolnok) és az ezekre alapozó három kormányhatározat feladatrendszere
is.
Az Alföld-program 1994 tavaszára már „beérett”. A Kormány 2042/1994. sz. határozatát
1994. május 9-én, a Kormány utolsó hivatalos ülésén látta el kézjegyével Boros Péter
miniszterelnök. Ez az un. „visszatérő” határozat ismét áttekintette az Alföld sajátos helyzetét.
A Kormány megerősítette, hogy az Alföld területfejlesztési, tájvédelmi, tájhasznosítási
feladatait a kormányzat, az önkormányzatok, és a vállalkozói szféra hosszú távú, folyamatos
együttműködésével, az anyagi erőforrások koordinált felhasználásával kell megoldani.
Kiemelt feladatként jelölte meg, hogy a tájvédelem és tájhasznosítás feladatait az Alföld
egymástól eltérő jellegű, közép- és kistérségeire kidolgozandó területfejlesztési programok
keretében kell összehangolni és végrehajtani.
Központi helyet foglalt el a határozatban a „Tisza-projekt”. A Tiszát a Széchenyi-féle egységes Tisza-völgy felfogásban értelmezi a rendszer részeként.
A rendelet foglalkozik az Alföld környezeti állapotának felmérésével, a fokozottan rossz
környezetminőségű térségeinek meghatározásával, az ár- és belvíz fenyegetettség
kérdésével, az éghajlatváltozás várható következményeivel. Figyelmet fordít a határainkon
átnyúló területek tájökológiai problémáira a zöldfolyosó rendszerek kapcsolódására, az
ökoturizmus fejlesztésére, a vízvagyon védelmére, az agroökológiai potenciálra, a tájjellegű
termelési hagyományok fenntartására, stb.
Felkérte a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy az 1992-ben újjáalakult Alföldi Tudományos Intézet közreműködésével támogassa az Alföldre vonatkozó további kutatásokat.
Hasonlóan intézkedik arról is, hogy a szükséges mezőgazdaság-fejlesztési kutatásokat a
Karcagi Mezőgazdasági Kutatóintézet koordinálja. A Kormány fentebb vázolt, 2042/1994.
sz. határozata tételesen felsorolja (53 pontban) a legsürgősebbnek ítélt alföldi teendőket.
Az intézkedési tervben kilenc minisztérium (PM, BM, FM, KTM, KHVM, MKM, IKM,
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MM, NIM) felelősségét nevezi meg betervezett költségvetéssel, határidők kijelölésével. A
programok összehangolásával, ellenőrzésével az Alföld Tárcaközi Bizottságot bízta meg.
Úgy tűnt, hogy az Alföld-program már szinte visszafordíthatatlanul működésbe lendült.
Nem így történt! Az Alföld-program egy deformált, vidék- és területfejlesztési torzóvá
silányodott. Végképp nem értem, hogy 1044 napig (az utolsó Boros féle kormányhatározattól az Alföld-program újraindításáig eltelt idő!), miért nem történt semmi érdemleges
folytatás?
Egyszer csak eljöve 1997. március 19-e, és egyszeriben megvilágosodunk. Előrántottuk
a cilinderből a nyuszit és lőn mutatvány. Ahogyan írja Glatz Ferenc: „Most, 1996-97-ben
egy az eddigiektől eltérő Alföld-kutatási programot akarunk indítani. Mi gyakorlatias
célokat követünk”.
Csak kérdezem: nem lett volna-e célszerűbb, tisztességesebb és főleg hasznosabb egy
már kiérlelt és valóban érdemben megvitatott programot továbbvinni? Természetesen a
szükséges kiigazításokat, módosításokat a legmesszebbmenőkig figyelembe véve. Mi nem
ezt tesszük! Amit elődeink csináltak (akár egy előző kormányzat) az már eleve csak rossz
lehet, sutba vágjuk. A múltat nem vállaljuk, mert a történelem csak velünk kezdődhet. Pedig
a múlt, ahogyan mondja Mikó Imre, „nem mögöttünk van, hanem alattunk. Azon állunk.”
Széchenyi István pedig a következőket tanácsolja: „a réginek az újjal célszerű egybeházasítása gyakran a dolog bölcsészete”. Úgy vélem, hogy ez a mi esetünkben is megfogadható
jó tanács lett volna.
Ennek a jelentős fordulatnak értem én az okát. Akkortájt már új szelek fújdogáltak
Brüsszel felől. A regionalizmus bűvöletében emberestül veszni hagytuk az Alföldet, ezt a
jobb sorsra érdemes, különös értékeket őrző európai nagytájat. Hangsúlyozom, hogy tájat
és nem régiót. Mert a kettő nem ugyanaz! A régiót a politika hozza létre statisztikai –
demográfiai alapon, művi határaival, míg a táj egy hosszú, szerves önfejlődés eredménye.
Az ember a táj alakító részese, formálója, hiszen abba beleszületett, azzal együtt él.
Természetesen mind a régiónak, mind a tájnak van létjogosultsága. De csak abban az
esetben, ha a régió kialakítása, s annak funkcionális elemei a táj megerőszakolhatatlan
lényegét nem sértik. Ez az elv ma nem érvényesül! Manapság alultervezünk, áttervezünk,
újratervezünk... Irdatlan számban születnek napok alatt összeollózott „fércmunkák”, számtalan jelzővel illethető, jól megfizetett „tanulmányok”. Még a legtisztességesebb módon
elkészült munkáknak is hiányzik a kellő, érdemi megvitatása. Kiváltképpen elmaradt a
sokoldalú, az ott élő közösséggel való párbeszéd.
Csak a legutóbbi években megszámlálhatatlan pályázat, megszámlálhatatlan pénzösszegét tékozoltuk el értelmetlen, koordinálatlan fejlesztésekre, még rosszabb esetben „más
célú felhasználásra”. Naponta halljuk a belénk szuggerált szöveget, hogy majd jönnek az
EU-s milliárdok. Ez feltételesen igaz is lehet! Csak az a baj, hogy nem szükségképpen arra
a célra, amire érdemes lenne fordítani, nem akkor, amikor arra a leginkább szükség lenne,
és számtalan esetben nem az kapja, aki meg is érdemelné.
Nem folytatom! Kérdezhetnék, hogy miért írtam meg ezt az irományt? Talán savanyú a
szőlő? Nem! Nem savanyú a szőlő! Nem vagyok mellőzött ember, igaz, hogy Akadémiánk
akkori elnöke többszöri próbálkozásom ellenére sem talált arra alkalmas időt, hogy egy
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rövid beszélgetés erejéig leüljünk. Azt sem mondhatom, hogy elismerés hiányában szenvedek. Sőt! Az Alföld ügyében végzett munkálkodásomért már szinte minden elismerést,
díjat megkaptam.
Egy dolog viszont nagyon fáj!
Miért kell nekünk örökösen ilyen pazarlóan bánni értékeinkkel? Miért hagyjuk veszni
felbecsülhetetlen szellemi-, természeti- és kulturális kincseinket? Miért hagytuk elhamvadni azt a kemény munkával megteremtett érték-együttest, egy kiérlelt, érdemben megvitatott programot, amit egy remélt jobb jövőért önzetlenül dolgozó emberek megteremtettek?
A választ nem tudom. Viszont illenék megszívlelni gróf Széchenyi Istvánnak idevágó
örökbecsű gondolatát: „a Tisza-völgyét egy két félszeg rendelettel, akarom is nem is féle
munkával, s néhány nyomorult forintocskával, rendezni nem lehet. Illy óriási munka diadalos véghez hajtására … minden anyagi és szellemi tényezőknek kellő méltánylata és egybehangzó mozgásba tétele kívántatik meg.”
Irodalom
A Magyar Országgyűlés
1991
A Magyar Országgyűlés jogalkotása 1991, Magyar Országgyűlés
Budapest, 1992. 491–492. p.
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2002
Az Alföld-program indulása. In: A területfejlesztési program tudományos
megalapozása. Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld. Magyarország az új ezredfordulón sorozat IV. kötet. MTA Társadalomkutató
Központ, Budapest, 2002. 11–28. p.
http://www.glatzferenc.hu/upload/file/Kotetek/1K-34.pdf
Széchenyi István
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Eszmetöredékek a Tisza-völgy rendezését illetőleg. Pesten 1846. 12–13. p.
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Tájföldrajzi vizsgálatok a tiszaugi Bokros-pusztán
Bevezetés
A Tiszazug természeti értékei között kiemelkedő jelentőséggel bír a Tiszaug település
keleti határában elterülő, botanikai és tájképi szempontból egyaránt egyedülálló vadkörtés
erdősztyepp maradvány. Ezen erdőssztyepp társulások természetszerű maradványfoltjai
Magyarország és a Kárpát-medence legveszélyeztetettebb, legértékesebb természeti értékei
közé tartoznak. A felmérések szerint e sajátos tájtípus hazai összterülete az 1990-es évek
végén már az 5.000 hektárt sem érte el.1 Az elszigetelt erdőssztyepp foltok hosszú távú
fennmaradását szolgálja reményeink szerint a 275/2004. sz. kormányrendelet az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, mely ezeket az erdőgyep mozaikokat a Natura 2000 hálózatba tartozó kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok (féltermészetes száraz gyepek és alacsony cserjések) közé sorolja.
Az erdőssztyepp a zárt erdő és a sztyepp klímaöv átmeneti zónájában kialakuló önálló
növényzeti öv, ahol elsősorban a kedvezőtlen éghajlat-, csapadék- és talajviszonyok
akadályozzák a zárt erdők kifejlődését. Fás és fátlan társulások mozaikjából álló érzékeny,
összetett társulási rendszer, amelyben az adott sorozathoz tartozó társulások rendszeresen
és ismétlődően egymáshoz kapcsolódva jelennek meg.2 Kialakulásukról, fejlődésükről és
dinamikájukról napjainkra sem alakult ki egységes álláspont, az erdőssztyeppek felszakadozásában a természeti jelenségek és vadon élő állatok mellett az emberi tevékenység
(pl. erdőirtás, legeltetés) is jelentős szerepet játszott.
A hatékony megőrzés és védelem érdekében az ezredforduló környékén szakemberek
országosan számba vették a természetes és természetközeli füves, illetve erdős területeket.
1999-ben elkészült a hazai alföldi vegetációban egykor jelentős szerepet játszó
erdőssztyepp mozaikok adatbázisa. A magyarországi erdők természetességének vizsgálata
(TERMERD-projekt) keretében erdész és biológus szakemberek 2001−2004 között
mintegy 3.000 erdőrészletet választottak ki, ahol a hazai erdők természetességének
becslését végezték el egy folytonos skálán, reprezentatív országos mintavétel alapján és
több (faállományra, cserjeszintre, gyepszintre, újulatra, vadhatásra, termőhelyre vonatkozó)
indikátor kvantitatív felhasználásával.3
A mintaterület bemutatása
A mintegy 70 hektáros vadkörtefás legelő a Tiszazug délnyugati peremén fekszik a
Tiszaughoz tartozó Kis- és Nagybokros-puszta Körtvélyes nevű határrészén (1. és 2. ábra).
A magas ártéri helyzetű, 84−86 m tengerszint feletti magasságú terület a Tisza folyóvízi
homokból, iszapból és infúziós löszből álló újholocén teraszvonulatának részét képezi.4
1
2
3
4

Molnár Zsolt – Kun András 2000: 56.
Molnár Zsolt – Kun András 2000: 56.; Bartha Dénes 2001: 286.
Bartha Dénes 2004
Aldobolyi Nagy Miklós 1954: 507−543.
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Mélyebben fekvő részeit a folyó árvizei a tiszaugi töltésszakasz 1866−67-es megépítése
előtt gyakran látogatták, az elöntések és a rendszeres kimosódás megszűnésével azonban
szikesedésnek indult.5
Északi és keleti irányból egy fiatal lefűződött morotva, a Sántaleány-ere határolja, mely
keleti-délkeleti szakaszával meredekre erodálta a Tiszakürt-Bogarasi homokvidék ártérre
néző peremét. A felszínt a folyó lassú helyváltoztatása, kanyarulatának nyugati oldalirányú
elmozdulása során keletkezett övzátonyok és sarlólaposok sorozata tagolja, s teszi
változatossá. Az egykori folyómeder közepén húzódik a terület belvizeit a Holt-Tiszába
vezető Homokrét-Sántalány-éri-mellékcsatorna. A mintaterület déli és nyugati határát
dűlőutak jelölik ki.

1. ábra. A mintaterület helyzete
Kutatási előzmények, célkitűzés
Az MTA földrajzi tervmunkálatai keretében 1953-ban mikroklimatológiai, növény- és
talajföldrajzi kutatások zajlottak a Tiszazugban és a Körösszögben, melyek a mintaterületre

5

Endes Mihály – Harka Ákos 1985: 36−38.
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vonatkozóan is szolgáltatnak adalékokat.6,7, Bokros-pusztán a tiszaföldvári Tiszazugi
Földrajzi Múzeum munkatársai az 1970-es évektől kezdve rendszertelen időközönként
fotódokumentációt, 1994-ben pedig hossz- és keresztszelvény-szintezést végeztek. A
felmért vadkörtefákat és a szegélytársulás cserjefajait térképvázlaton ábrázolták.8
Munkánk során célul tűztük ki a Bokros-puszta környezeti állapotfelmérését: a vadkörtefák állapotadatainak rögzítését, az elmúlt másfél évtized állapotváltozásainak feltárását, a termőhely részleges értékelését, továbbá bizonyítékokat kerestünk az állományeredet
(természetes vagy ültetett) kérdésének tisztázására.
Anyag és módszer
A mintaterületen 2007 és 2010 között, terméséréskor és lombhullás után folytattunk
megfigyeléseket. A fotódokumentálás mellett terepi jegyzőkönyvben rögzítettük a 0,5 m
feletti élő faegyedek korosztály-összetételét és állapotadatait: magasság, mellmagassági
(1,3 m) átmérő, generatív reprodukciós képesség, törzsalak (magányos vagy iker), egészségi állapot (a biotikus és abiotikus, valamint az emberi tevékenység kártételei), a kísérőtársulás cserjefajai és egyedszáma (10 m-es sugarú körben). A lábon álló vagy kidőlt holtfák,
csonkok jellemzőit szintén feljegyeztük.9
A vadkörteállomány élőfakészletének, a lábon álló és kiszáradt egyedek fatömegének
meghatározására egyszerű fakészletmérési eljárásokat alkalmaztunk. A törzsenkénti felvételnél a famagasságot klinométerrel mértük meg a trigonometria szabályai szerint. A
törzskerületet cm beosztású mérőszalagon olvastuk le, melyből kiszámoltuk a mellmagassági átmérőt.10 A sekélyrétegű üledék- és – a legelő közepén álló ásott kútból havi rendszerességgel történő – talajvíz-mintavétel, azok laboratóriumi elemzése, továbbá a lágyszárú
növényzet cönológiai felmérése a részleges termőhely-értékelés alapját jelentik.
Könyvészeti források, adattári dokumentumok, a területről készült katonai és kataszteri
térképek felhasználásával vizsgáltuk a mintaterület természeti képének változását, adatokat
kerestünk a vadkörteállomány autochton-allochton eredetére vonatkozóan.
A vadkörtefák földrajzi koordinátáit a helyszínen PDA-n, DigiTerra Explorer programba
vittük fel. Az így előállított ponttérkép transzformálását és attribútumadatokkal való
feltöltését ArcGIS szoftverrel végeztük. A térképeket ArcGIS, a digitális domborzatmodellt
DigiTerra Map geoinformatikai szoftverrel szerkesztettük. A statisztikai elemzéseket és a
diagramokat MS Excel táblázatkezelőben készítettük el.
Eredmények, következtetések
A középkorban a gyümölcsösök és az erdők nem különültek el egymástól, a
gyümölcstermelés túlnyomórészt az erdőkben folyt. A történeti források az erdőirtásoktól
megkímélt (vad)gyümölcsfákat gyakran mint határjeleket említik, melyek helyneveinkben
napjainkig továbbélnek (pl. tiszaugi Körtvélyes).11 Egy 1330-ban kelt oklevél szerint Ug
6
7
8
9
10
11

Benedek Éva 1954: 544−553.
Tímár Lajos 1954: 554−567.
Varga Lajos 1996: 547−569.
Bartha Dénes – Bölöni János – Ódor Péter – Standovár Tibor – Szmorad Ferenc – Tímár Gábor 2003: 73−75.
Pápai Gábor 1999: 561.
Csőre Pál 1980: 311.
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déli határa a Tisza felől „Partaazunkurthuele” körtefánál kezdődött.12 Az első katonai
felmérés (1782−1785) Tiszakürt és Tiszaug között, a mintaterülethez hasonló termőhelyi
adottságú magas ártéri térszínen hosszan elnyúló keskeny erdőfoltot ábrázol „Körtve Fa”
megjelöléssel. A második katonai felvételezésen (1861) Bokros-puszta nyugati fele legelő,
keleti része pedig erekkel átszőtt, elszórt cserjecsoportokkal (talán vadkörte) tagolt
mocsaras rét. A folyószabályozások és ármentesítések nyomán fokozatosan kiszáradó és
elszikesedő legelő egyre intenzívebb hasznosítására utal a Homok-rét keleti szegélyén
létesített majorság. A kataszteri térképen (1881) nem, a harmadik katonai felmérés (1883)
szelvényén viszont ismét bozótos, bokros foltokat láthatunk. Bár a történeti források nem
bizonyítják egyértelműen a vadkörtefák jelenlétét a mintaterületen, s szükség van az erdők
fajösszetételét, kiterjedését befolyásoló természeti folyamatok mellett az egyre erősödő
emberi tevékenység hatásainak további vizsgálatára, a termőhelyi viszonyokat figyelembe
véve mégis valószínűsíthető, hogy az egykori folyómedrekkel tagolt löszös finomhomok
alapkőzetű, átmeneti klímájú (kontinentális-szubmediterrán) magas ártéri részeken
uralkodó zárt, illetve részben felnyíló tölgy–kőris–szil erdőnövényzet egyik jellemző
elegyfája a vadkörte volt.
A vackorállományban az elmúlt közel másfél évtizedben bekövetkezett mennyiségi és
minőségi változások értékelésére az eltérő célkitűzések, technikai feltételek miatt a
szintezési és a terepi jegyzőkönyv összevetése korlátozott lehetőséget nyújt. 1994-ben a
múzeum munkatársai a terület szintezésekor 89, elsősorban idős egyedet mértek fel;
esetenként feljegyezték a lombkorona és a törzs alakját is. A közel másfél évtizeddel későbbi
GPS-méréseink során minden 0,5 m feletti, önálló törzsű élő és holt faegyed: összesen 208
vadkörte helyzetét határoztuk meg pontosan és ábrázoltuk a ponttérképen (2. ábra). A
helyenként sűrű, szinte áthatolhatatlan szegélytársulás néhány esetben megakadályozta a
magasság, mellmagassági átmérő (stb.) felvételét, ezért a statisztikai elemzéseket 202 egyed
állapotadatainak felhasználásával végeztük el.
Az állomány 6,9%-a (14 db) az erdő(-gyep) sokféleségének kialakításában fontos
szerepet játszó elpusztult, kiszáradt lábon álló, illetve földön fekvő holtfa vagy facsonk,
melyek többsége a rajtuk látható fűrészelési és vágásnyomok alapján a korábban
egészséges vagy már beteg, holt egyedek eseti, törzskiválasztó gyérítésekor képződött. Az
egyik törzscsonk mellett a föld feletti rész eltávolítása után fakadt 2,5 m magasságú tősarjat
találtunk. A vadkörte vegetatív felújuló-képessége nem elég erélyes, tőről mérsékelten,
gyökérről csak nagyon ritkán sarjad13, 14, ezért egy korábbi feltevés bizonyítása, miszerint
a mintaterületen a vackor elsősorban gyökérsarjadzással szaporodik15, megkérdőjelezhető
és további vizsgálatokat igényel.

12
13
14
15

Györffy György 1963: 906.
Gencsi László, Vancsura Rudolf 1992: 449−451.
Bartha Dénes 1999: 166−167.
Varga Lajos (1913−2003), a Tiszazugi Földrajzi Múzeum megalapítója és egykori igazgatója a Múzeumi levelekben
megjelent tanulmányában ezt írja: „A tőgyökerek a talajszint alatt vízszintesen húzódnak és átlagosan 6 m után a felszínre
bukkannak, s ott növekednek. … Sok gyökérsarj távolságát lemértem a törzstől, s e számadatok átlaga kb. 6 méter.”
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2. ábra. A vizsgált terület domborzatmodellje a jól kirajzolódó ártéri szintekkel és
a vadkörtefák egyedeivel
A vadkörte fejlődése nagymértékben függ a termőhelyi adottságoktól: meleg- és fényigényes, xerofil-xeromezofil, baziklin és sótűrő. Kedvező ökológiai viszonyok között
nyúlánk, viszonylag jól feltisztuló törzset és sudaras koronát nevel, magassága a 15 m-t is
elérheti.16 A tiszaugi Körtvélyes száraz, sovány termőhelyén viszont a vadkörtefák többségének növekedése erélytelen, törzse görbe, koronája szabálytalan és terpedt.
A 188 élő faegyedből 22-nél (az élő állomány 11,7%-a) tapasztaltunk valamilyen törzsalaki hibát, elsősorban villás növést. A kettős ikertörzsek részesedése 12 db (54,5%), a
hármas ikertörzseké 6 db (27,3%), a négyes ikreké 2 db (9,1%), az ötös vagy többes ikertörzseké szintén 2 db (9,1%) volt. Szabad állásban a vadkörte oldalágai megvastagodnak,
a törzstől elállnak. Az ágak letörése, lelegelése, az ember okozta mechanikai károk,
sebzések főként az idősebb, magasabb törzsű vackoroknál okoztak szöveti hibákat, a
visszamaradó ágcsonkon göcsök, ághelyek keletkeztek.17
A vadkörte mint másod-harmadrendű elegyfa viszonylag gyorsan, már 10 éves kora
körül termőre fordul. Megfelelő termőhelyen magról jól pótlódik, csírázása hideghatás alatt
16
17

Bartha Dénes 1998: 119−120.
Tompa Károly 1975: 501.
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általában 90–100 napot igényel.18 Legfőbb terjesztője a területen is előforduló vaddisznó,
a körte magja ugyanis károsodás nélkül halad át az állat bélcsatornáján. A generatív
termőképességet empirikus úton, a fák alatt és azok ágain talált almatermések mennyisége
alapján határoztuk meg. Az idős, beteg meddő példányok és a termőre még nem fordult
kefeújulat magas tőszáma miatt az állomány közel háromnegyedénél (146 db, 72,3%)
termésre egyáltalán nem bukkantunk. A sarlólaposokban és az övzátonyok felfelé finomodó
üledékanyagú lejtőjén tenyésző fiatal egyedek természetes úton, valószínűleg magról
keltek.
Az élő faegyedek egészségi állapota kedvezőtlen képet mutat. Az erdei kártételek, a
kórokozó tényezők gyakran kapcsolódnak egymáshoz, megteremtik egymás létfeltételeit,
ún. kárláncolatok alakulnak ki.19, 20 Az elsődleges, másodlagos károsító tényezők mechanizmusának, egymást erősítő vagy gyengítő hatásának vizsgálata problémát jelent, ezek
pontos feltárására nem vállalkoztunk. Szinte minden vadkörtefán találtunk elhalt részeket,
elpusztult faanyagot (pl. elhalt ágak, ágcsonkok, odvak, üregek, leváló kéreg alatti rések,
stb.), ezért kvantitatív indikátorok hiányában a különböző kártételcsoportokkal érintett,
valamint az ép, egészséges példányok számát becsléssel adtuk meg (3. ábra). Az élettelen
környezet károsításai (szél, villámcsapás, stb.) 11 db, a biotikus károk (rovarok, gombák)
38 db, az emberi tevékenység mechanikai kártételei pedig 16 db vackort sújtottak. A
fennmaradó 123 egyed (65,4%) egészségesnek tekinthető (1. kép).
A vadkörte a lepusztult száraz tölgyesek termőhelyein a kísérőtársulás cserjefajaival, a
kökénnyel, galagonyával, vadrózsával általában együtt jelenik meg, szerepe az erdős
társulások másodlagos szukcessziójában jelentős.21 A faegyedek 10 m sugarú körzetében
emellett a szikfásításoknál ültetett ezüstfával háromszor, bodzával négyszer, vénic szillel
kétszer találkoztunk, vadalma, eperfa, keleti ostorfa és szürke nyár példányokat pedig egyegy alkalommal határoztunk meg.
A törzsenkénti felvétel során rögzített állapotadatok: magasság és mellmagassági átmérő
felhasználásával megszerkesztettük a vadkörteállomány magassági görbéjét (4. ábra). Az
állapotadatok ismeretében közvetett becslést adhatunk az állomány korosztály-összetételére
vonatkozóan. Szakirodalmi adatok szerint külföldön 500 évesre becsült, 30 m magas és
470 cm mellmagassági törzskerületű egyedek is élnek, hazánkban azonban a 200 év körüli
fák már matuzsálemnek számítanak.22 A „Magyarországi faóriások és famatuzsálemek”
című honlapon (http://oregfak.emk.nyme.hu) nyilvántartásba vett idős vadkörték adatai
alapján, az eltérő termőhelyi adottságokat figyelembe véve, az 50-60 példányból álló
törzsállomány átlagéletkora 100–120 év körül lehet. A felmérés során a legfejlettebb, s
talán legidősebb vackor magassága 13,5 m, mellmagassági törzskerülete pedig 320 cm
volt. Ezek az egyedek elsősorban a legelő szegélyén, az egykori Tisza-meder partélén
egyenként, szétszórtan helyezkednek el, s a felnyíló, majd kitermelt sziki tölgyes hagyásfái
lehetnek. A legelő keleti peremén létesített fácánnevelő telep, a mintaterületet átszelő,
18
19
20
21
22

Barna Tamás 1998: 291.
Tompa Károly 1975: 501.
Pápai Gábor 1999: 561.
Gencsi László – Vancsura Rudolf 1992: 449−451.
Bartha Dénes 1998: 119−120.
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erősen feltöltődött vízlevezető árok, valamint az egykori tiszaugi Tiszamenti Tsz. lebontott
juhhodályai, istállói mellett tenyésző azonos korú vadkörték lineárisan, egymástól közel
azonos tőtávolságban helyezkednek el, mely ültetett eredetre utal.

3. ábra. A vizsgált vadkörteegyedek egészségi állapota 2007-ben

4. ábra. A tiszaugi vadkörteállomány törzsátmérőjének (d) és
magasságának (h) összefüggése
A Bokros-puszta két leggyakoribb növénytársulása a mélyebb fekvésű sarlólaposokban
és a terület középső részén nagy összefüggő állományokat alkotó cickórós puszta (Achilleo
Festucetum pseudovinae), valamint a hátasabb részeken és övzátonyokon megtalálható
löszlegelő (Cynodonti-Poëtum angustifoliae). Ez utóbbi társulás valószínűleg a korábbi
löszpusztarét (Salvio-Festucetum rupicolae) túllegeltetéséből fakadó degradációs folyamatok következményeként alakult ki.

– 24 –

Tájföldrajzi vizsgálatok a tiszaugi bokros-pusztán
Színező elemként a mélyebb fekvésű területek peremén a másodlagos szikesedés következtében kialakult száraz sziki vegetáció elemei mozaikos szerkezetben, apró foltokban,
többször egymástól elkülönülve fordulnak elő, mint a mézpázsitos sziki rét (Puccinellietum
limosae), az ürmöspuszta (Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae) és a bárányparéjos
vakszik (Camphorosmetum annuae). Az élőhelyek szélsőséges víz- és sóháztartásbeli
viszonyai miatt e területek természetes módon fajszegények és záródottságuk alacsony
fokú.
A terület délkeleti részén található mocsárfoltokban sziki rétet, valamint zsiókás és sziki
kákás szikes mocsártársulásokat (Schonoplectetum tabernaemontani) találhatunk.23 A
mocsarakban több fiatal vadkörte magonc fejlődik. Mivel magán a száraz pusztán az intenzív legeltetés miatt nincs természetes vadkörteújulat, ezek a vizenyős foltok, valamint
a terület szegélyében található cserjék védelmében fejlődő példányok lehetnek a vadkörteállomány megtartói.
Összességében elmondható, hogy a Tisza természetes úton lefűződött kanyarulatának
belső zugában, övzátonyokkal és sarlómedrekkel tagolt, enyhén hullámos térszínen közel
kettőszáz vadkörteegyed számos őshonos cserje és fa kíséretében egyedi táji értéket jelent
nemcsak a Tiszazug, hanem az egész Alföld területén. A túlnyomórészt vadkörték uralta
pusztarész kialakulásában az emberi szelekció játszhatta a legfontosabb szerepet. Mindez
az értékesebb faanyagot szolgáltató tölgy, szil és kőris faegyedek tudatos letermelésében
nyilvánult meg, amelynek eredményeként a nehezen megmunkálható vadkörtefák egyeduralma alakult ki. Ez utóbbiak gyümölcsét legfőképp a vadak és a legelő jószágok fogyasztották el, kisebb részben talán a helyi lakosság is felhasználhatta.
A terület növénytani és tájképi szempontból egyaránt értékes vadkörteállományának
hosszú távú megőrzése és fenntartása szempontjából fontos feladat a rendszeres időközzel
elvégzett élőhely-monitorozás, amellyel az állományban bekövetkezett változások rögtön
kimutathatók. Ehhez a terepi felmérések mellett napjainkban már a hiperspektrális távérzékelés modern módszereit is fel lehet használni, könnyítve ezzel a természetvédelem munkáját. E módszer mintaterületünkön történő alkalmazása jelenti tanulmányunk közeljövőbeli
folytatását.
Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Bártol István (KNP) és Sallai Zoltán (HNP) természetvédelmi területfelügyelők értékes szóbeli adatközléseit, Szlankó István nyugalmazott múzeumigazgatónak és Kiss
Mihály egykori múzeumi munkatársnak a Tiszazugi Földrajzi Múzeum, továbbá a szolnoki
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
szakembereinek a területre vonatkozó irodalmi, adattári és térképi anyag feltárásában
nyújtott segítségét.

23

Nótári Krisztina 2008: 182.
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1. kép. Tiszaug-Körtvélyesi tájrészlet egészséges vadkörteegyedekkel
(Fotó: Tóth Csaba 2007, Tiszaug)

2. kép. Vihar sújtotta idős vadkörtefa (Fotó: Tóth Csaba 2007, Tiszaug)
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Veresegyházi Béla

A vízhálózat hatása a település hálózat
kialakulására és a települések morfológiájára
a Közép-Tisza vidéken
A Honfoglalástól a Tisza szabályozásáig a mai Jász-Nagykun-Szolnok megye területének
természetföldrajzi képe szinte semmit nem változott. A Tisza, mint a legfőbb természet- és
tájalakító elem, mellékvizeinek ágas-bogas rendszerével, időszakosan vagy állandóan
vízzel borított vidéke határozta meg az itt élő ember és a természet kapcsolatát. Erről írt
olyan szépen és érdekesen Györffy István és Szűcs Sándor.1
Az emberi megtelepedés és gazdálkodás, valamint a társadalmi kapcsolatok szempontjából a Közép-Tisza vidék cseppet sem volt fejlesztő terület. A megtelepedés az alacsony
ártereken (Nagykunság egyes vidékei), a magas árterek szintjén (Jászság, Tiszazug, Nagykunság), valamint az ármentes térszíneken (Jászság) játszódott le.2
Az Árpád kori települések létesítésének és az emberek letelepedésének legfontosabb
szempontja térségünkben a víz (a Tisza és mellékfolyói) közelsége volt. A folyók és az
erek ivóvíz és élelmiszer forrásként szolgáltak, és elősegítették az alapvető növények
termesztését, így tartották el a kis népesség számú falvakat. A fokgazdálkodás a Tisza egész
hosszában elterjedt, az emberek igyekeztek az áradásokból és az apadásokból származó
haszonvételeket maximálisan kihasználni.3
A települések nagyobb részét azonban a biztosabb megélhetést nyújtó kereskedelmi és
hajózási lehetőségek kihasználása nem érintette. Csak néhány nagyobb település vált a
közeli és távoli kereskedelem részévé. Az árterületek összeszűkülésénél, a mellékfolyók
torkolatánál megtelepülők azonban mindenképpen részesültek ezen gazdasági ágak hasznából. A két parton általában egymással szemben átkelő helyek erősödtek meg, amelyekre
a mindenkori hatalom rév és vám helyeket telepített. A mai megye területét a középkorban
két országos jelentőségű kereskedelmi út szelte át. Az egyik az Északi Középhegység –
Alföld vásárvonaltól Debrecen, Nagyvárad felé vezető, amely Poroszló és Tiszafüred térségében haladt át a Tiszán. A másik Szolnoktól délre Tiszavárkony és Tiszavarsány között
vezetett át a folyón, majd az áradásoktól biztonságos terülteken át Mezőtúrra, s onnan
Gyula és Erdély irányába tartott. E két fő átkelőhely mellett Abádnál, Tiszabő és Fegyvernek térségében, Szolnoknál, Nagyrévnél és Alpár mellett helyezkedtek el még jelentősebb
rév és vám helyek. Ezek kontinuitása azonban erősen függött az ország mindenkori történelmétől, valamint földbirtokosainak érdekeitől. Egyesek pár évre, évtizedre jelentősen
kiemelkedtek környezetük falvai közül, a földesúri akarat mezővárossá emelte őket, hogy
aztán a helyi földrajzi energiák, vagy a társadalmi érdekek változásával visszasüllyedjenek
1
2
3

Györffy István 1984; Szűcs Sándor 1942.
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a kevésbé módos települések közé. Lejátszódott ez a folyamat Szolnokkal csakúgy, mint
Fegyvernekkel, Abáddal, Kengyellel, Varsánnyal.4
Kubinyi András tanulmányából is ezek a települések köszönnek vissza.5 A város fejlődés
és a vásár hálózat 15. század végi helyzetét elemezve nyolc kategóriába osztotta az ország
fontosabb településeit. Tájunkon Mezőtúr érte el a legjobb minősítést, a IV. kategóriába
került. Ötödik kategóriás lett Fegyvernek, Jászberény, Szolnok és Varsány. A hatodikba
Kengyel és Várkony, a hetedikbe Fejéregyháza és Szentmiklós, a nyolcadikba Szászberek
jutott. Bár a szerző hangsúlyozta a bizonytalanság szerepét ebben a kategorizálásban, mégis
összevetve a korabeli forrásokkal, megbízhatónak tűnnek ezek a besorolások. Azt láthatjuk,
hogy országos viszonylatban bizony meglehetősen hátul helyezkednek el mezővárosaink.
Ennek egyik – témánkba vágó – oka a terület járhatatlansága lehetett.
A török hódoltság idején két szandzsák, a hatvani és a szolnoki osztozott mai megyénk
területén. Az előbbinek hamar fontos alközpontjává vált Jászberény népes lakosságával,
igazgatási, adószedési funkciókkal. Szolnok, várának 1552-es bevétele után, török igazgatási, adószedési központ lett, de magyar lakossága az egész hódoltsági időszak alatt igen
csekély volt. Hamar felépült ugyan a tiszántúli részekkel közvetlen kapcsolatot megerősítő
hídja, de ez elsősorban a török célját szolgálta, és csak másodsorban – nem kis mértékben
a mostoha természetföldrajzi viszonyoknak köszönhetően – a magyar falvakat is éltető
kereskedelmet. Varsány és Túr lakosság száma viszont jelentősen megnövekedett, és
mindkét település megtartotta gazdasági jelentőségét a16. század folyamán. A következő
évszázad viszont pusztulást hozott vidékünkre, a lakosság jó része, vagy bujdosott, vagy a
Királyi Magyarország területére vándorolt.6
Amikor a térség felszabadult a török uralom alól olyan csekély volt a lakosság száma,
hogy a gazdasági fellendülést csak a betelepítés és a betelepülés oldhatta meg. 1710 után
796 család vándorolt be igazolhatóan a Tisza vidékre, míg ezek száma a Jászságban 203,
a Nagykunságban 554 volt. A két utóbbi terület nemcsak épebben maradt meg a külsőszolnoki részeknél, de korábban is megkezdődött a lakosság visszatérése.7
A Jászkun redempció akkori mértékben nagy tömeget vonzott a két privilegizált vidékre,
Külső-Szolnokba pedig az Egri és a Váci Püspökség szervezésében telepedtek le az emberek. A népesség számának jelentős növekedése a 18. század folyamán megerősítette a megmaradt, újjáéledt településhálózatot. Ugyanakkor a települések országos jelentősége nem
növekedett, hiszen a természeti viszonyok ugyanolyan rosszak voltak, mint a korábbi történelmi korokban.
Bácskai Vera az 1828-as Ludovicus Nagy féle népesség statisztika adatai alapján készített
piacközpont rangsorában alközpontként jelöli Jászberényt, Szolnokot, Jászárokszállást,
Jászapátit és Mezőtúrt.8 A jász települések elsősorban igazgatási, vallási, kulturális funkciókat láttak el vidékükön, Szolnok és Mezőtúr viszont mikrokörnyezetük piacközpontja volt.
Szolnok 12, Mezőtúr 9 településnek volt ellátója, ami nem túl fontos szerepüket mutatja.
4
5
6
7
8

Selmeczi László 1975: 28–29.
Kubinyi András 2000.
Szabó László 1996.
Szabó László 1996.
Bácskai Vera – Nagy Lajos 1984.
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A vízhálózat hatása a település hálózat kialakulására és a települések...
A rendszeres vízi munkálatok és a vasútépítések megkezdése előtt tehát a terület fontossága nem nőtt meg még ebben a másfél száz éves békeperiódusban sem. Bár a gazdaság
egyes részei lassan fejlődtek, de a mezőgazdaság szinte helyben toporgott, a települések
közötti kapcsolatok ugyanolyan lazák maradtak, mint korábbi időkben voltak. Elsősorban
igazgatási és jogszolgáltatási téren erősödtek a mezővárosok és a falvak közötti szálak.
Summázva: az ősi természetföldrajzi viszonyok által determinált feltételek nem engedték
meg mai megyénk területén az egységes és megfelelően hierarchizált településhálózat
létrejöttét. A történelmi fejlődés sem kedvezett a települések közötti kapcsolatok elmélyülésének. A jászok és a kunok letelepítésével három olyan egység jött létre a mai megye
területén, amelyeknek a feudalizmus keretei között a belső fejlődés és fejlesztés fontosabb
volt, mint a területükön kívüli gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszer kiépítése.
Erősítette ezt a tendenciát a két privilegizált terület érthető hárító mechanizmusa is. Nem
tudta ezeket kikezdeni a török kor területileg átszabott közigazgatási rendszere sem, de a
Habsburgok 18. század eleji erőszakos gazdaság politikája is csődöt mondott (redempció).
A külső-szolnoki területek viszont 1569-től Heves megye fennhatósága alá tartoztak, ezért
önálló cselekvésre, és a kapcsolatok megerősítésére nemigen volt lehetőségük.
A 19. század első felében azért már változások készülődtek: A lassú és rendszertelen
vízrendezés, ennek folytán a termőföldek mennyiségének lassú növekedése, majd a gőzhajózás és a gőzvasút megjelenése térségünkben. E kedvező változások hatására megnövekedett a népesség száma, lazultak a feudális kötöttségek. A század második felében az erősödő
kapitalizálódás 1876-ban eltörölte a jogi akadályokat is egy újfajta fejlődés előtt. Ezt a
jelentős gazdasági és társadalmi hangsúlyváltást a Tisza és mellékfolyóinak megzabolázásával tette teljessé a hazánkban felvirágzó kapitalizmus.
A települések és a víz
A Közép-Tisza vidék megyénk területén elhelyezkedő települései jórészt a fentiekben
már említett természetföldi viszonyok szülöttei. Amint az előbbiekből is kitűnik, mai
megyénk (Jász-Nagykun-Szolnok megye) területe a történelmi múltban nem tartozott az
ország fontosabb vidékei közé. Éppen ezért falvainkban és mezővárosainkban egészen a
18. század derekáig általában véve a mai szemmel nézve kevés ember élt.
A legrégebbi értékelhető adataink – a török korból – falvanként 10-40 házat, és majd
ugyanannyi családot említenek. Ezek a falvak főként a folyók mentén egy utcából álltak,
melyek az árvízmentes térszínen, más településekhez vezető út belső részei voltak. A 18.
század végi első katonai felmérés térképlapjain már olyan, ezekből továbbfejlődő településeket is találhatunk, amelyeknél az egy nagyobb utca mellett, több kisebb is kiépült. A
Tiszazugban szinte minden kisebb település ilyen, de északabbra is találhatunk ilyeneket
a Tisza mentén (Roff, Gyenda). Alakjukat a folyó és annak ártere szabta meg. Ábráinkon
látható, hogy a 3. katonai felmérés idejére (amikor a folyószabályozás már jórészt megtörtént, tehát a 19. század végén) a települések területe sokszor öt-hatszorosára növekedett,
jórészt a szárazzá és biztonságossá vált földek fokozottabb hasznosítása miatt. Természetesen a 19. századi jelentős népességszám növekedés is belejátszott ebbe a folyamatba.
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Részint a folyó mentén, részint az egyes holtágak mellett átmeneti, morfológiai jelleggel
is bíró települések fejlődtek ki. Rövid dolgozatunkban Tiszafüred és Kunmadaras alaprajzi
fejlődése mutatja ezt a típust. Az előbbinél hangsúlyosabban, utóbbinál kevésbé hangsúlyosan látszik a korai falu alakját befolyásoló víz, és a megtelepedő ember kapcsolata.
Tiszafürednél a félhold alakú ősi település részhez nőttek hozzá a 19. század végi új utcák.
Kunmadarasnál az eredeti településmag kevéssé követte az északra fekvő medret, viszont
maga a település csak déli irányba tudott terjeszkedni.
Végül a folyók által kevéssé behatárolt fejlődésre két példát ragadhatunk ki megyénkből.
Az első Karcag, amely mintegy Tiszafüred és Kunmadaras alaprajzi fejlődésének hasonmása. Itt azonban a település morfológiáját nem valami élővíz vagy holtág, hanem a hortobágyi mocsárvilág befolyásolta. A 18. századi alaprajza nagyon hasonlít Tiszafüredhez,
viszont a százéves alaprajzi fejlődés már azt mutatja, hogy – a mocsárvilág felszámolása
után – a város minden irányba terjeszkedhetett, és alaprajza közeledett az alföldi kertes
városok szinte teljesen szabályos alaprajzához. Ezt a szabályosságot Jászapáti elérte, mert
a település környékének vízviszonyai már korai időszakban is megengedték a jellegzetes
halmazos fejlődést. A lakosság számának növekedésével a település a kertségek felé
terjeszkedett tovább, de szinte minden égtáj felé egyenletesen megtartva a kör alakot.
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1. kép. A Közép-Tiszavidék vízrajzi viszonyai a rendszeres szabályozás előtt
In: Károlyi Zsigmond – Nemes Gerzson: Az ősi ártéri gazdálkodás és a vízi munkálatok
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2. kép. A Tiszazug képe az első katonai felmérés térképlapján. Jellegzetes egy-, illetve
kétutcás falvak a Tisza mocsaraitól körülvéve (Tiszainoka,Tiszasas, Tiszaug,Csépa)
3 a. kép. Tiszaföldvár alaprajzi
növekedése 1784–1890 között
(a mutató a többi ábrára is érvényes)

3 b. kép. Nagyrév eredetileg egyutcás
településének fejlődése 1784–1890 között
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3 c. kép. Szajol alaprajzi fejlődése
1784–1890 között. Egyutcás vízmenti
faluból a 19. század végére a vasút és
az országos közút hatására
új falurész fejlődött

3 e. kép. Kunmadaras morfológiai
fejlődése 1784–1890 között. Az eredeti
téglalap alakú belsőséget a század
folyamán körbenőtték az új részek

3 d. kép. Tiszafüred morfológiai fejlődése
1784–1890 között.A félkörívű eredeti
belsőséget a szabályozás után a tereptől
független település-fejlődés követte

3 f. kép. Karcag morfológiai fejlődése
1784–1890 között. A keleti mocsarak által
félhold alakban fejlődő korai belsőséget a
vízrendezés után közel köralakban övezték
az ujabb település részletek.

3 g. kép. Jászapáti morfológiai fejlődése 1784–1890
között. A víztől kevésbé determinált település az
alföldi kertes települések sajátosságait mutatta.
A következő évszázadban szinte teljesen szabályosan
fejlődött tovább, kivéve keleten, ahol a vasút vonzása
erőteljesebb település-fejlődést indukált.
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Sallai Zoltán

A Tiszazug természeti értékei
A Tisza és a Körös által közrezárt Tiszazug kistáj jellegzetes arculatát a mozaikszerűen
fennmaradt szikes mocsarak, legelők, holtágak és vizes élőhelyek adják. A vízrendezések
előtt az alacsony térszínek miatt rendszeresen vízjárta terület volt, melyhez az itt élő ember
megfelelően alkalmazkodott. A 20. század elejére a tájat formáló két folyót töltések közé
szorították, csak a mélyebb fertőkben, mocsarakban és a levágott folyókanyarulatokból
keletkezett holtágakban maradtak meg az egykori mocsárvidék jellegzetes természeti
elemei.
A növényvilágból kiemelést érdemel a Tisza töltésének hullámtéri oldalán és a kubikok
szegélyében nagy tőszámban tenyésző tiszaparti margitvirág, melynek elterjedése a
Tiszához kötődik és a nagyobb árvizek komoly károkat okoztak az állományában. A Tisza
hullámterében több tízezres tőszámmal virít áprilisban a védett nyári tőzike. A réti iszalag
már a Körös töltés oldalában is megtalálható több helyen. Csépa és Tiszasas térségében
egy fokozottan védett növénynek, a kunsági bükkönynek él stabil állománya, a faj hazai
termőhelyeinek száma tíz alatt van. A nedves tavaszokon több helyen találkozhatunk a
védett buglyos boglárkával a kisebb csatornákban, mocsarakban. A mezsgyékben kisebb
foltokban olyan ritka fajok maradtak fenn, mint például a törpemandula, nyúlánk sárma és
réti őszirózsa. A térségben néhány élőhelyen megtalálható még az egykor gyakori gyom-

1. kép. A halász
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2. kép. Nádaratás
növény a konkoly és a búzavirág. A kunszentmártoni Kékes-laposon több ezres tőszámban
tenyészik a sziki kocsord, melyhez egy fokozottan védett, veszélyeztetett lepkefaj a nagy
szikibagoly is kapcsolódik, melyet Európában is kiemelt természeti értékként tartanak
nyilván.
A gerinctelen faunából mindenképpen kiemelést érdemel hazánk legnagyobb és legszebb
kérészfaja a tiszavirág. Minden év júniusában változó intenzitású, nagy nászrepüléseknek
lehetünk szemtanúi a Tiszán. Az európai veszélyeztetettségű sárgás szitakötőnek és tompa
folyamkagylónak szintén komoly önfenntartó állománya él a Tiszában. Az öreg kocsányos
tölgyeken több helyen megfigyelhető a szarvasbogár. A lepkék közül a kis színjátszólepke,
a kis fehérsávoslepke és a nagy tűzlepke egyaránt fellelhető a térségben. A kiszáradó rétek
jellegzetes egyenesszárnyúja a sisakos sáska, a Tiszazugban nem számít ritkaságnak.
A Közép-Tiszából bizonyítottan előforduló 51 halfajból az alábbi fajokat érdemes külön
is kiemelni: halványfoltú küllő, szivárványos ökle, bolgár csík, vágócsík, széles durbincs,
selymes durbincs, magyar bucó, német bucó. A tiszakürti Csukásban nagy egyedszámú a
réticsík állománya, aminek egykor komoly szerepe volt a népélelmezésben böjt idején. A
fertőkben stabil önfenntartó állománya él a vöröshasú unkának, mocsári békának, a dunai
gőtének és a mocsári teknősnek. A szikestavak fokozottan védett madárfajok élő-, pihenőés fészkelőhelye. Rendszeresen költenek itt közösségi jelentőségű madárfajok, mint például
a nagykócsag, vörösgém, bölömbika, törpegém, kanalasgém stb. A hullámtéri erdőkben az
idősebb fákat választja fészkelőhelyül a fokozottan védett rétisas és a fekete gólya. Az
emlősök közül két fokozottan védett faj emelhető ki, a tavi denevér idős, hullámtéri
erdőkhöz kötődik, míg a vidra szórványosan fordul elő a nagyobb vizek mentén.
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Tálas László

A Tiszakürti Arborétumhoz kapcsolódó természet
közeli programok
A Tiszakürti Arborétum évszázados fái a múlt hírnökei. Az avatott szemeknek nem titok
az, hogy a Tisza szabályozás előtti természetes környezetből örökölte a ma élő ember, a
mára ritkaság számba menő, tölgyerdőt. A szabályozáskor megépült gát mesterségesen
választotta szét az élőhelyeket, a mentett oldalon az addig folyó táplálta dús növényzetet
egysíkú flóra, az ember által termesztett haszonnövények váltották fel. Alig maradt valami
a táj régi karakteréből. A valaha kiterjedt keményfás ligeterdők a Tisza mellett csak nagyon
kis felületen maradtak meg, az élőhelyek lehetőségeit csökkenti a nagyfokú csatornázottság
és a folyómeder egyre mélyebbre történő bevágódása. (1. kép)
A Tiszakürti Arborétum a megmaradt alföldi keményfás ligeterdő élőhelyének remek
helyszíne. Az idelátogató minden évszakban talál érdekességet. Bár, a külhoni növények
gyűjteménye egészíti ki a látványt, mégis a fenntartók eddig tiszteletben tartották az alapító
Bolza család tájtisztelő gondolatiságát. Számos évente, az évszakokkal ismétlődő program
ad alkalmat a természet után érdeklődőknek, hogy tudásukat gyarapítsák. Az arborétum
lehetőségeit gyarapította a két évvel ezelőtti beolvadás a Hortobágyi Nemzeti Park
szervezetébe, így a természetőr kollégák is bekapcsolódnak szervezett programjainkba.
Programok:
Tiszavirágzás: Már 8 éve szervezi meg az arborétum június derekán a Tisza rovar
jelképének tekinthető tiszavirág közönség által is elérhető megfigyelését. Olyan felkészítő
és értesítő rendszert alakítottunk ki, mely eddigi működése alatt bizonyította, hogy akár 810 000 km távolságból is időpontra ide tudjuk hozni az érdeklődőket. (2. kép)
Szent Iván nap: E néphagyományhoz kapcsolódó programunk, igazi elnevezése:
Ismerjük meg az éjszakai arborétumot. Vidám hangulatú, zenés ünneplés. Különösen, ha
teli holddal és csillagos égbolttal párosul, maradandó élmény minden korosztálynak. (3.
kép)
Séták az ártéren: A arborétumi keményfás ligeterdő tanulmányozása mellett a gát másik
oldalán elhelyezkedő Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet természet közeli erdeiben is
sétálhatunk. Ugyan még nincs készen a közeli jövőben pályázatból megépülő Tiszavirágtanösvényünk, de a nyomvonalán már hasznos, akár egyéni, akár vezetett sétákat is
tehetünk. (4., 5. kép)
Madárgyűrűzés: Évente több alkalommal szervezünk a természetvédelmi őr kollégák
irányításával madárgyűrűző programot, ahol a madarak oázisának tekinthető erdőfelület
különleges madarakat rejt. A hálókkal befogott madarak egy új nézőpontból szemlélhetők,
hiszen alig akad arra alkalom, hogy egy hevesen dobogó szívű madárkát bárki kézben
foghasson és a regisztráció, és gyűrűzés után szabadon engedhessen. (5. kép)
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Rovarlesen: Alig vesszük észre, hogy mellettünk él a legnépesebb élőlények tömege.
Ők a rovarok. A mai kor embere inkább borzong a velük való találkozás gondolatára is.
Ezen ismeretlen világban járatos kollégáink vezetésével egy különleges világ tárul fel. (6.
kép)
Ezeken a programokon kívül számos érdekes játék és az itt található természetes
anyagokból való kézműveskedés is mindennapi programjaink része.

1. kép. A famatuzsálemek csodálata
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2. kép. Amikor virágzik a Tisza

3. kép. Szent Iván-éji program
az arborétumban

4. kép. Természet-közelben
a gyerekek
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5. kép. Csoportos túrák az erdőben

6. kép. Tavaszi madárgyűrűzési bemutató
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Az alföldi Szent Márton Zarándokút
2016-ban emlékezik a keresztény Európa Szent Márton születésének 1700. évfordulójára. Ő volt az az első szentje a katolikus egyháznak, aki nem vértanúságáért, hanem hitvalló életéért részesült különleges tiszteletben. Számunkra, magyarok számára különösen
fontos alakja és élete példája, mert a mai Magyarország területén, Szombathelyen, az
egykori pannóniai Savariában született. A középkori európai hagyomány ezért nem egyszer
„magyar királyfiként” tartja számon. Édesapja katonatiszt volt a római hadseregben, ezért
Márton is a katonai pályát választotta. Katonai kiképzést kapott Itáliában, Galliában került
bevetésre, még katonaként megkeresztelkedett, miután kilépett a hadseregből teljesen Jézus
szolgálatába állt. 372-ben Tours püspöke lett, sokat utazott és 397-ben Candes-ben halt
meg. Szent Márton az egyik legkiemelkedőbb alakja az akkoriban egyre törékenyebbé váló
Római Birodalomnak, amely mindinkább a nyugati és keleti részre elkülönülés jegyeit
mutatja.
Életében tükröződnek a korszak központi átalakulási folyamatai: Tours-i Szent Márton
a rómaiak és a keresztények összekötője. Gyerekkorára esik az első nikaiai zsinat 325-ben,
amelyen úgy döntöttek, hogy a húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget követő első telihold
utáni első vasárnap ünneplik. Fiatal korában kezd érvényesülni új életritmusként a hétnapos
hét a keresztény vasárnappal, a korábbi római nundial (tíz napos) ciklussal szemben. Kr.
u. 354-ben Liberius pápa bevezeti és meghatározza a karácsonyi ünnep időpontját: december 25. Már Tours püspöke, amikor az első konstantinápolyi zsinaton a máig érvényes
hitvallásunk a végső formáját megkapta. Életének utolsó éveiben még tanúja a Római
Birodalom keresztény birodalommá alakulásának, amikor I. Theodosius 395-ben hivatalos
vallássá teszi a kereszténységet.
Szent Márton azonban nemcsak szemlélője volt ezeknek a lélegzetelállító eseményeknek, hanem jelentős szereplője, aki meghatározóan és mértékadóan hozzájárult Európa és
a világ új arcához. Ő a nyugati világ egyik atyja.
Mégis, nem a szervező, az eretnekek ellen küzdő, a csodatevő Szent Márton alakja él a
századokon át az európai hagyományban. A legnagyobb kisugárzású kép Szent Mártonról
évszázadokon keresztül sokkal inkább egy fiatal, 18 éves katona képe, akit a Krisztus iránti
szeretet átjár és aki Amiens város kapujánál a kemény télben egy meztelen, fázó nincstelennel találkozik, akivel minden katonai szabály ellenére osztozik a katonai köpenyén:
kardjával ketté vágja azt, és az egyiket odaadja a rászorulónak. A körülötte állók közül
néhányan nevetnek, néhányan azonban elszégyellik magukat. A következő éjszakán a fiatal
katonának volt egy álma, és az álmoknak ebben az időben nagy jelentőséget tulajdonítottak.
Krisztust látta az angyalai között, abban a fél köpenyben, amelyet a rászorulónak adott,
amint hangosan azt mondja: „A keresztelkedésre váró Márton ezzel a ruhadarabbal takart
be engem.”
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A legrégebbi fennmaradt liturgiák is ezt emelik ki életéből. Ez, a pietas, a misericordia
és a caritas tette őt a kortársak és az utókor előtt is azonosulásra alkalmas személlyé. A
pietas (kegyesség) a római jelentésében Istennel, szülővel és a hazával szembeni pozitív
magatartást jelent, misericordia – irgalmat, caritas – szeretetet és felebaráti szeretet. Ezek
jelentették a születő keresztény Európa alapját. S lett Márton Európa egyik társvédőszentje.
Szent Márton Európa-szerte és Magyarországon is a Boldogasszony után a legnépszerűbb szent. Szent István az ország társpatrónusává emelte. Zászlaja alatt indult harcba, s
az Árpád-korban több mint kétszáz templomot emeltek tiszteletére. Fontos helyet kapott a
hagyományban is, a szokások között. Ezek egyik részről a mezőgazdasági évhez, másik
oldalról pedig az egyházi év liturgiai előírásaihoz és Szent Márton életéhez kapcsolódnak.
A jubileumi évre készülve Szombathely, a Szombathelyi Egyházmegye, Magyarország
más, Szent Mártonról elnevezett települései, plébániái változatos programot dolgoztak ki.
Ennek egy része a Szent Márton templomokat összekötő „Szent Márton zarándokút”. Ez
kiépült Nyugat-Magyarországon, Baranyában is, s összeköti országunkat a szomszédos
utódállamokkal, s rajtuk keresztül az utat bekapcsolja az európai Szent Márton-zarándokútba.
Ez adta az ötletet Hegedűsné Herman Klárának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Természetbarát Szövetség elnökasszonyának, hogy javasolja egy megyei (alföldi/Tisza
menti Szent Márton zarándokút kijelölését, amely összeköti a megyei Szent Márton-titulusú
templomokat Kunszentmártontól Tiszapüspökiig (majd onnan valamikor tovább Jásztelekig).
Az útvonal azonban nem a legrövidebb az említett térségben, hanem felfűzi a Tisza és
Körös mente településeit, rendelkezzenek azok katolikus vagy református templommal.
Érinti Kunszentmárton, Szelevény, Csépa, Tiszaug, Tiszakürt, Tiszainoka, Nagyrév, Cibakháza, Tiszaföldvár, Martfű, Bagimajor, Kengyel, Szolnok-Szandaszőlős és Tiszapüspöki
településeket. Célja egy vallási turistaút kialakítása és működésbe hozása.
Az érintett, elsősorban tiszazugi települések képviselői három ízben találkoztak Kunszentmártonban, a Szent Márton plébánián. Herman Klára a jelzés hivatalos elfogadásáról
is gondoskodott. Az alföldi Szent Márton-út jele a fehér alapon piros színnel felfestett St
M, azaz Szent Márton. Az útvonal kijelölésében az egyes települések képviselői is részt
vettek. A törzs-útvonal a folyó menti gátakon halad. Csépáról Tiszasasra menet azonban
kitérőt tesz, s bevezeti az úton járót a tiszazugi homokterület közepébe, a szőlők és gyümölcsösök, az erdők világába. Az egyes települések belterületére bevezető utak kijelölése
még a jövőre maradt. Az útvonal teljes hossza kb. 100 kilométer, ami egyfolytában és
szakaszonként is bejárható.
Készül már a zarándokigazolvány, amibe az egyes településeken pecséttel lehet igazolni
a zarándokút megtételét. Ugyancsak készül a zarándokkönyv, ami nagyjából egységes
szempontok szerint bemutatja az érintett települések természeti, építészeti, kulturális
látnivalóit, egyéb értékeit: a változatos folyó menti élővilágot, a települések templomait,
múzeumait, tájházait. Emellett gyakorlati tanácsokkal szolgál a szállás, étkezés, hasznos
időtöltés vonatkozásában.
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Az út azonban több mint egyszerű turistaút. A természettel való találkozás alkalmat kínál
a vallási elmélyedésre is. Ennek során ugyanis az ember megérezheti teremtett voltát, közel
kerülhet Teremtőjéhez. De az út során kikapcsolódásunk a munkából, a mindennapi
elfoglaltságainkból a lelki felfrissülésre, az önmagunkban való elmélyedésre is lehetőséget
kínál. Az elődeink alkotta kulturális értékekkel való találkozás pedig arra figyelmezethet
bennünket, hogy nem velünk kezdődött a világ, s nem is velünk fog végződni. Alázatra
nevel, s természetesen sok-sok ismeretet közvetít.
Hiszen vidékünk az ország legismeretlenebb tájai közé tartozik. Nem a turizmusra építő
régió, pedig vannak kimagaslóan fontos értékei az épített örökség, a táplálkozási kultúra,
a szellemi kulturális örökség és a természeti látnivalók között. Az út természetvédelem
alatt álló területeket is összeköt. Példáim azonban elsősorban a vidék kulturális, történeti
és művészeti értékeire összpontosítanak.
Kunszentmártonban a településközpont a Szent Márton templommal, a városházával, a
Nagykunság volt jurisdictionális házával, a mai múzeum épületeivel kínál gazdag
látnivalót. Sajátossága a városnak Bozsik Kálmán kerámiaművészete, épületkerámiái,
amelyek most megjárták a milánói világkiállítást is. (Azóta már hazatértek Olaszországból.)
Finomak a kunszentmártoni cukrászdák süteményei, különleges a Talmácsi-cukrászda által
készített barátfüle.
Szelevényen a kuriális múltra emlékeztet a néhány (bár átépített) 19. századi udvarház,
szép látnivaló a hatalmas neogótikus templom. (Innen alternatív útvonalat fogunk kijelölni
a Haleszon át a mai Cserkeszőlőbe.)
Csépa templomának titulusa, Szent Jakab, egyedülálló az alföldi térségben. Jakab a
zarándokok védőszentje. Csépa nevezetes ma sporthorgászatáról, a Fertő természetvédelmi
területéről, s egykor híres volt Mészáros Mihályról, a halottlátóról. Most készül egy
antológia személyéről, életéről.
Innen a térség központi, homokos részén keresztül vezet az út a sasi Öregszőlőn keresztül
Tiszasas községbe. Ez a kistáj egyik legrégebb óta folyamatosan lakott települése. Lakóinak
emlékét őrzi Csató Gábor énekeskönyve, a református templom, s a felfedezésre váró
gyönyörű tiszai plázs, strand. Az emberi helytállás és az élni-akarás emlékműve a 2006-os
tiszai árvízveszélyt örökíti meg.
Tiszaugon a református templom mellett helytörténeti kiállítás, a református templom
kínál látnivalót. Felüdülést ad a szépen helyreállított ártézi kút, valamint a Holt-Tisza
strandja. Gyógyfüvek gyűjtésére is lehetőség van. Kis katolikus kápolnája sok 18. századi
értéket rejt.
Tiszakürt a térség másik ősi települése. Legfontosabb látnivalója az arborétum, amit a
Bolza-család alapított meg. Temploma 19. század végén épült. Néhány szép 19. századi
parasztház, a református temető néhány megmaradt lábfája kínál még különleges látnivalót.
Tiszakürt és Tiszainoka között a legnagyobb nyári program a tiszavirágzás. Ennek híre
mindinkább terjed, külön internetes elérhetősége van. Az inokai strand, a kishajózás, a
református templom kínál még szép élményt.
Nagyrévről mindenkinek az arzénes per jut eszébe. A település ebből akár turisztikai
vonzerőt is alkothatna, de inkább hárítja múltjának ezt a szégyellni való eseményét. Itt
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működik a komp. Igénybe vétele ma már ritka élményt kínál. A község emlékeit bemutathatóvá kellene tenni (pl. huszita templom romja). S újra ki kellene adni Major Bálint:
Tisza-Nagy-Rév község múltja és jelene című kötetét, ami a modernizálódó paraszti világ
és életforma változásait írta le a 19. század végén.
Cibakháza fontos helyi potenciállal rendelkezik a tavaszi hadjárat 1849-es helyi csatái
miatt. Egyelőre nem tudja kihasználni ezt az adottságát, holott a térség központi ’48-as
emlékhelye lehetne, csupán egy kis figyelem és akarat volna szükséges hozzá. Plébániatemploma sokáig a térség egyetlen katolikus temploma volt. Itt van a Tisza-szabályozáskor
lefűzött legnagyobb holtág, amit elsősorban horgászati célokra hasznosítanak. Híres és
ízletes a cibaki bodag.
Tiszaföldváron figyelemre méltó a város legrégebbi része halmazos településszerkezetével. Programot kínál a múzeum, a Kossuth-ház, a galéria, a strandfürdő. Martfűn szintén. A Szicsek-pálinkafőzde Homokon pálinka kóstolási programokat is szervez. Szicsek
Jánosnak komoly szerepe van a kistérség kultruális értékeinek összegyűjtésében, dokumentálásában.
Nem is folytatom tovább. A tiszazugi települések értékeire utaltam vázlatosan, jelezve,
hogy nagyon változatos, összetett program állítható össze a jövőben. Ennek során a helyi
szervezőknek figyelemmel kell(ene) lenni a Szent Márton zarándokút igényeire.
Az útvonal nemcsak gyalog, hanem kerékpárral, autóval, busszal, sőt lóháton is bejárható. A síkvidéki, könnyen bejárható utat a lélek megnyugvását kereső, a mindennapi élet
rohanásától pár napra visszavonulni kívánó, a folyó menti táj szépségében gyönyörködni
tudó, elődeink alkotásait tisztelő és megismerni akaró emberek, családok, kisebb-nagyobb
csoportok figyelmébe ajánljuk.
További információk szerzehetők: Látogató Központ, 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. és http://szentmarton.plebania.hu/
Az út ünnepélyes megnyitását a 2016-os Szent Márton év keretében, valamikor májusban
– júniusban tervezzük. Távlatilag pedig szeretnénk bekötni a Duna mentén haladó Magyar
Zarándokútba, ami viszont elvezet a dunántúli Szent Márton úthoz, azon keresztül pedig
az európai és nemzetközi zarándokútba. Reméljük, 2016-tól mind többen járnak majd rajta.
Jelentősége abban áll, hogy felhívja a figyelmet egy alig ismert kistájra, esetleg nyújthat
valamilyen segítséget is a helyi lakosság foglalkoztatásában és ellátásában, segít megmenteni kallódó kulturális értékeket, s azokat méltó módon be is mutathatja.
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Táj és ember a Tiszazugban – Természetvédelmi
szemléletformálás a Tiszazugi Földrajzi
Múzeumban
Az 1956-ban alapított, jövőre 60 éves Tiszazugi Földrajzi Múzeum, mint Tiszaföldvár
város területi múzeuma fő feladatának tekinti, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye
természeti- és a Tiszazug történeti örökségét gyűjtse, őrizze, feldolgozza és közzétegye, a
fenntartó település lakóinak, a Tiszazug és a megye népességének hasznára és megelégedésére.
Kiemelt figyelemmel fordulunk a jövő nemzedék felé. Célunk, hogy minél szélesebb
körben megismerjék Tiszaföldvár és a Tiszazug történetét, megyénk természeti és kulturális
gazdagságát, életét, mindazt, amit az itt élőknek és az idelátogatóknak kínál.
Intézményünk 2013. január 1-én került Tiszaföldvár Város Önkormányzatának fenntartásába, cselekvési szabadságunk mindvégig megmaradt. Önállóan működő és gazdálkodó
intézmény, amely működését nem kívánja a jövőben sem a fenntartó település közigazgatási
területére korlátozni.
Amellett, hogy saját magunkkal szemben állított követelményként tekintünk a Működési
Engedélyünkben és a Küldetés Nyilatkozatunkban megfogalmazottakra, még külső motivációt is kapunk azoktól az erősödő közösségektől, amelyeknek kialakításában és fejlesztésében a múzeumunk, mint szervező intézmény kiemelkedő szerepet vállalt. Ugyancsak
pozitív megerősítés számunkra az „Év Múzeum 2012” és az ezt követő Poroszlai Ildikó
Emlékérem, amely a múzeumi szakma elismerése.
A több lépcsőben megvalósított, hazai- és Európai Uniós forrásokból egyaránt dinamikusan fejlődő intézményben kidolgozott és felhalmozott tárgyi- és szellemi értékeket,
közösségfejlesztési tapasztalatokat gyakorlati formában is át kívánjuk adni, hasznosításukat
a jövőben is folytatni kívánjuk.
A Tiszazugi Földrajzi Múzeum, mint tudásközpont, társadalmi szerepet vállal a gyűjtőterületének megfelelően, és ezt a kulturális ismeretátadó, közvetítő szerepet, magas szakmai
színvonalon kívánja ellátni.
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1. kép. Múzeumfoglalkozás (Tiszazugi Földrajzi Múzeum Fotótára)

2. kép. Vendégek a látványraktárban (Fotó: Örsi Julianna)
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A vidéki értelmiség szemléletformálása
Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik legrégebbi iskolavárosa Mezőtúr. Itt működik a ma
már Magyar Örökség-díjas Református Kollégium és Könyvtára.1 Legújabb intézménye
(volt) a Mezőtúri Mezőgazdasági Főiskola, amelyet 1960-ban alapítottak és 2010-ben
zártak be.2 Jelen írásomban a közel egy évtizedes felsőoktatási tapasztalataimat osztom
meg Önökkel, melyeket az azóta már megszűnt mezőtúri Mezőgazdasági Főiskola Tájgazdálkodási Tanszékén szereztem az évezred elején.
Hitvallás – cél
Mint néprajzkutató örömmel vállaltam a feladatot, hiszen vallom, hogy a vidéknek
szüksége van helyi értelmiségre, azon belül is művelt agrárértelmiségre. Szerepük abban
van, hogy saját tudásukra épülő sikeres gazdálkodásukkal mintát adjanak a többi mezőgazdaságból élő családnak. Erre a szerepvállalásra a rendszerváltás elején is felhívtam a
figyelmet.3 A történelmi helyzet akkor különösen megkívánta (volna) e feladat felvállalását,
hiszen a magyar vidék embere nem volt eléggé felkészülve az új gazdasági helyzetre. Az
akkor még élő idősebb nemzedék igyekezett átadni a gazdálkodási tapasztalatát, de a
következő nemzedéknek már új ismeretekre is szükségük lett.
I. A néprajzi oktatás időszerűsége
Elmondhatjuk, hogy napjainkban országszerte tapasztalható a népi kultúra iránti érdeklődés, amelyhez annak különböző szintű kielégítése társul. Az utóbbi évtizedben különösen
megnőtt könyvkiadási lehetőségek számos alapmunka, neves kutatók eredményeinek
publikálását tették lehetővé, de – más területekhez hasonlóan – itt is teret kaptak a tudományos köntösbe öltöztetett fércmunkák, tudományoskodó eszmefuttatások. Az elsősorban
nemzetközi turizmust kiszolgáló folklórizmus pedig itt-ott már a népi kultúrát és ezzel a
néprajztudományt lejárató romanticizmusba (amely a giccsek garmadát termelte) csapott
át. A tárgyi népművészettől elforduló vásárlóközönség visszautasító magatartása aztán
választásra kényszerített sok kiváló népművészt, vagy abba hagyja a tevékenységét, vagy
vált, új irányzatot keres. A kiskereskedelem pedig a színes (sok központú) magyar népművészetet leegyszerűsítette egy-egy felkapott stílust követő központ termékeinek árusítására.
(Például az egész ország népművészeti boltjainak kirakatában jószerivel csak kalocsai
hímzések díszlenek.) Felelevenednek népi szokások, teremtődnek új hagyományok. A
felnövekvő nemzedéknek közvetlen tapasztalata már nincs a paraszti társadalom hagyományos rendjéről, működéséről. A falura került értelmiség is leginkább könyvből tanulja
a népszokásokat és vezet kézügyességi foglalkozásokat, játékházakat stb.
1
2
3

Kovács János 2015
Az iskola történetéről lásd Vermes Pál– Bélley Ferenc – Vizdák Károly (szerk.) 2010; Herbály Katalin 2013. Lásd még az
agrárképzés helyzetéről: Lengyel Lajos 2015!
Örsi Julianna 1994: 207–210.
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Mindez felveti a kérdést napjainkban milyen felelőssége és lehetősége van a néprajztudomány művelőjének a szakma, a tudomány eredményeinek megismertetésében, megbecsültetésében, hogyan tudják kielégíteni a néprajzi intézmények (múzeumok, egyetemek,
főiskolák, szakmai körök) a felmerült társadalmi igényt. Összegezve a felvetődő kérdéseket
végül is kikerülhetetlen annak felvetése, hogy a néprajztudománynak van-e és milyen
lehetősége a társadalom jelenkori kihívásainak megfelelni. Jelen írásomban nem vállalkozhatok a kérdés teljes körű megválaszolására, hiszen egyrészt a terjedelem ezt nem teszi
lehetővé, másrészt nem végeztem erre vonatkozólag felmérést, így lehetséges, sőt merem
remélni, biztos, hogy igen sokat tesznek a néprajz művelői a maguk területén a sötét kép
eloszlatásáért. E tevékenység menedzsmentje azonban mintha hiányt szenvedne, mert nem
kap elég fórumot. Így tehát most arra vállalkozom, hogy saját munkám alapján bemutassam
a Tessedik Sámuel Mezőgazdasági Főiskola Mezőtúri Karán a Tájgazdálkodás szak és a
Falusi turizmus, vendéglátás szakirány néprajzi oktatását. Oktatói tevékenységemet óraadóként 1997-ben kezdtem. 2000-ben az önálló tájgazdálkodási szak elismerésével, a tanszék
önállósodásával kaptam meg a címzetes főiskolai tanár címet. 2008-ban azonban a Főiskola
karcsúsításával, a Szolnoki Főiskolába történő integrálásával, majd a Kar megszüntetésével
a néprajzi oktatás is megszűnt.
II. Néprajzi oktatás a Mezőtúri Mezőgazdasági Főiskolán
A Mezőtúri Főiskolán 1997-ben kezdődött meg a néprajzi oktatás. Két évig egy féléven
át heti 3 órában kaptak néprajzi–szociológiai ismereteket a falusi turizmus, vendéglátás
szakirányt választó hallgatók a nyelvvizsgát letéve harmadéves korukban. 2000-től lecsökkent az óraszámuk heti két órára. A félév sikeres elvégzéséről kollokviumon tettek
tanúbizonyságot. Az egy félévre jutó 33 óra lehetőséget adott arra, hogy megismerjék a
hallgatók a magyar néprajzi csoportokat és az esztendő ünnepeit a bevezető néprajzi
(tudománytörténet, fogalomrendszer és szakirodalom) óra után. Az előadások keretében a
magyar társadalom tagozódásáról, a falu, a mezőváros szerkezetéről is kaptak ismeretet a
hallgatók. Sor került a néprajzi intézmények és a múzeumok ismertetésére is. Az óraszám
csökkenésével arra kényszerültem, hogy a néprajzi csoportok bemutatásába foglaljam bele
a jellemzőbb népszokásokat. (Később a falusi vendéglátás, turizmus szakirányon 24 órában
hallgattak a mezőtúri főiskolások néprajz – szociológia órát, illetve vettek részt gyakorlaton.) Az óratervben minden esetben szerepelt múzeumlátogatás. A meglátogatott kiállítások
összhangban voltak az előadások tematikájával. (Például a helyi társadalomról szóló előadás után következett a polgári lakáskultúra bemutatása Szolnokon, illetve a karcagi tájház
megismerése vagy a települési önigazgatás megvalósulását jól tükröző túrkevei múzeum
állandó kiállítása. A népi táplálkozást érzékletesen lehetett illusztrálni „Az asztal örömei”
c. időszaki kiállítással, a táj és az ember kapcsolatát pedig a Tisza-kiállítással.) A kirándulásokat más szaktantárggyal (tájgazdálkodás) egyeztetve elsősorban Jász-Nagykun Szolnok
megyében és Békés megyében valósítottuk meg. A távolabbi tervek megvalósulásának
elsősorban anyagi akadályai voltak, de tervbe volt véve a százhalombattai és a szentendrei
skanzen, a budapesti országos múzeumok meglátogatása is.
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A hallgatók a maguk választott témában a tavaszi szünetben saját gyűjtést végeztek,
amelyet dolgozat formájában adtak le a szünet utáni első héten. Itt legnépszerűbbek a népszokásokat bemutató témák voltak. A dolgozat jegye beleszámított a kollokviumba is. Azon
munkák voltak a legkiérettebbek, amelyeket olyan hallgató készített, aki már középiskolás
korában is járt néprajzi szakkörbe. Ilyennel azonban a vártnál ritkábban találkoztam annak
ellenére, hogy országos beiskolázású volt a szak. A falusi, kisvárosi környezetből érkezők
inkább végeztek ismeretségi körükben terepmunkát, míg a városiak a szakirodalom interpretálására vállalkoztak. A kollokviumra való felkészülést egyébként az órán leadott anyag
mellett ajánlott (amelyből kötelezően választani kellett) szakirodalom tanulmányozása is
segítette. A félév folyamán az előadásokon és az azt követő konzultációkon kitértünk a
néprajzi ismeretek hasznosíthatóságára a falusi vendéglátásban. Bár a félév során szerzett
néprajzi ismeretekkel gazdagodva kapták meg a diplomájukat, de kevés volt az a hallgató,
aki már ekkor azzal az eltökélt szándékkal indult az életnek, hogy tudását az idegenforgalom valamelyik területén kívánja hasznosítani. Ennek talán az is volt az oka, hogy a
tárgy oktatására csak az utolsó félévben került sor, így nem volt lehetőségük múzeumban
végezhető terepgyakorlatra, és csak ritkán készült néprajzi témájú szakdolgozat, diákköri
dolgozat.
A tájgazdálkodók részére táji néprajz tantárgy volt előírva (heti 2 órában) a második év
első félévében, amelyet kollokvium zárt. (1. melléklet) Ezen a szakon 2001/2002-ben volt
az első csoportom. Ebben a szemeszterben 31 hallgató nappali képzésen és 63 távoktatási
rendszerben tanulta ezt a tantárgyat és tett sikeres vizsgát. A részükre összeállított óraterv
a szakirányuknak megfelelően a néprajz olyan területeiről biztosított ismeretátadást, amely
érdeklődési körükhöz közel állt és a többi tantárgyukhoz is kapcsolódott. Kirándulásaikat
is úgy szerveztük meg, hogy a tájgazdálkodás, a táji építészet és a táji néprajz tantárgyakhoz
adjanak konkrét ismereteket (tanyalátogatás Mezőtúron, tájház Gyoma-Endrődön, Martfű
új központjának épületei).
A bevezető órák után a néprajzi csoportok közül elsősorban az alföldiekkel ismerkedtek
meg. Nagyobb hangsúlyt kaptak azonban az ember és a táj kapcsolatát, annak időbeli változását bemutató előadások. A táji néprajz így kiegészítette a tájgazdálkodás és a tájépítészet témakörébe tartozó ismeretanyagot. A társadalom és kultúra kérdésének időbeli és
térbeli bemutatása pedig a hallgatók történelmi ismereteihez adott olyan speciális ismereteket, amelyekkel a falusi, mezővárosi ember életmódját és a helyi (lokális-, vérségi-,
munkaszervezeti) közösségek működési rendjét ismerhették meg.
Az előadásokon szerzett ismeretek gyakorlati kipróbálása a házi dolgozatok elkészítéséhez szükséges anyaggyűjtés formájában történt. A félév elején kihirdetett témajegyzékből
minden hallgató választott egy számára szimpatikus témát, amely kutatására és feldolgozására néhány hónap a rendelkezésére állt. (Szünet utáni első órára kellett beadni a dolgozatot.) A feladat teljesítéséhez amellett, hogy tájékozódniuk kellett a szakirodalomban –
amihez elsősorban helyi könyvtárak, múzeumok kézikönyveit, írásos dokumentumait
tudták felhasználni –, adatgyűjtést kellett végezniük az általuk kiválasztott család, személy
körében egy általuk megválasztott településen. A 2002–2004-es tanévekben ezt a feladatot
beillesztettem az országos kutatás-fejlesztési program 5. alprogramjába (Nemzeti öröksé-
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günk és a jelenkor társadalmi kihívásai) tartozó „Lokális közösségek, vérségi csoportok és
az egyén helye, szerepe a változó társadalomban” című kutatási programba.4 A hallgatók
esettanulmányokat készítettek a következő témakörökben: 1.) Egy háromgenerációs parasztcsalád története; 2.) Egy családi gazdaság működésének egy évtizede; 3.) Egy családi gazdaság eszközállománya; 4.) A családi gazdaságok a falugazdász szemével egy településen;
5.) Rendszerváltás egy volt tsz-elnök szemével; 6.) Egy újító bemutatása.
A feladat teljesítéséhez a hallgatóknak ki kellett választaniuk a települést és azt a családot, személyt, akivel elbeszélgethettek. Mindössze néhány tanuló volt, aki a terepmunkára
nem vállalkozott, helyette szakirodalom, helyi kiadványok, vagy internetről levett anyag
alapján készített ismertetést. A nagytöbbség azonban a saját lakóhelyén megkereste azt az
adatközlőt, aki készséges volt az anyagközlésre. Legrészletesebbek, legpontosabbak azok
a leírások voltak, amelyek a saját családjuk, valamelyik rokon vagy szomszéd család gazdálkodásáról szóltak. Ugyanide sorolhatók a barátjuktól (egykori vagy jelenlegi iskolatársuktól) szerzett ismeretek alapján írt dolgozatok. (Nem egy tanuló maga is gazdálkodott,
illetve valamilyen vállalkozása volt.) A családtörténeteknél leggyakoribb informátor a
nagyszülő vagy annak a korosztályába tartozó idős ember volt. Azon dolgozatok, amelyek
a falugazdásszal történt beszélgetés nyomán születtek törvényekre, kormányrendeletekre,
egyéb szabályozókra történő utalásokat is tartalmaztak. A külső informátor (falugazdász,
volt tsz-elnök) gyakran esett abba a hibába, hogy általánosságban fogalmazott, így ezekből
a dolgozatokból kevesebb közvetlen információt kaptunk egy-egy településre vonatkozólag, mint a parasztcsaládoktól érkező anyagból.
A távoktatásban résztvevő hallgatóknál volt lehetőség egy másik dolgozat elkészítésére
is, amely a külterületi határnevek összegyűjtését jelentette. A hallgatók a legidősebb generáció megkérdezésével készítették el munkájukat általában a saját településükről. A földrajzi
nevek közlése, meghatározása mellett információkat közöltek a hellyel kapcsolatos
kultúrtörténeti és természetrajzi értékekről, emlékekből. A dolgozatokhoz térképet csatoltak, amelyet vagy maguk rajzoltak, vagy a helyi önkormányzatoktól, levéltárból, könyvtárból szereztek be. Ezek az alaptérképek általában 19. század második feléből származó
katonai, vagy kataszteri hivatalos térképek, amelyekre az általuk gyűjtött földrajzi neveket
bejelölték. Több esetben helyi könyvtárakban megbújó helytörténeti gyűjtést (általában
helyi tanító munkája) is bedolgoztak a munkájukba.
Mindkét anyaggyűjtés azzal a tapasztalattal járt a diákok számára, hogy a megkérdezett
embereknek örömet szereztek azzal, hogy az ismeretükre kíváncsi valaki. A hallgatóknak
is élményt jelentett a gyűjtés, a terepmunka. Közelebb kerültek családtagjaikhoz, ismerőseikhez és közvetlen információt szereztek a mindennapi élet, gazdálkodás menetéről,
gondjairól. Azt is megfogalmazták, milyen új ismeretekkel gyarapodtak, amelyet célszerű
lenne beépíteni a mai gazdálkodásba.
Összességében az alábbi témájú házi dolgozatokat írták tanítványaim 2003-ban:
A legnépszerűbb volt a rendszerváltás hatása a család életére – 59 dolgozat, családi gazdaságokról írt 19 fő, magánvállalkozásokról 9, egy-egy kismesterséget mutatott be 7
4

Széchenyi-terv K+F 5/162/2001. projekt (témavezető: Örsi Julianna) A projekt megvalósításáról lásd: Örsi Julianna 2004a;
Örsi Julianna 2004b; Örsi Julianna 2007a; Örsi Julianna 2007b.
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dolgozat. A tanyasi élet, a tanyai iskolák volt a témája 12 írásnak. A Tisza szerepét a település életében mutatta be 4 hallgató. Egy-egy hallgató vállalkozott egy egyéniség illetve
egy termelőszövetkezet bemutatására. 11 dolgozat született civil szervezetekről. 53-an a
családi ünnepeket (abból is legtöbben a lakodalmat) írták le.
Az alábbi témájú házi dolgozatok születtek 2006–2007-ben: családi gazdaságok, vállalkozások – 54 db, családtörténet – 27 db, családi és közösségi ünnep – 18 db, civil szervezet – 6 db.
Az előadásokhoz, a házi dolgozatokhoz kapcsolódott még az ajánlott, kötelező irodalom
elolvasása. A tájgazdálkodók Györffy István, Szűcs Sándor, Herman Ottó, Kiss Lajos, Erdei
Ferenc leírásai alapján színes képet kaptak a magyar paraszti gazdálkodásról, életmódról,
a falusi, mezővárosi társadalom 19–20. századi működéséről. Mindehhez hozzájárult Kósa
László Ki népei vagytok? című rendszerező könyve, amely a kollokvium tananyagát alkotta. Annak ellenére, hogy a könyvek beszerzése okozott némi gondot (a megvásárolt 40
példány után többet még a kiadótól sem tudtunk beszerezni), a helyi könyvtárak pedig csak
1–2 példánnyal rendelkeztek a megadott könyvekből, mégis mindenki felkészült és eredményes vizsgát tett. Én magam is terveztem egy főiskolai jegyzetet. Ennek tematikája elsősorban a vendéglátás–turizmus szakirány néprajz – szociológia tantárgyhoz adott volna
fogódzót, de végül nem került kiadásra.
Oktatói munkám során 32 néprajzi témájú szakdolgozat készült a Mezőtúri Főiskolán.
(5. melléklet) Ebből a szakdolgozat témavezetője voltam 25 esetben, bíráló 7 esetben.
III. Projektmegvalósítás főiskolai, egyetemi hallgatók bevonásával
2006-ban a Regionális Operatív Programban találtuk a 3.3. A felsőoktatási intézmények
és a helyi szereplők együttműködésének erősítése pályázati kiírást, amelyre újabb projektet
készített Örsi Julianna. A projekt címe: „Nemzedékek kutatóúton. A Szolnoki Főiskola Mezőgazdasági fakultása és a civil szervezetek együttműködése az Észak-Alföld fejlődéséért”5
Időközben a mezőtúri intézményt átvette a Szolnoki Főiskola, így a pályázat benyújtója
ezúttal a Szolnoki Főiskola lett. Megvalósítója: a Mezőtúri Mezőgazdasági Fakultás.
Támogatott partnerei civil szervezetek: Túrkevei Kulturális Egyesület, Jász-NagykunSzolnok Megyei Tudományos Egyesület (további partnerek: Fakultási Hallgatói Önkormányzat, Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület, Mozgássérültek JNSZM. Egyesülete).
A pályázat 32 milliós támogatást nyert, amelyben már a hazai források mellett jelentős
Európai Uniós támogatás is volt. A két évre szóló kutatási program kistérségek összehasonlító vizsgálatát tartalmazta. A kiválasztott kistérségek: Mezőtúri, Kunszentmártoni,
Balmazujvárosi, Hajduhadházi, Berettyóújfalui, Mátészalkai, Nyírbátori kistérség. A
kutatásra 10 kutatócsoportot hoztunk létre, amelyből 7 társadalomkutató és három
természetkutató. 41 főiskolás illetve egyetemi hallgató vett részt a kutatásban (Mezőtúrról,
Szolnokról, illetve Debrecenből). A 3 fős csoportok irányítói muzeológus-kutatók és főiskolai tanárok. Közülük kiemelem Krizsán József, Kalmár Imre, K. Vass Eszter és Herbály
Katalin főiskolai tanárokat, akik a természet és gazdaságkutató csoportokat vezették. Örsi
Julianna amellett, hogy az egész kutatási program projektmenedzsere társadalom5

A pályázat száma: ROP 3.3.3.1-05/1-2006-0007/37.; Örsi Julianna 2007c, Örsi Julianna 2008.; Örsi Julianna – Krizsán
József (szerk.) 2008
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kutatócsoportot is vezetett. (A Nemzedékek kutatóúton … projekt kutatócsoportjai – 2. mellékletben).
A program fő célja
Fő célunk, hogy a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói, mint a régióban potenciálisan
munkát vállaló diplomás szakemberek:
– különböző kutatási módszerek megismerésével, alkalmazása által kapcsolatba kerüljenek különböző gazdasági, önkormányzati és civil szektorhoz tartozó munkáltatókkal,
– Megismerkedjenek a kistérségek fejlesztéséhez szükséges eszközrendszerrel,
– felismerjék az élethosszig való tanulás jelentőségét a munkáltató és a munkavállaló
oldaláról egyaránt,
– kutatási eredményeik alapján, mint leendő középvezetők, vezetők (munkáltatók, munkavállalók és vállalkozók) hozzájáruljanak az Észak-Alföldi Régió versenyképességének javításához,
– az Észak-Alföldi Régió jobb megismerése, a kapcsolatháló építésének lehetősége adjon
perspektívát az életpályájuk régiónkhoz kötődéséhez.
Kutatáshasznosítás szempontjából célként határoztuk meg, hogy az Észak-Alföldi Régió
kiemelten hátrányos helyzetű kistérségeinek összehasonlító vizsgálatát elvégezzük a
kistérségek társadalmi–gazdasági fejlődésének elősegítésére.
A projektnek tehát kettős célja volt. Kutatási anyag gyűjtése, feldolgozása a jelenkor
helyi társadalmának jobb megismeréséhez valamint a fiatalok felkészítése a munka
világába történő bevezetéshez, hozzájárulás az esetleges kutatóvá nevelésükhöz, innovációs
hajlamuk fejlesztéséhez. A program keretében szakmai felkészítés után terepmunka majd
feldolgozás következett. A célok között az első publikációk megjelentetése, tárgykatalógus
készítés, filmkészítés, konferencia rendezése és projektzáró tanulmánykötet kiadása is
szerepelt.
A hallgatók interjúkat készítettek a gazdaságban és a civil szférában szereplő emberekkel, dolgozatokat írtak az általuk összegyűjtött anyagból, amelyek legjobbjai megjelentek
a Jászkunság folyóirat 2007–2008. évi számaiban.6 Összesen 14 diákdolgozat és négy csoportvezetői beszámolót publikáltunk ezen folyóiratban. 2007-ben a Főiskola által szervezett
Tájgazdálkodási Napokon a kutatásban résztvevő hallgatók előadást tartottak és kiállítást
is szerveztünk projektünk megvalósításáról. 2008-ban a Mezőtúron 2008. július 2–4. között
megrendezésre került a XIV. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia az előző évihez hasonló körülmények között. Ekkor 4 diák számolt be előadásban
és 11 posztert mutattak be diákjaink a munkájukról. (3. melléklet)
A „Nemzedékek kutatóúton …” projektzáró kötetben pedig a csoportvezetők részletesen
beszámoltak a hallgatókkal végzett közös munka eredményeiről. A kötetben 16 diák írása
került publikálásra. (4. melléklet)

6

Örsi Julianna (szerk.) 2007, 2008
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IV. Összegzés
Nem véletlen az, hogy az ezredfordulón már igencsak megugrott a mezőgazdasági főiskolák tanulóinak a létszáma. Így volt ez Mezőtúron is. Jó érzékkel beindították a Tájgazdálkodási Tanszéket, ahol számos praktikus ismeret mellett a néprajz–szociológia órákat is
beiktatták a kötelező tantárgyak közé. Mint habilitált doktor, előadásaimban nagy hangsúlyt
fektettem a hagyományos paraszti gazdálkodás értékeinek megismertetésére. A családi
gazdálkodás, az önellátó termelés és fogyasztás megköveteli a természet-közeli életmódot,
a föld szeretetét, a paraszti munka becsületét. Az akkori hallgatók – ma már bizonyára többségük sikeres gazdálkodó – házi dolgozataiból, beszámolóiból kiderült, hogy ez a szemlélet
közel áll hozzájuk. Hittem és ma is hiszem, hogy a családból hozott – a szó nemes értelmében vett – paraszti magatartás, szemlélet és a főiskolán szerzett sokirányú gazdasági és társadalmi ismeret olyan vidéki értelmiségivé formálta őket, akik ma már eredményesen gazdálkodnak,
mintát adnak a falusi–kisvárosi közösségnek és segítik a vidék társadalmának felemelkedését. Nélkülük kiürül a falu. Vitalitásuk nélkülözhetetlen a vidék fenntartható fejlődéséhez. Az újabb és újabb nemzedék felkészítéséhez, szerepvállalásához pedig szükség van
a vidéki felsőoktatásra, a mezőgazdasági és társadalmi ismeretekre. A művelt gazdálkodók
szerepe olyan a vidék életében, mint kenyérnek a kovász.
Tudom, hogy a nyolc–tíz éves oktatói munka nem mérhető össze a nagy múltú egyetemek
néprajzi tanszékeinek oktatási eredményeivel, mégis úgy gondolom, hogy a néprajz tárgy
oktatásával a Mezőtúri Főiskola hozzájárult ahhoz, hogy a mezőgazdasághoz kötődő
értelmiség a szemléletváltás eredményeként majdan a faluban, kisvárosban a hagyományos
paraszti kultúra helyi értékeit és a vidékhez, a tájhoz kötődő embert megbecsülje, segítse,
képviselje.
Irodalom
Herbály Katalin
2013
A Mezőtúri Főiskola szerepe az agrárképzésben. In: Örsi Julianna
(szerk.): Gazdaszemmel. A hagyomány és az ismeretátadás szerepe a vidéki társadalomban. Alföldi Könyvtéka 8. kötet.165–178. Túrkevei Kulturális Egyesület, Túrkeve.
Kovács János
2015
A Magyar Örökség-díjas mezőtúri Református Kollégiumról és Könyvtáráról. In: Örsi Julianna (szerk.): Jászkunság évkönyv 3. (2015) 361–374.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Szolnok.
Lengyel Lajos
2015
Néhány gondolat az agrár felsőoktatás helyzetéről. In: Örsi Julianna
(szerk.): Jászkunság évkönyv 3 (2015) 335–349. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tudományos Egyesület, Szolnok.
Örsi Julianna
1994
Földközelben. Túrkevei Kulturális Egyesület, Túrkeve.
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Örsi Julianna
2004a.

Örsi Julianna
2004b.
Örsi Julianna
2007a

Örsi Julianna
2007b.

„A lokális közösségek, vérségi csoportok és az egyén helye, szerepe a
változó társadalomban” című kutatás eredményeinek összegzése. In: Örsi
Julianna (szerk.): Nagykunsági közösségek. Lokális közösségek szerepe
a változó társadalomban. Nagykun Kistérségi Tanulmányok 3. kötet.
345–357. Túrkevei Kulturális Egyesület, Túrkeve.
Jelenkori kutatás a Nagykunságon. In: Néprajzi Hírek 2004. 3–4. szám.
48-50. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest.
Lokális közösségek, vérségi csoportok és az egyén helye, szerepe a
változó társadalomban. Az NKFP 5/162/2001. sz. projekt eredményeinek bemutatása. In: Jászkunság L. évf. (2007) 1–2. szám 16–33. JászNagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Szolnok.
A társadalomkutatási projektek jelentősége napjainkban. – „Lokális és
vérségi közösségek hálózata a helyi társadalomban” téma vizsgálatához. – In: Örsi Julianna (szerk.): Mikroközösségek. Társadalom- és gazdaságkutatási eredmények és módszerek innovációja. Jászkunság Könyvtéka
1. kötet. 11–20. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület,
Túrkeve – Szolnok.

Örsi Julianna
2007c.

„Nemzedékek kutatóúton …” – Célok, módszerek, várható eredmények
egy kutatási projekt indításánál. – In: Örsi Julianna (szerk.): Mikroközösségek. Társadalom- és gazdaságkutatási eredmények és módszerek
innovációja. Jászkunság Könyvtéka 1. kötet. 21–40. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tudományos Egyesület, Túrkeve – Szolnok.
Örsi Julianna (szerk.)
2007, 2008
Jászkunság folyóirat L. és LI. évfolyam. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Egyesület, Szolnok.
Örsi Julianna
2008
„Nemzedékek kutatóúton …” Egy projekt az eredmények tükrében. In:
Néprajzi Hírek 2008/3–4. szám 5–7. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest.
Örsi Julianna – Krizsán József (szerk.)
2008
Nemzedékek kutatóúton …projektzáró kötet. Túrkevei Kulturális Egyesület, Túrkeve.
Vermes Pál – Bélley Ferenc – Vizdák Károly (szerk.)
2010
Emlékkönyv: A Mezőtúri Felsőoktatás fél évszázada 1960–2010. Mezőtúri Föiskola, Mezőtúr.
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1. melléklet. TANTÁRGYI PROGRAM (2005/2006. tanév)
A tantárgy megnevezése: NÉPRAJZ
A tantárgy kódja: MT_BNR512TN, MT_BNR512TL
Az oktató tanszék: Tájgazdálkodási Tanszék
Tantárgyfelelős: Dr. Örsi Julianna
1. A tantárgy fő adatai:
Típusa:
B típus
Szak:
tájgazdálkodási mérnök
Szakirány:
minden szakirány
Tantervi óraszám:
2+0 óra/hét 26 óra/félév
7+0 óra/félév
kredit:
2
Oktatási idő:
III. évfolyam 1. félév
Számonkérés formája: gyakorlati jegy

(nappali tagozat)
(levelező tagozat)

2. A tantárgy célkitűzése
A tantárgy oktatásának célja a népi kultúra tiszta forrásainak megismertetése és felhasználása a tájgazdálkodásban. A néprajztudomány alapjainak megismerésével olyan
kultúrtörténeti ismereteket kapnak a hallgatók, amely területileg és történelmileg segít
elhelyezni egyes elemeket a magyar kultúrában. A tárgyi értékeink feltárásához, bemutatásához hasznos ismereteket és ötleteket ad a tantárgy anyagának elsajátítása.
3. A tantárgy kapcsolódása más tantárgyakhoz
A tantárgy témaköreit tekintve szorosan kapcsolódik a Táj- és természetvédelem, az
Agrártörténet, a Tájépítészet, a Mezőgazdaság és vidékfejlesztés, a Fenntartható mezőgazdaság, a Településföldrajz című tantárgyak anyagához, valamint alapot teremt a Településszociológia tantárgy elsajátításához.
4. A tananyag rövid leírása
A hagyományos magyar paraszti kultúra kistáji sajátosságainak bemutatása abból a
célból, hogy a hasznosítható ismereteket (gazdálkodás) átvegyék a fiatalok, valamint, hogy
a magyar kulturális örökség értékeit (népi építészet, népművészet, tárgyi kultúra) megismerjék mind a tárgyi környezetükben, mind a szellemi értékek (népszokások, folklór)
területén. A társadalom működésének mechanizmusának (korcsoportok, társadalmi rétegek,
faluközösségek, civil szervezetek) bemutatása elősegíti vidék sajátosságainak megismerését, megértését, amelyekre a fejlesztések során építeni lehet.
4.1. A tantárgy fő témakörei
1.) A néprajz helye, szerepe a tudományok között; az Alföld kiemelkedő kutatói
2.) Néprajzi, kistáji csoportok a Kárpát-medencében
3.) Magyarország népesség-összetétele nemzetiségek, társadalmi rétegek, korosztályok
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4.) A települések, mint a közösségek szinterei
5.) Ünnepek és hétköznapok, a paraszti élet rendje (a munka szerepe, az esztendő ünnepei,
népszokások)
6.) Esztétikum a hagyományos kultúrában (népi építészet, lakáskultúra, népviselet, népművészet,)
7.) Népi kultúra az idegenforgalomban (tájházak, múzeumok, falusi turizmus, programok,
emléktárgyak, imázsteremtés)
8.) A magyar kulturális örökség értékeinek felhasználási lehetőségei a jelenben és a
jövőben
4.2. A tananyag
Kötelező irodalom:
Örsi Julianna: Népi kulturális örökségünk (jegyzet)
Kósa László: Ki népei vagytok?
Javasolt irodalom:
– Erdei Ferenc munkái
– Earl Babbie: A társadalomtudomány kutatás elmélete
– Györffy István: Magyar falu – magyar ház, vagy
Magyar föld – magyar nép
– Filep Antal – Kósa László: A magyar nép táji–történeti tagozódása
– Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok – ünnepi szokások
– Szilágyi Miklós (szerk.): Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban
– Örsi Julianna (szerk.): Kulcsemberek, vagy
Családok – famíliák – nemzetségek, vagy
Nagykunsági közösségek
4.3. A tananyag feldolgozási formája
A tantárgy anyagának elsajátítása előadások keretén belül történik. Az elméleti anyag
elmélyítését szolgálja a félév során sorra kerülő lehetőség szerinti múzeumlátogatás.
5. A tantárgy követelményrendszere
5.1. A szorgalmi időszak feladatai
A hallgatók az elméleti órákon olyan ismereteket szereznek, melyek segítségével képesek
egy-egy település sajátosságainak felismerésére, vizsgálatára.
A félév során a hallgatók két témazáró dolgozatot írnak a 6. és 11. oktatási héten. A
zárthelyik időtartama: 50 perc.
A félév során a hallgatók házi feladatot kapnak, melynek beadási határideje a 10. oktatási
hét.
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5.2. A félévi pontszám és a minősítés
A félévi összpontszám: 100
A pontszám részletezése:
Témazáró dolgozat(ok)
Házi feladat(ok)
félévi tanóra aktivitásra
összesen:
A tantárgy osztályzatai
(5) jeles
(4) jó
(3) közepes
(2) elégséges
(1) elégtelen

25 pont
50 pont
25 pont
100 pont

80 – 100 pont
70 – 79 pont
60 – 69 pont
50 – 59 pont
0 – 49 pont

5.3. A félés elismerésének (aláírásának) feltételei
Az írásbeli feladatok megírása és a házi feladat benyújtása szükséges, valamint az, hogy
ezekkel legalább 50 %-os teljesítményt érjen el a hallgató.
Eredménytelen feladatok pótlására automatikusan nem kerül sor. A féléves teljesítmény
figyelembevételével egyes feladatok pótlására a tantárgyfelelős – különösen indokolt
esetben – lehetőséget ad.
5.4. A számonkérési forma, a minősítés rendje
A gyakorlati jegy, valamint annak minősítése az 5.2. és 5.3. pontok szerint.
6.
Az összes hallgatói óraráfordítás magában foglalja az előadásokon való részvételt, az
egyéni tanulást, a házi feladat elkészítését, a zárthelyi dolgozatok írására történő felkészülést.
Mezőtúr, 2004. szeptember 27.
Dr. Örsi Julianna
tantárgyfelelős
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2. melléklet. A „Nemzedékek kutatóúton …” projekt téma-csoportjai
1.) Megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségei a hátrányos helyzetű családok
számára az Észak-Alföldi Régióban (csoportvezető: Krizsán József – Mezőtúr)
2.) Az innováció szerepe a vidék felzárkóztatásában (csoportvezető: Dr. habil: Kalmár
Imre – Mezőtúr)
3.) Fenntartható fejlődés, tájgazdálkodás lehetőségei az Észak-Alföldi Régióban (csoportvezető: Kalmárné dr. Vass Eszter – Mezőtúr)
4.) Gazdasági vállalkozások a Kunszentmártoni és a Mezőtúri Kistérségben (csoportvezető: Hekliné dr. Herbály Katalin – Mezőtúr)
5.) A munkanélküliség hatása a családok életére a Hajdúhadházi és a Mezőtúri Kistérségben (csoportvezető: dr. Szendrei Eszter – Debrecen)
6.) A nemzeti ünnepek és a történelmi sorsfordulók recepciója, illetve szerepe a helyi
társadalom identitásának megőrzésében a Kunszentmártoni és a Mezőtúri Kistérségben (csoportvezető: Kapás János – Túrkeve)
7.) A kistérségek, települések imázsteremtésének gasztronómiai elemei a Hajdúhadházi
és a Mátészalkai Kistérségben (csoportvezető: dr. habil. Bődi Erzsébet – Debrecen)
8.) Mobilitás és stabilitás a kistérségekben. A vérségi és a lokális csoportok szerepe a
jelenben élő, de a jövőért dolgozó ember életében (csoportvezető: dr. habil. Örsi Julianna)
9.) Az élethosszig tartó tanulás, mint esélynövelő tényező szerepe a munkáltatók és a
munkavállalók esetében a szolgáltatás területén (csoportvezető: Túróczyné dr. Veszteg
Rozália – Szolnok)
10.) Generációk és nemek esélyegyenlősége és hátrányos helyzetének megváltoztatására
kialakított egyéni, közösségi és családi stratégiák (csoportvezető: Márki Gábor – Túrkeve)
3. melléklet. A „Nemzedékek kutatóúton …” projekt kutatási eredményeinek közzététele
Publikálás
A projekt megvalósítása folyamán a Jászkunság folyóiratban (Jászkunság 2007. 3–4
számában és a Jászkunság 2008. 3–4. számában összesen 14 diákdolgozatot és 4 csoportvezetői dolgozatot közöltünk.
Diákok írásai:
Ditrói Eszter: Stabilitás és migráció Hajdúdorogon
Ditrói Eszter: Stabilitás és migráció a Mátészalkai kistérségben
Kohut Sára: A Hajdúhadházi kistérség kulturális és történelmi megosztása
Tarczali Anikó: Imázsteremtés gasztronómiai elemei a Hajdúhadházi kistérségben.
Nyíracsádi esettanulmány
– Grósz Zsuzsanna: A Nagydobosi Sütőtök Fesztivál
– Gál Nikolett: Munkamegosztás a munkanélküli családokban
–
–
–
–
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– Gál Nikolett: A munkanélküliség által létrehívott élethelyzetek és megoldási stratégiák
a Mezőtúri és Hajdúhadházi kistérségben
– Metykó Szabina: Mennyiben határozza meg az élethosszig tartó tanulás az elhelyezkedési lehetőségeket a Berettyóújfalui kistérségben?
– Rénes Mónika: Az életen át tartó tanulás kutatócsoport Tiszazugi gyűjtésének részeredményei
– Mező László: Túrkeve városképének változásai a 20. században
– Acsádi László: Dokumentumfilm készítés tapasztalatai a Nagykunságban
– Fekete Réka: A szélenergia, mint a megújuló energiaforrások fő irányadója, hőszivattyús rendszerek bemutatása, napenergia befogadása
– Fazekas Ivett: Biomassza potenciál alakulása a Mezőtúri kistérségben
– Vásárhelyi Éva: Megújuló energiaforrásokkal való fűtési lehetőségek
Csoportvezetők írásai:
– Örsi Julianna: A „Nemzedékek kutatóúton” projekt megvalósulásának egy éves mérlege
– Örsi Julianna: A projektmenedzsment képzés hasznosíthatósága a gyakorlatban
– Bődi Erzsébet: Dilemmák a kistérségek, települések imázsteremtésében szerepet játszó
gasztronómia kutatásával kapcsolatban
– Szendrei Eszter: A munkanélküliség szociálpszichológiai jellemzői a Mezőtúri kistérségben végzett empirikus vizsgálatok alapján.
Diákkonferencia
Előadások:
A Mezőtúron 2008. július 2-4. között megrendezésre került a XIV. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia az előző évihez hasonló körülmények
között. Erre mind a 10 kutató csoportunk posztert készített. A poszter készítésére előzőleg
Túrkevén workshop keretében 2008. június 20–22 között került sor. A posztereket a konferencián kiállítás keretében bemutattuk. (A tablókon szerepeltek – csakúgy, mint minden
kiadványunkon – a támogatók logói).
A 2008. évi diákkonferencián a következő előadások hangzottak el csoporjainkból:
– Antal Lajos: Ökológiai termelés, minőségi élelmiszerellátás lehetőségeinek vizsgálata
Berettyóújfalu kistérségben
– Grósz Zsuzsanna: Egy haszonnövény kultusza a Mátészalka kistérségben – X. Nemzetközi Nagydobosi Sütőtök Fesztivál
– Mező László: Túrkeve városképének változásai a XX. században
– Zakar Ilona: A Balmazújváros kistérség versenyképességének elősegítése az ökológiai
gazdálkodással
A poszterek címei:
– Acsádi László – Domoki Mária – Mező László: Történelemkutatás és identitásvizsgálat
a Nagykunságban és környékén
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– Csapó Márton – Farkas Barbara – Illés Adrienn: A kunszentmártoni kistérség fejlesztési
lehetőségei a vállalkozók szempontjából
– Csáki Andrea – Gál Nikolett – Szűcs Imre: A munkanélküliség hatása a családok életére
Hajdúhadházi és a Mezőtúri kistérségben
– Ditrói Eszter – Stark Elek – Négyesi Boglárka: Stabilitás és migráció a Mátészalkai
kistérségben
– Fazekas Ivett – Fekete Réka: Biomassza potenciál felmérésének szempontjai egy kistérségben
– Grósz Zsuzsanna – Makkai Andrea: Gasztronómiai imázsteremtés a Mátészalkai és a
Hajduhadházi kistérségben
– Kapás Mihály: Gyógynövények gyűjtésének, termelésének, felvásárlásának és piacra
jutásának vizsgálata a Balmazújvárosi kistérségben
– Kelemen Bernadett – Kiss Nikolett – Szamosfalvi Melinda: Az innováció szerepe a
tradicionális mezőtúri kézműipar jelenlegi fejlődésében
– Metykó Szabina – Nagy Alexandra – Rénes Mónika: Mennyiben határozza meg az
életen át tartó tanulás az elhelyezkedési lehetőségeket az Észak-Alföldi Régió három
hátrányos helyzetű kistérségében
– Tóth Ibolya – Tóth Zsuzsanna – Nagy Eszter: Generációk és nemek esélyegyenlősége
és hátrányos helyzetének megváltoztatására kialakított egyéni-, közösségi és családi
stratégiák
– Vásárhelyi Éva: Fűtési lehetőségek megújuló energiával családi házak esetében
4. Melléklet. A „Nemzedékek kutatóúton...” kötet (szerk.: Örsi Julianna – Krizsán
József, Túrkeve, 2008) tartalma
A. Csoportvezetők írásai:
– Örsi Julianna: Kistérségek társadalomképe a 21. század elején a „Nemzedékek kutatóúton …” projekt eredményei alapján
– Krizsán József: Megújuló energia
– Hekliné Herbály Katalin: Két kistérség – sok vállalkozás
– Bődi Erzsébet: A hagyomány újraértékelése a jelenben
– Szendrei Eszter: A munkanélküliség értékének és értékelésének változásai
B. Diákok írásai:
– Antal Lajos: Biogazdálkodás megvalósíthatóságának vizsgálata Berettyóújfalu
Kistérségben
– Zakar Ilona: A Balmazújvárosi kistérség versenyképességének elősegítése az ökológiai
gazdálkodással
– Szamosfalvi Melinda: Az innováció szükségessége a kis- és középvállalkozások
életében
– Kiss Nikolett: Az innovációt segítő Európai Uniós pályázatok szerepe a leszakadó
kistérségekben
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– Kelemen Bernadett: Az innováció a kisközösségek életében
– Csapó Máron – Farkas Barbara – Illés Adrienn: A Mezőtúri kistérség fejlesztési
lehetőségei a vállalkozások szempontjából
– Csapó Máron – Farkas Barbara – Illés Adrienn: A Kunszentmártoni kistérség fejlesztési
lehetőségei a vállalkozások szempontjából
– Gál Nikolett: Munkanélküliség problémájáról
– Csáki Andrea: Munkanélküliség hatása a családok életére
– Makkai Andrea: Imázsteremtés gasztronómiai elemei a Hajduhadházi kistérségben
– Ditrói Eszter: Két kistérség – két példa
– Nagy Eszter: Polarizáció a cigányság körében a Hajdúhadházi és a Mátészalkai kistérségben
– Metykó Szabina – Nagy Alexandra – Rénes Mónika: Az életen át tartó tanulás fontossága és szerepe egy térség gazdasági élénkítésében
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5. melléklet. Néprajzi jellegű szakdolgozatok a Mezőtúri Mezőgazdasági Főiskolán (2003-2008)

A vidéki értelmiség szemléletformálása
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Hegedűs Krisztián

Gazdasági egyesületek a Tiszazugban
Adalékok a Tiszazug egyesülettörténetéhez
Az első egyletek, egyesületek, körök a Tiszazugban már a kiegyezés után megalakultak,
de nagyobb számban csak a századfordulótól jelentek meg. A Tiszazug egyesületi életének
történetével a történészek, helytörténeti kutatók csak részben vagy érintőlegesen foglalkoztak, ezek a tanulmányok mégis jó kiindulási pontot jelentettek a kutatás elindításához.
Szállási Sándor szociográfiája Csépa, Szelevény, Tiszasas és Tiszaug egyesületi életéről
ad rövid jellemzést.1 Botka János és Csetényi Mihályné Csépa társadalmi életéről, főleg a
legnagyobb jelentőséggel bíró Gazdakör működéséről ad részletes adatokat.2 Gulyás Katalin
Tiszaföldvár egyesületeit írta össze.3 Szabó László Tiszazugról szóló monográfiája a gazdálkodásról ad részletes ismertetőt, valamint gazdag statisztikai adatokkal szolgál.4 Jellemzően, szinte minden kutató hangsúlyozza a téma feldolgozatlanságát, a kutathatóság
problematikáját.
Az egyesületek kutatásában a legnagyobb nehézséget a jól használható forrásanyag
hiánya okozza, ami a legtöbb esetben az iratok autonóm kezeléséből fakad. A levéltári
anyagban a legfontosabb információkat az alapszabályok gyűjteménye, valamint az alispáni
iratok között fellelhető egyesületek féléves jelentéseiben találhatjuk.5 Ezekben az iratokban
a legtöbb hivatalosan működő egyesületet megtalálhatjuk. Ez azonban az alapítás évének
meghatározására nem minden esetben lehet mérvadó. Jellemző, hogy számos esetben, az
alapszabály módosításának évét jegyezték fel, így a valós alapítás meghatározásához további kutatás szükséges. Elírások, vagy a laza adatkezelés miatt nem egyszer ellentmondásokba is ütközhetünk.
Tanulságosnak mondható Vígh Endre vármegyei levéltáros alispánhoz intézett levelezése
az 1920-as évekből. A vármegyei egyesületi törzskönyvet vezető hivatalnok a helyhatósági
nyilvántartás hiányosságaira, felületességére panaszkodott. Példaként Szolnok városának
esetét említette, ahol az 1929-ben a városi nyilvántartás szerint 65 egyesület működött,
ezzel szemben a törzskönyvben 86 név szerepelt, a tisztikar nyilvántartása szintén pontatlannak bizonyult.6 A helyzet rendezésére megyei szinten több kísérletet tettek, de az
megnyugtatóan csak a 1930-as évek közepére tisztázódott.7

1
2
3
4
5
6
7

Szállási Sándor 2011
Botka János 1977; Csetényi Mihályné 2014
Gulyás Katalin 2002
Szabó László 2011
A Magyar Nemzeti Levéltár Szolnok Megyei Levéltár ában (továbbiakban MNL JNSZML) a témára vonatkozólag a
következő egységeit néztem át: Közvetlenül levéltárba utalt iratok gyűjteménye XV. 7.69. Egyesületek félévi jelentései
1922-től, Közvetlenül levéltárba utalt iratok gyűjteménye, XV.7.259. Egyesületek mutatója 1867–1951.
MNL JNSZML Közvetlenül levéltárba utalt iratok gyűjteménye XV. 7.69. Egyesületek félévi jelentései 1922-től
Erre a legjobb példa a Külső Tehenes Szelevényi Holtkőrösi Halászati Társulat, amelynek 1918-as megszűnését csak 1935ben jelezték az illetékesek felé.
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A hivatalosan elfogadott alapszabály nélkül működő egyesületekre, ezekben a forrástípusokban semmilyen utalást nem találunk. Ezek felkutatására további alternatív források
áttekintése szükséges. Fontos információkkal szolgálhatnak az adott település tanácsülési,
közgyűlési jegyzőkönyvei, amelyek tovább gyarapíthatják ismereteinket, valamint a városvezetés és egyleteinek viszonyáról is leírást adhatnak. A forráshiány miatt nagy segítséget
nyújthat a helyi sajtó áttekintése. Esetemben az önálló sajtó szinte teljes hiánya miatt a
Tiszazughoz ezer szállal kapcsolódó Kunszentmárton hetilapjai szolgáltak fontos háttérinformációkkal. A Kunszentmárton és Vidéke, a Közérdek, majd a Kunszentmártoni Híradó
rendszeresen közölt tudósításokat a környező települések egyesületi életéről, rendezvényeiről.
Az első olvasókörök, temetkezési társulatok az 1870-es évektől jelentek meg a Tiszazugban, az első világháború előtt számuk alig gyarapodott. Az egyesületi mutató áttekintése
során gyorsan megállapítható volt, hogy jelentősebb egyesületi élet a felsorolt települések
közül csak a nagyobb lakosságszámmal rendelkező Tiszaföldváron, Cibakházán, Tiszakürtön és Csépán bontakozhatott ki.8
Az egyesületi élet fejlődésében nagy törést jelentett az első világháború, mely a dualizmuskori egyletek időszakos vagy végleges megszűnését okozta. Az alispán által elrendelt
1922-es egyesületi összeírás Cibakházán 13, Tiszaföldváron 9, Tiszakürtön 4, Nagyréven
3, Tiszasason 3, Csépán 4, Szelevényen 2, Tiszainokán 1 egyesületről tett említést, Tiszaugon
ekkor nem volt működő egyesület. Az egyesületi élet az 1920-as évek közepe főleg vége felé
éledt újjá, jellemzően egyre nagyobb számban jelentek meg az országos egyesületek helyi
fiókegyletei (Faluszövetség, Hangya, Stefánia stb.).
Kutatásom az egyesületek egy speciális körére a gazdasági egyesületekre terjedt ki, a
19. század közepétől 1951-ig.9 A vizsgálat Cibakháza, Tiszaföldvár, Csépa, Nagyrév, Szelevény, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug településeit érintette.
Országos és vármegyei gazdasági egyesületek
A Széchenyi István kezdeményezésére létrejött Országos Magyar Gazdasági Egyesület
1827-től jegyzi működését. Az alapítók a magyar mezőgazdaság fellendítését, korszerűsítését tűzték zászlajukra, de a lóverseny ügy is igen fontos szerepet kapott.10 A modern
mezőgazdasági eljárások népszerűsítésére országos szinten szerveztek tanfolyamokat, saját
szaklapot működtettek. A gazdák számára vásárokat, mezőgazdasági versenyeket szerveztek. A Jász-Nagykun-Szolnokvármegyei Gazdasági Egyesület gróf Szapáry Gyula, Magyarország egykori miniszterelnökének kezdeményezésére 1857-ben alakult meg.11 Az
egyesület neve 1857-től 1867-ig Külső Szolnokmegyei Gazdasági és Lovar Egylet, 1868tól 1877-ig Külső Szolnokmegyei Gazdasági Egylet, 1878-tól Jász-Nagykun-Szolnokvármegyei Gazdasági Egyesület volt. Az egyesület életében a kiegyezés után jelent meg a
8
9
10
11

Csépán a1906-os farsangi szezonban az egyletek, körök másfél hónap alatt hét bált szerveztek. Közérdek 1906. február 4.
V. évf. 5. szám 4.
A második világháború lezárása után szovjet mintára kialakított kommunista rezsim a a korábbi egyesületeket, társadalmi
szervezeteket több ütemben 1945 és 1951 között megszüntette.
Bagi Gábor 2011: 160.
Az egylet 19. század végi történetével Bagi Gábor részletesen foglalkozott. Bagi Gábor 2011.
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kisvárosi-falusi értelmiség és a jobbágyfelszabadítás után megerősödött földbirtokos
parasztság.12 Az egyesület székhelye 1885-ig Törökszentmiklós volt, majd Szolnokra
helyezték át.13
A ló- és szarvasmarha tenyésztés fejlesztésére közös ménest és szűzgulyát állítottak fel,
csaknem minden évben állatdíjazást és lóversenyt rendeztek. A fásítás előmozdítása
érdekében kísérleti kertet, a műtrágyázási és termelési kísérletek végzésére kísérleti telepet,
a baromfitenyésztés fejlesztésére baromfinevelő telepet létesítettek. Megyeszerte számos
vetőgépversenyt, szántási versenyt, arató- és kaszálógépversenyt, vízemelő- és szivattyúgép
versenyt szerveztek. Felolvasásokkal, előadásokkal, tanfolyamokkal igyekeztek a modern
mezőgazdasági ismereteket a legszélesebb körben terjeszteni és népszerűsíteni. A gazdák
hiteligényeinek kielégítésére 1889-ben megalakították a Szolnoki Mezőgazdasági Takarékpénztár Részvénytársaságot.
„Tiszamelléki Gazda” címen havonként megjelenő szaklapot adtak ki, melyet a tagok
díjmentesen megkaptak. Az egyesület szoros kapcsolatot tartott fenn az Országos Magyar
Mezőgazdasági Egyesülettel, a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamarával, a társegyesületekkel,
a megyebeli gazdakörökkel, városokkal és községekkel.
Gazdasági egyesületek és annak típusai a Tiszazugban
A gazdasági egyesületek fogalmába a mezőgazdasági ágaktól függően többféle egyesületet sorolhatunk. Tágabb értelmezésben a földbirtokkal rendelkező mezőgazdasági tevékenységet végző emberek a közös érdekvédelem és képviselet, a termelés és értékesítés
hatékonyságának növelése, valamint az egyesület által kínált előnyök érdekében választották a társadalmi szerveződés ilyen formáját.
Az egyesületek ezen túlmenően sok esetben közművelődési, sőt közegészségügyi ismeretterjesztő funkciókat is elláttak. Előadásokat szerveztek az alkoholizmus veszélyeiről,
valamint a népbetegségként jelen lévő tuberkulózis megelőzéséről. Az egyesület berkein
belül műkedvelő körök alakultak, amelyek zenés előadásokat, színdarabokat mutattak be.14
A források alapján megállapítható, hogy nem minden gazdasági egyesület tekinthető
társadalmilag homogének, a tagok között találhatunk gazdálkodókat, kisiparosokat, és a
helyi értelmiség képviselőit is, akik foglakozásuk mellett szántófölddel, szőlőbirtokkal is
rendelkeztek. Az egyes egyesületekbe a bekerülés az alsóbb földnélküli rétegekből szinte
lehetetlen volt. A Tiszazugban a klasszikus gazdakörök mellett gazdasági szakegyesületeket
is találunk. Jelen voltak a hegyközségek, közbirtokossági, legeltetési és halászati társulások.
Az 1920-as évek közepétől megjelentek a Falu Országos Földmíves Szövetség köznapi
nevén Faluszövetség helyi fiókjai, amelyek mérsékelt érdeklődés mellett működtek.

12
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Bagi Gábor 2011: 195.
Bagi Gábor 2011: 162–164.
A hivatalos összeírásban nem szerepel, de tudomásunk van a tiszaföldvári gazdálkodó ifjak műkedvelő társulatáról. Közérdek
1904. november 20. III. évf. 47. szám 3.
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a.) Hegyközségek
A Tiszazug gazdálkodásában a 19. század végi folyószabályozások előtt az állattartás,
valamint a szőlőtermelés volt meghatározó. A szántóföldi földművelés csak az árterületek
lecsapolása után vált dominánssá.15 Az 1867. április 29-én keletkezett tiszakürti Muszáj
szőlő hegyközségi artikulusai, már komolyabb gazdasági szervezettségre utalnak.16 A szőlőtermelés jelentőségét mutatja, hogy szinte minden településen megtalálhatóak voltak a
szőlősgazdák társulásai, amelyek a szőlőtermelők érdekeit képviselték.
A polgári kori hegyközségek egy része, a 1938:XXXI. tc. alapján szerveződött Tiszaföldváron, Cibakházán, Tiszasason, Tiszaugon, Tiszainokán, Nagyréven. Szállási Sándor a hegyközségeket „kötelező egyesületeknek” nevezi, érzékeltetve a megalakításuk körülményeinél
meghatározó szerepet játszó állami akarat érvényesülését.
Ezeken kívül természetesen korábbi, önálló kezdeményezésekre is találunk példákat.
Például: Nagyrév Községhez Tartozó Szőlőshegyi Hegyközség (1900), a nagyrévi Zsidóhalmi Hegyközség (1911), Tiszasas Községi Hegyközség Rendtartása (1925), Szelevényi
Haleszi Szőlősgazdák Egyesülete (1936). Egyedi kezdeményezésnek mondható a Tiszaföldvári Gyümölcs és Zöldségtermelők Egyesülete (1931).17
b.) Gazdakörök
A szőlősgazdák érdekeit képviselő hegyközségek és egyesületek mellett több településen
találhatunk gazdaköröket, gazdasági egyesületeket, amelyek igen nagy tagsággal működtek.
1906-ban Csépán megalakult a Gazdák Szövetsége, amely 1910-től Gazdakör néven
működött tovább. Csetényi Mihályné és Botka János kutatásai révén az összes vizsgált
egyesület közül ennek történetéről tudhatunk a legtöbbet. Tagjai a nagyobb gazdák és
középbirtokosok közül kerültek ki (120–140 fő), a tagságba kerülés nagy megtiszteltetést
jelentett.
Az említett tanulmányokból egy jól szervezett és jól működő egylet képe rajzolódik ki,
amely meghatározó szerepet töltött be a falu életében. A gazdáknak ismeretterjesztő előadásokat, házipari tanfolyamokat szerveztek. A közművelődésben is fontos szerepet játszottak 500 példányos könyvtárukkal, valamint a tagok által szervezett színi és műkedvelő
előadásokkal. 1930-ban avatták fel új székházukat a „Népkört”18, ahol a községben működő
többi egyesület is helyet kapott.19 Borkimérési joggal rendelkeztek, az általuk szervezett
bankettok, bálok, szüreti mulatságok a falu fontos társadalmi eseményei voltak.
Szállási Sándor a Tiszasasi Gazdakör alapítását az 1860-as évek közepére teszi, míg az
egyesületi mutatóba az 1913-as alapítást jegyezték fel.20 Bár a korai alapítás igen valószínűtlennek tűnik, további kutatásokkal erre is fényt kell deríteni. A kör tagsága az 1930-as
évek közepén 150 fő volt.21
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Szabó László 2011: 17.
Mód László – Simon András 2011:180.
Az un. „Népház” létrehozására már 1912-ben történtek kezdeményezések Csépán. Közérdek 1912. február 11. XI.évf. 2.
Botka János 1977: 236.
Szállási Sándor 2011: 125.
MNL JNSZML Közvetlenül levéltárba utalt iratok gyűjteménye XV. 7.69. Egyesületek félévi jelentései 1922-től
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A Tiszazug településein az említetteken kívül Tiszakürtön 1928-ban, Tiszaugon 1938ban alakult gazdakör. Ezek működéséről, tagságáról nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre.
c.) Közbirtokosságok
A közbirtokosságnak a közös tulajdonban levő (erdő és legelő) ingatlanok használatának
szabályozására az érdekeltekből alakult társulást nevezzük. Működésüket saját maguk által
alkotott alapszabály szerint folytatták. A közbirtokosságok működését az 1894. XII. törvénycikkben szabályozták. A törvény miatt valószínűleg alapszabályukat is módosították,
ezért az egyesületi mutatóban 1896-os alapítási dátumokat találhatunk. A társulások már
korábban is léteztek, ezért alapításuk mindenképp korábbra datálható.
A csépai (egykori nemesi) közbirtokosság, Csépai Határbéli Közbirtokosság néven 1950ig működött, a társulás életét évente két alkalommal szervezett közgyűléssel irányították.22
A csépai mellett tudunk a Cibakházai Közbirtokosságról a Tiszaföldvári Zsellér Legelőbirtokosságról a Tiszakürti Legelőbirtokosságról és a Tiszaugi Nagybokrosi Legeltetési Társulatról.23
A Szállási Sándor által említett Tiszasasi Földesközbirtokosságról, Tiszasasi Zsellérközbirtokosságról és a Tiszasasi Nyáriasi Közbirtokosságról az egyesületi mutatóban nem találtam említést. A Szállási által említett közbirtokosságok rendelkeztek bika és kan apaállatokkal,
valamint gulyásházzal.24
d.) Halászati társulatok
A Körös és Tisza folyók és a szabályozás utáni létrejött holtágak Szelevényen és Cibakházán hívtak életre halászati társulásokat. A Külső Tehenes Szelevényi Holtkőrösi Halászati
Társulatot 1903-ban, a Cibakházi Saápi Halászati Társulatot 1901-ban alapították.
e.) Falu Országos Földmíves Szövetség Fiókegyesületei
Az 1923. szeptember 23-án létrejött Faluszövetségnek néhány év alatt több száz fiókegylete jött létre országszerte. 1930-ban már 931 kör tartozott a központi szövetséghez,
amely főleg a gazdag és középparaszti réteget vonta magához. Lépéseket tettek a mezőgazdasági szakoktatás kérdésében, tanfolyamokat, vásárokat, kiállításokat szerveztek. A
Tiszazug települései közül Szelevényen 1925-ben, Tiszaföldváron 1926-ban, Tiszakürtön
és Tiszaugon 1928-ban alapítottak fiókegyleteket.
A szövetség 1935. szeptember 8–11. között alsó tiszai járás települései között rendezett
járási kiállítást Kunszentmártonban. A kiállítás a korszak legjelentősebb helyi mezőgazdasági eseménye volt, 445 kiállító részvételével.
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Csetényi Mihályné 2014: 48–49.
MNL JNSZML Közvetlenül levéltárba utalt iratok gyűjteménye XV. 7.69. Egyesületek félévi jelentései 1922-től
Szállási Sándor 1935: 125.

– 69 –

A TáJ és Az eMber kApcsolATA
A kutatás további lehetőségei
Írásom keretei és a kutatás jelenlegi állása csak egy vázlat rajzolására adott lehetőséget.
További vizsgálatot igényel annak bemutatása, hogy az egyes egyletek, körök milyen szerepet töltöttek be a települések hétköznapi életében, társadalmában. Szükséges a mikrotörténelmi adatokkal szolgáló sajtó alaposabb vizsgálata, amely segítségével a lokális és
települések közötti kapcsolathálók feltárása is lehetővé válik.
Már a Kunszentmártoni egyesületek kutatása során megállapítható volt, hogy az első
egyletek alapításánál fontos szerepet játszottak a környező fejlettebb nagyvárosok (Szentes,
Szarvas, Szolnok) által adott minták. Ezt a tényezőt a Tiszazug településeinél is érdemes
lenne megvizsgálni, és különösen Kunszentmárton szerepét tisztázni.
Az eddigi információk birtokában megállapítható, hogy a Tiszazug településein a
földbirtokos gazdaréteg fontos szerepet játszott a polgárosodás fontos intézményei az
egyesületek szervezésében. Úgy gondolom, hogy a gazdák önszerveződésben játszott
szerepe jelentősebb, mint a környező nagyváros Kunszentmárton esetében. Mivel a kis
népességszámú tiszazugi községekben a helyi értelmiség és iparosság csekély száma nem
tette lehetővé önszerveződésüket, ezért a gazdaréteg állt a társadalmi folyamatok élére.
Ezzel kapcsolatban további bizonyítékokat csak egy kiterjedtebb kutatás eredménye adhat.
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Pusztai Gabriella

A kunszentmártoni kézműves- és kisipar fejlődése
kitekintéssel a Tiszazug településeire
A céhes ipar kialakulása
A török kor után a néptelen pusztából indulva látványosan gyors fejlődéssel lett várossá
Kunszentmárton.1 Több mint valószínű, hogy a török kor pusztításai után ide érkezők között
mesteremberek is voltak. 1728-ban 29 kézművesről van tudomásunk.2 A 18. század közepétől a lakosság növekvő száma és igényei egyre több iparosnak biztosítottak megélhetést
a faluban. A redempció 1745-ben lökést adott a gyors fejlődésnek, hiszen ismét kiváltságos
helység lett Kunszentmárton. (Mária Terézia oklevele 1745-ben engedélyezte a jászkunok
számára a megváltakozást vagy redempciót, cserébe visszakapták kiváltságaikat, s az ország önálló törvényhatósággal bíró, személyileg szabad lakosai lettek.) A szabadparaszti
társadalom és az ebben rejlő jobb lehetőségek vonzották a betelepülőket.
Kunszentmártonban 1765-ben jött létre az első céh, mely többféle szakmabeli mester
egyesült céhe volt szabók, csizmadiák, takácsok, szűcsök, kovácsok és lakatosok részvételével. A korai céhszerveződés jelentőségét és a település rendkívül dinamikus iparfejlődését
akkor értékelhetjük igazán, ha tudjuk, hogy a Jászkunság nem csak az Alföld, de az egész
ország egyik legkevésbé iparosodottabb területe volt 1848 előtt. A céhek a legtöbb településen csupán a 19. század első harmadában alakultak meg. (Jászberényben, Mezőtúron,
Kiskunfélegyházán és Kiskunhalason kívül csak Kunszentmártonban létezett céhszervezet
a 18. században. A fejletlenség egyik oka, hogy a Nagykunság a török időkben jobban
elpusztult. Városai, s konkrétan Kunszentmárton várossá fejlődése az újratelepítés miatt
jóval később indulhatott. A Tiszazug falvai szintén csak a 17. század végén, a 18. század
elején népesednek be ismét.
Kunszentmártonban az első céh létrehozásában és működtetésében létszámuknál, befolyásuknál fogva nagy szerepet játszottak a szűcsök, csizmadiák, szabók. A nagyállattartás
főleg a bőrt feldolgozó iparágak fejlődését ösztönözte. Nem véletlen, hogy a szűcsmesterség a kezdetektől a közelmúltig meghatározó kisipari ágazat volt a településen. Az 52
céhváltó mester között már 8 szűcs volt.3 1765-től 1872-ig 114 szűcs állt be a céhbe.4 A földrajzi adottságokis kedveztek a „bőrös mesterségeknek”, hiszen sok vízre volt szükségük,
s a Körös a település szélén folyt. Kunszentmárton csizmadiamesterei nagy hírnévre tettek
szert a környező vidéken. A 18. század végén a legtöbb céhmester csizmadia volt. A csizmadia, cipész szakma erős tradíciója egészen a 20. századig hatott. A szabó szakma korai
fejlődéséhez több tényező járult. Kunszentmárton, mint kun jogállású település köteles volt
bandériumot állítani. A banderiális katonák egyenruhája komoly megrendelést jelentett, s
1
2
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jelentős hatást gyakorolt az itt élők öltözködésére. A mezővárosi jelleg és a földbirtokos
kisnemesi jelenlét szintén elősegítette ennek az iparágnak a megerősödését.
A Tiszazug iparosairól Havassy Péter gyűjtött levéltári adatokat a 18. század vonatkozásában. Viszont erősen hangsúlyozta a források hiányosságát, mivel valószínűsíthetően csak
azokat a mestereket vették számba, akik adóalanyként figyelmet érdemeltek. Számos mészárost és számtalan molnárt talált, pontosabban 54 mészárost és 127 molnárt. Ellenben
csupán 3 serfőzőt, 1 kőművest, 3 takácsot, 2 szűcsöt, 5 csizmadiát, 1 szabót, 3 kovácsot. A
török kor után, a 18. század elején újjáéledő tiszazugi falvak iparosai többnyire a falu
igényeit elégítették ki, s kevesen voltak, akik a tiszazugi vásáros helyek: Kunszentmárton,
Tiszaföldvár Csépa piacaira is vittek árut.5
Virágzó céhes ipar
A források számadatai azt bizonyítják, hogy Kunszentmárton a 19. század első felében
továbbra is jelentős vonzóerőt gyakorolt az idegenből érkező mesterek számára. A várossá
válást, 1807-et követő öt évtizedben az iparosok száma 2-3-szor olyan gyorsan nőtt, mint
a lakosságé. 1812-ben 70 iparost jegyzett fel a Kunszentmártoni Egyesült Céhek jegyzőkönyve.6 Az 1830-ban 126 mester esett a 6.017-re becsült lakosságra A növekedési ütemet
jól jellemzi, hogy 1810 és 1830 között a lakosság 32,2%-kal nőtt, míg 1812 és 1830 között
a levéltári adatok alapján a céhes iparosok száma 80%-kal, tehát két és félszer gyorsabban,
mint a lakosságé.
A „Pest-budai kereskedelmi és iparkamara” megbízásából 1853-ban készült összeírás a
céhes iparosokról, segédekről, inasokról.7 Összesen 219 mestert jegyeztek fel 41 segéddel
és 49 inassal. Az Egyesült céhek irataiban8 ugyanez a felsorolás szerepel kibővítve még
négy szakmával. Ezek szerint 1853-ban 231 mester dolgozott Kunszentmártonban, s mellettük még a kontárok, a céhen kívüliek.9 Ha elfogadjuk az 1.677 családfőt és 231 mestert
számláló adatot, akkor 13,7%-ra tehető az iparosok aránya, s ez már valóban kiugróan magas még az országos átlaghoz képest is (alföldi mezővárosok átlaga: 10–12%). A mesterek
között továbbra is kiemelkedett a szűcsök, csizmadiák, takácsok száma.
Kunszentmárton tehát a 19. században elérte a jászsági települések iparosodottsági
fokát.10 A rendelkezésünkre álló adatok alapján azonban az is bizonyítható, hogy a 19.
század közepére Kunszentmárton nemcsak elérte a Jászkunság szintjét, de minden 32 lakosra jutó egy iparosával az országos átlagot is jóval meghaladta.11 A 19. század erős kézművesipara megnövelte a város vonzóerejét a betelepülők, a vásárba járók, a különböző
szolgáltatásokat igénylők számára. Az iparosok a helyi igények kielégítésén túl több kézműipari ágban nagyobb mennyiségű árut termeltek a helyi, környékbeli piacokra, s vittek
az ország nagyobb vásáraira, segítve a város területi központtá alakulását, erősödését.
5
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Kunszentmárton a 19. században valóban piacközpont lett, bár szállítási nehézségekkel,
rossz utakkal, a magyar belső piac hiányával terhelve. A város országos és heti vásárai a
Tiszazug települései, iparosai számára egyrészt kedvező lehetőséget nyújtottak, másrészt
gazdasági fejlődése gátat is szabott, erős konkurenciát jelentett a környező falvak iparosai,
kereskedői gyarapodásában.
A céhes ipart a 19. század közepétől egyre több változás érintette. Látható, hogy az 1859-es
iparrendtartás bevezetéséig – bár a kontároktól erősen zavarva – tartotta magát egy viszonylag széles, magas színvonalon dolgozó iparosréteg a városban. Az 1859. december 20-án
kihirdetett iparrendtartás 14 kivételével az összes ipart szabadnak minősítette, melyek
bejelentés után űzhetőek lettek. A céhektől elvették a szakmai minősítés jogát, megfosztva
őket alapvető funkciójuktól. A kézművesipar növekedése az 1870-es években lassult le
Kunszentmártonban, s ettől kezdve inkább az országban lejátszódó gazdasági folyamatok
függvényében változott. 1872-ben az országgyűlésben elfogadott törvény a céhek megszüntetéséről csak lezárta a folyamatot, s szabad utat nyitott a munkaerő áramlásnak. A régi kézművesipar 1890-re felbomlott, és kapitalista árutermelő kisipar bontakozott ki a nagyipari
formák mellett.
Az árutermelő kisipar, strukturális változások
A 19. század végének polgárosodása helyet adott a városban a modern szolgáltató
iparoknak. A lakosoknak lassan megváltozott a viselete, tárgyi és lakáskultúrája, bár a
paraszti múlt számos elemét is megőrizte.12 Az élelmezési, ruházati kisipar bővült, egyes
iparok differenciálódtak, s létrejöttek az új szolgáltató iparok, az építőipar (kisipari jelleggel) és a hozzá kapcsolódó vasipari ágazatok. A differenciálódás folyamata Kunszentmártonban egyértelműen a század második felében indult, s meg sem közelítette azt a sokszínűséget,
mely a nagyobb városok fém-, élelmiszer-, textilipari ágazatait jellemezte. (1824-ben megjelent a könyvkötő,13 1826-ban a kéményseprő14 (bár a tanácsi jegyzőkönyvekben már
1766-tól fel-felbukkantak), 1829-ben külön a női15 és a férfiszabó, 1850-ben a nyerges,
1853-ban a mézeskalácsos). 1869-ben költözött ide az első órás. 1877-ig nyolc pék kísérelte
meg a letelepedést, a házi sütés miatt kevés sikerrel.16 Feltűnően korán, 1868-ban említik
a több éve a városban működő állandó fényképészt.17 1879-ben volt aranyművese, s Karcag,
Kunhegyes, Kisújszállás, Mezőtúr, Túrkeve városok közül csak itt dolgozott fodrász.18 Az
új ízlést szolgálták a század végétől Bozsik Kálmán lakásdíszként megjelenő kerámiái,
homlokzatdíszei, Beleznai műbútorasztalos polgári jellegű, de mégis paraszti ízlésű bútorai.
A helyi építőiparban a tégla és a cserépégetést idegenek végezték az állandó téglaégető
(1804) s az első helybeli cserépégető (1823) megnyitásáig. 1872-ben megszűnt a városi téglaés cserépégető monopóliuma. A hagyományos technikák háttérbe szorultak, s a szakmunkát
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igénylő, modern építőipar felvirágzott. 1891-ben megalapították az Alföld egyik legjelentősebb téglagyárát, a Mátray téglagyárat. 1910-ben már 12, a húszas évek közepén 25 kőműves dolgozott Kunszentmártonban, s megjelentek az építészek, akik terveztek és vállalkoztak
is.19
Az 1870-es évek gazdasági válsága, a céhek megszűnése valóban nagy csapást mérhetett
a kézművesek jelentős részére. Hanyatlottak a népélethez köthető iparok (szűrszabó, fonószövő stb.). A tímár- és takácsmesterek alig voltak képesek talpon maradni a beözönlő
osztrák bőr- és textilárukkal szemben.
A századforduló, a 20. század eleje a szolgáltatóipar megerősödését is magával hozta.
Az élelmiszer-ellátásban a munkamegosztás gyorsan haladt. 10 hentest és 3 mézeskalácsost
tartott el a város, az első cukrász az 1800-as évek végén alapított üzletet.20 A ruházkodásban
egyre nagyobb szerepe lett a szabónak, cipésznek, kalaposnak. A szabómesterek a férfiruha
elkészítésén túl szerepet játszottak a divat, a kívülről jövő hatások közvetítésében. E foglalkozás elterjedésének köszönhető továbbá a népviselet polgárosodása is. Fejlődött a
szálloda és vendéglátóipar. 1909-ben elkészült a Körös Szálló. Az 1905-től dolgozó Beleznay Ferenc asztalos műhelyében a jobb módú lakosság is kielégíthette lakásberendezési
igényeit.21 A neves fényképész, Sáray Szabó Albert fotóin az 1910-es évektől határozottan
polgári jellegű viseleteket láthatunk. A vas- és gépipari szakmák is bővültek (a kovácson
kívül a mezőgazdasági gépjavító, vasúti javítók). Megjelentek az első nyomdák és újságok.
A 19. század utolsó 2-3 évtizedében a születő kisiparnak meg kellett küzdenie nemcsak
a kontárok, parasztiparosok konkurenciájával, hanem a közlekedés javulásával a vasúton
az ipari tömegtermelésből vidékre kerülő áruk versenyével is. Aggasztó volt a gyorsabban
fejlődő osztrák gyáripari termékek beáramlása. Az iparosok vidéken még nehezebben
fogadták a termékstruktúra és a technika megújításával kapcsolatos kihívásokat. Az új
piacok, igények felmérését viszont segítette a vásározás és a vándorlás szokásának megőrzése. A gazdaság átalakulásához alkalmazkodók saját termékeik mellett igyekeztek gyárit
is árulni vagy beépíteni termékeikbe. (Például Nagy Sándor cukrászdájában, a Jauernik
rézműves műhelyben is voltak ilyen áruk.) Alkalmazkodtak az új ízléshez, javítottak a
technikai felszerelésen. Sikeresen szálltak szembe a gyáripar versenyével. Kunszentmártonban a cipészek és a szabók száma folyamatosan emelkedett a második világháborúig.
A szitások közül talpon maradt és virágzó ipart épített ki Szabó András 1924 és 1974 között.
Szintén túlélte a kezdeti nehézségeket a gyáripar által sújtott kötélgyártók közül az 1880-as
évektől napjainkig dolgozó Roskó család.
A kisipari vállalkozások felfutása nem feltétlenül a tőkétől, a hitellehetőségektől függött.
A 19–20. századfordulótól virágzásnak induló kunszentmártoni műhelyek, a mester mellett
dolgozó inasok, segédek számának növelésével, a szaktudás, a szerszámkészlet korszerűsítésével érték el sikerüket (pl. Papp Péter szűcsműhelye). Mások olyan munkaigényes
termelési ágakat kerestek, ahol még nem jelentett veszélyes versenytársat a gyáripar (pl.
az 1920-as évektől itt dolgozó ékszerészek).
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Az 1870-es évektől szűkültek a szűcsök lehetőségei. A legelők összezsugorodása mellett
sújtotta őket, hogy a gyáripari termékek is népszerűbbek lettek. Bár a parasztok vásároltak
tőlük, de kevesebb subát tudtak már eladni. Ám a nagy múltú, híres szűcs-dinasztiák (Papp,
Bíró, Pásztor, Parti) kihasználva a századfordulótól a szőrme divatját, egészen napjainkig
folytatták mesterségüket. Molnár Mihály22 az 1830-as évektől 1870-es évekig dolgozott,
mint szűrszabó. Öt fia szűrszabó lett. Testvérei később szakmát váltottak, mert a századfordulón a szűr kiment a divatból. Kunszentmártonban az 1920-as, ’30-as években már
nem dolgozott szűrszabó.
Sorolhatnánk a további példákat egészen a 21. század elejéig, mivel az iparos dinasztiák
egy része megerősödött a magas színvonalú szakmai munkájuk elismertsége, az üzlet modernizálása, új termékek bevezetése nyomán, s túlélte a kisipart érő csapásokat, a szövetkezeti, gyáripari konkurenciát. Ilyen volt többek között a Jauernik rézműves, a Roskó
kötélgyártó, a Papp szűcscsalád.
Az ipartestület és a századforduló
A Tiszazug falvaiban a mezőgazdaság, a paraszti gazdaságok tették szükségessé egyes
mesterségek meglétét. Szinte mindenütt dolgozott 1879-ben asztalos, cipész, csizmadia,
bognár, kovács, hentes-mészáros, molnár. Kunszentmártonban a legmegbecsültebb mesterségek közé tartozó kovácsmesterség művelőinek száma 11 volt, míg Tiszasason 4, Tiszakürtön 3, Szelevényen 2, a többi faluban 1–1. Az Alsó-Tiszazugban összesen 22. 1945–46-ban
a gyáripar felfutása ellenére is 52 kovács élt meg a szakmájából. A tiszazugi lakosok egyéb
igényeit Kunszentmárton és Tiszaföldvár jelentős számú kézműiparosa elégítette ki.23 De
hagyományosan jó kereskedelmi kapcsolata volt a térségnek több mezővárossal, például
Nagykőrössel.
A tiszazugi szőlőtelepítésekkel függ össze a kádármesterség felvirágzása a falvakban.
Az 1870-es évek végén a filoxéra hatására Kunszentmárton feketeföldi szőlőjének nagy
része kipusztult. A századfordulón homokon telepített új szőlőket, később ez a terület
csökkent, de ezzel egyidejűleg a Tiszazug homokján telepített be hatalmas területeket.
Ennek köszönhető többek között például a tiszakürti Kotvics kádárműhely virágzása is.
Kunszentmártonban 1873-ban megszűntek a céhek, az iparosok ügyeivel mintegy másfél
évtizedig a község elöljárói, a város vezetői, a szolgabírók foglalkoztak. A Kunszentmártoni
Ipartestület 1887. augusztus 20-án alakult meg 243 fővel, s 1949-es feloszlatásáig intézte
az iparosok ügyeit, védte érdekeiket. 1898-ban vették meg első székházukat,24 majd három
évvel később vásároltak a mai művelődési ház helyén egy nádas fedelű, imitt-amott beázó
épületet, melyet lebontottak, és közadakozásból újjáépíttették 1927-ben. Csépa, Tiszasas
és Szelevény egyesült vegyes ipartársulata 1889-ben kezdte meg a működését 53 taggal.
A Kunszentmártoni Ipartestület egyik legfontosabb eredménye a megyeszerte elismert
ipariskola létrehozása volt 1888-ban. Az Ipartestület több volt, mint egyszerű iparszervezet.
Tagjai erkölcsi, politikai, társadalmi magatartásukkal példát igyekeztek mutatni, képezték
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magukat szakmájukban, fiataljaik az Iparos Ifjak Önképzőkörébe jártak. Többen az elöljáróság tagjai voltak, megyebizottsági tagok, haladó törekvések képviselői. Az ipartestület
társadalmi egyesülete az Iparoskör volt, mely ünnepi gyűléseket, műkedvelő, népművelő
előadásokat, bálokat rendezett.25
Iparosok a két világháború között
A 19. század végén Kunszentmárton iparának fejlődését erősen befolyásolta, hogy 1896-ban
elveszítve városi rangját nagyközséggé alakult.A kunszentmártoni értelmiség programja,
mely ismét Nagykunszentmártonná akarta tenni a települést, egyértelműen megfogalmazta:
„Kunszentmárton fejlődése a Tiszazug nélkül és a Tiszazug haladása Kunszentmárton
nélkül el sem képzelhető”.26 Céljuk volt Kunszentmártont ismét a Tiszazug gazdasági és
kulturális központjává tenni.
Az ipartestület megalakulása után – bár mérsékelten –, de 1925-ig folytatódott a kisipari
konjunktúra, majd stagnált, s az 1930-as évek közepén ismét megindult. A kisipar átmenetileg kedvező helyzetbe került a háború, a forradalom után, mivel a Trianont követő zűrzavarban, munkanélküliségben egyedül több eséllyel próbálhattak szerencsét az emberek,
ennélfogva tömegesen váltottak iparengedélyt. Az ipartestületben 1917-ben még 177-en
fizettek tagdíjat27, de 1925-ben már 315 iparost írtak össze. Érdemes megvizsgálni, mely
szakmák népszerűsége okozta a gyors létszámnövekedést.
Az osztrák konkurencia eltűnésével nőtt a kevés tőkét igénylő szabóipar súlya. Népszerű
kereseti lehetőséggé vált ez a szakma az elszegényedő középosztálybeli hölgyek számára.28
A csizma lassan ment ki a divatból. A két világháború között olyan csizmadiák neve vált
fogalommá, mint Devánszki Ignácé. A cipésznek továbbra is nagy konkurenciát jelentettek
a cipőgyárak, a tömegtermelő kézi üzemek. Az országban a cipésztanulók száma 1930-ra
lecsökkent,29 de Kunszentmártonban a szakma erős hagyománya és a vásárlóerő miatt az
országos tendencia a legkevésbé sem érvényesült, s a második világháborúig egyre többen
nyitottak műhelyt. A szűcsipar újjáéledését az 1900-as évektől divatossá váló szőrmeviselet
iránti kereslet ösztönözte. A két világháború között jelentős szűcsműhelyek épültek ki
Kunszentmártonban. A szűcsök egy része ekkor már nem önálló iparosként dolgozott,
hanem nagyobb műhelyekben bérmunkát vállalt.30 Jövedelmező vállalkozást hozott létre
a korszakban Papp Péter. A műhelyek üzemmé, nagyüzemmé válására Kunszentmártonban
nem találtam példát a két világháború között. Mégis a szocialista rendszer kisiparban
végzett rombolása ellenére is volt akkora hatása a szűcsöknek, hogy dr. Papp Péternek (a
szűcsmester fia) kezdeményezésére megalapították a Pannónia Szőrmegyár kunszentmártoni gyárát 1967-ben. Az üzemmé válás felé csupán az 1989-es rendszerváltás után indulhatott el egy-egy műhely. Ennek szép példája Parti József szűcsmester vállalkozása, akinek
unokája ma a legnagyobb szűcsüzemet működteti a városban.
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Kunszentmárton az 1930-as évek fellendülő építkezései, komolyabb megrendelései előtt
is elegendő munkát tudott adni asztalosainak. Az ipariskolában 1901–1902-ben már 15-en
tanultak asztalosnak, ugyanannyian, mint a cipészek.31 1927-ben 15 asztalosmester dolgozott a községben, s egy közülük temetkezési vállalkozást is vezetett.32 Nem érzékelhető ez
a fellendülés az ácsoknál, kádároknál. A fémiparban sikeres, virágzó műhelyt vezettek a
Jauernik testvérek, akik többek között saját találmányukat, a Jauernik-féle permetezőt
gyártották. A kovácsok a mezőgazdaságon kívül a közlekedésre szakosodtak. 1911–’12ben már két géplakatos tanult a lakatosokon kívül. Fellendült a borbély- és fodrászipar,33
1941–1949 között 19 borbély, 1 fodrász, 1 borbély-fodrász dolgozott.34 Soós László borbély
és fodrász az 1920-as évek elején nyitott üzletet, s nem csupán szakmájának vált kiváló
mesterévé, de Kunszentmártonról készült fényképfelvételei pótolhatatlan dokumentumai
korának. Az építőiparban több lett az önálló, műszaki értelmiség. Gyalai Simon építőmester
vállalkozását a Községi Téglagyár haszonbérletével bővítette 1931-től.35 A közművesítéssel
nőtt a gáz-, vízvezeték-, központi fűtés szerelők jelentősége. A gáz- és petróleumlámpák
helyett bevezetett villanyvilágítás a villanyszerelők számát növelte.36 Az élelmiszeriparban
a cukrászat fejlődött legerősebben. Sorban nyíltak Nagy Sándor tanítványainak cukrászdái,
közöttük megyeszerte híres üzletek, mint a három nemzedékre visszavezethető Talmácsi
cukrászat.
A gazdasági válság előtt 1929-ben 320 önálló kisiparost, 110 iparsegédet, 131 iparostanoncot tartottak nyilván, s 53 ipari tanulót szabadítottak fel.37 A válság évei erősen visszavetették a beinduló gazdaságot, s az 1932-es árvíz csak tetézte a károkat a településen. A
tönkrement kisiparosok egy része budapesti gyárakban, üzemekben próbált szerencsét.
Dezsőfi György lakatosmester Kispesten vállalt munkát. Újításai, szabadalmai a széntüzelésű kályhák hatékonyságát növelték. Kovács Károly cukrász népszerűségét Pesten tanult
termékeinek köszönhette.38 A talpon maradást segítette az iparosok kétlakisága, szoros
kapcsolatuk a mezőgazdasággal. Általában a jobb módú mesterek birtokoltak szőlőt, melyet
napszámossal műveltettek, mint Szabó szitásék. A szezonális iparosok vagy a kis jövedelműek mezőgazdasági bérmunkát vállaltak. A Tiszazug kisfalvaiban még inkább jellemző
volt az iparosok „több lábon állása”, mivel megrendelésük jóval kevesebb volt, s nem
biztosította önmagában a megélhetést.
A gyáripar fellendülése 1935-től a kisiparosokra is hatást gyakorolt, s még ösztönzőbben
érintette őket a háborús konjunktúra 1938-tól. A ruházati ipar, gépgyártás, építőipar kapott
jelentős megrendeléseket. 1937-ben a Kunszentmártoni Szövőüzem 80 munkáslánnyal
működött, s beindult a Palásthy-féle rosta- és terményszelelőket gyártó üzem. 1937
júliusában négyemeletes raktárépületet építettek a Cseuz Kálmán és Társai hengermalma
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ipartelepén.39 A Mátray gőz tégla- cserép- és agyag árugyár kunszentmártoni és csongrádi
telepe az Alföld legnagyobb gőz téglagyáraként hirdette magát a harmincas évek közepén.
A következő vállalkozásokkal folytathatjuk a sort: a Malomipar Vállalat Kft., a Weiss
Testvérek fűrésztelepe, a Schweiger fatelep, Szűcs Lajos gépjavító üzeme, Bozsik János
földbirtokos és téglagyára.40
Nagy reményeket fűztek iparosaink a gazdasági kiállításokhoz. A Faluszövetség 1935ös járási nagy kiállítására 445 kiállító jelentkezett, köztük az iparosok színe-java. Budapestről „két filléres gyors hozta a látogatókat”.41 Az Ipartestület fennállásának 50. évfordulóját
méltóképpen ünnepelték meg az 1937-es ipari kiállítással.
A kunszentmártoni iparosok nem csupán számukat tekintve voltak kimagaslóak.
Minőségi árut termeltek, s hírük – elsősorban a bőrös iparosok híre – a kiállítások, a vásárok, a nagyobb megrendelések révén messzire eljutott. Papp Péter MÁV-nak készített
irhasubái jóval fölülmúlták a Budapesten gyártott subákat.42 Parti József tanítómesterével
együtt készített hímzett subája a lipcsei kiállításon 1938-ban aranyérmet nyert. A második
világháború alatt a cipészek többször kaptak prémiumot a minőségi katonai bakancsaikért.43
Bozsik Kálmán fazekas elismerő okleveleit összeszámolni sem tudjuk.
1937-ben az új ipartörvény értelmében megalakult a Kunszentmárton és Vidéke Ipartestület44 a Kunszentmártoni Ipartestület helyett. Működési területe Szelevényre, Csépára,
Tiszasasra, Tiszaugra, Tiszakürtre, Mesterszállásra is kiterjedt, tulajdonképpen körzeti
ipartestület lett vidéki megbízottakkal. Az eddigi 317 tag most mintegy 233 fővel gyarapodott, s ezentúl az iparosok valamennyi ügyét helyben intézték s nem Tiszaföldváron.45
Az Ipartestület igyekezett a tagok érdekeit megvédeni, a kontárkodást visszaszorítani.46
1939 augusztusában az Ipartestületek Országos Szövetségének kongresszusára a következő
javaslatot továbbították: „… a kontárkérdésnél azt a javaslatot ajánlja, hogy a kontárnak a
szerszámjai is azonnal koboztassanak el, az eljárás befejezéséig és csak akkor adasson az
neki vissza, ha a kontárkodás reá nem bizonyul, a megrendelő pedig mind bűnrészes
bírságolandó.”47 Az Ipartestület törekedett szociális segítséget nyújtani tagjainak. Az 1939.
januári jegyzőkönyvük szerint a pénztári maradvány több mint felét az elaggott és elszegényedett iparosok segélyalapja javára tették félre, s kamataiból segélyezték a rászorulókat.
Temetkezési segélyalapjuk szintén működött. 1944 áprilisában veszélyközösséget alakítottak a bombatámadások károsultjainak megsegítésére.48
1948–’49-re a kisiparosok elveszítették érdekvédelmi szervezetüket, majd a legtöbben
saját műhelyüket is. Az ipartestületeket felszámolták, s 1949. január 10-én megalakult a
Kisiparosok Országos Szakszervezetének Helyi Csoportja Kunszentmártonban. Ez a Helyi
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Csoport fogta át a Kunszentmárton és Vidéke, a Tiszaföldvár és Vidéke ipartestületének
területét. Az előbbihez Csépa, Mesterszállás, Kunszentmárton, Tiszaug, Tiszakürt, Szelevény, Tiszasas, az utóbbihoz Tiszaföldvár, Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka tartozott.
A kisiparosság Kunszentmártonban a község területi központtá válásának jótékony
hatását már nem érhette meg 1950-ben. Az önálló kisiparosok száma az 1949-től három
év alatt 70 főre esett. A kunszentmártoni járásban 87,8 %-os létszámcsökkenés volt az
1950-et követő három évben, s így csupán 78 magánkisipari műhely maradt, jelentős zavarokat okozva a lakosság ellátásában. Bár Kunszentmárton a 20. század közepén elveszítette
önálló kisiparosai, kisipari műhelyeinek mintegy 80%-át, hagyományaiknak, öröklődő
szakértelmüknek köszönhetően jöhettek létre a település gyáriparának fontos elemei, s a
rendszerváltás több jelentős vállalkozása. A ma élő iparosok nemcsak az elődök szakmai
fogásait őrzik és alkalmazzák műhelyükben, hanem idézik szállóigévé vált mondásaikat, s
ápolják legnagyobb mesterek sírját, s megemlékeznek róluk ma is.
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A táj és az ember kapcsolata. Zárszó
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület és a Tiszazugi Földrajzi
Múzeum „A táj és az ember kapcsolata” címmel megrendezett tudománynapi konferencia,
illetve az ebből készült konferenciakötet, évkönyv záró gondolataiban egyrészt szeretnék
visszatekinteni, másrészt köszönetet mondani.
A konferenciára, az elhangzott előadásokra és a tanulmányokra visszagondolva joggal
mondhatom ki, hogy konferenciánk hasznos és eredményes volt. Tematikája rendkívül
aktuális volt, főleg abban a tekintetben, hogy a modernkori ember sokszor meggondolatlanul avatkozik be a folyók és környezetük életébe. Az előadások a tanulmányok széles
horizonton mozogva áttekintették a Tiszához ezer szállal kötődő ember és az őt körülvevő
páratlan természeti környezet kapcsolatát.
A múltban az ármentes térszínek (magaspartok) jelentették az emberi megtelepedés
alapjait, míg napjainkban ezt a vertikális beosztást nem vesszük figyelembe. Őseink az ármentes térszíneken otthonra leltek, és az éltető víz közelségének, termékeny földjeinek köszönhetően megtelepedtek, így a például a Tiszazug hazánk régészeti leletekben egyik
leggazdagabb vidéke.
Képet kaptunk arról, hogy napjainkban is milyen felbecsülhetetlen természeti értékek
találhatóak a megyénkben, valamint megismerhettük a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet,
a Tiszakürti Arborétum csodás tájesztétikai élményeit, a mentett ártéren megmaradt jellemző és kiemelt védelmet érdemlő természeti értékek természetes élőhelyeit. Több előadás
fő kérdése volt, hogy a Közép-Tiszai táj és a gazdálkodó ember kapcsolata milyen múltra
tekint vissza és a jövőben a tájműködésben milyen szerepe lehet a Tisza mellett élő embernek. A konferencia résztvevői és a kedves olvasók meggyőződhettek arról, hogy csak a
táj eredeti működéséhez illeszkedő emberi beavatkozások vezethetnek hosszú távon eredményre. A fenntarthatóság érdekében viszont el kell azt fogadnunk, hogy a természet törvényei magasabb rendűek az ember törvényeinél.
Ebben a természeti környezetben fontos, hogy a múlt emlékeit őrizzük meg, hiszen régi
foglalkozások, kézműves hagyományok merültek feledésbe. Fontos, hogy a következő
generációknak is át tudjuk adni a „tiszai táj” páratlan természeti és kulturális értékeit, ehhez
viszont szükség van a vidéki értelmiség áldozatos munkájára.
Minden zárszónak természetes, szinte kihagyhatatlan tartalmi eleme a köszönet. Elsőként
hálával tartozom a szervezőknek, hogy a konferencia levezetésével megbíztak. Ez a felkérés
számomra igen megtisztelő és nemes feladat volt. Fiatal kutatóként második alkalommal
vettem részt az éves rendezvényen. Ennyi tapasztalat után is meggyőződtem az éves
rendezvény fontosságáról, amely minden évben a megye különböző településeire viszi el
a területi kötődésű kutatókat, felpezsdítve a helyi kulturális, szellemi életet.
Köszönet illeti a konferencia és a kötet, valamint a konferencia kísérőprogramját adó
kiállítás sikeres előkészítésében, lebonyolításában közreműködőket, valamint az előadókat
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és a szerzőket, azért mert rendkívül alaposan felkészültek előadásaik megtartására és
színvonalas tanulmányokat küldtek be. Köszönet illeti ugyanakkor a rendezvény és a kötet
támogatóit és az érdeklődő résztvevőket, akik anyagi támogatásukkal és aktív közreműködésükkel segítették a konferencia eredményes munkáját.
Abban bízom, hogy a szervezők kellő ösztönzést kaptak ahhoz, hogy a következő évben
is megszervezzék az éves tudománynapi tanácskozást. Ebben a reményben kívánok mindenkinek jó egészséget és kitartást!

„A táj és az ember kapcsolata” konferencia előadója (Fotó: Kalmár Tamásné)
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„A táj és az ember kapcsolata” konferencia résztvevői (Fotó: Kalmár Tamásné)

Látványraktár a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban (Fotó: Örsi Julianna)
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Cseh János

La Tène településhelyek nyomai
Kengyel ÉNy-i határánál
(kiegészítésként régi Zagyva-parti kelta leletekről)
Kengyel község meglehetősen nagy határrészeinek késő vaskori kelta településtörténete
újabb, mindezideig egyáltalán nem ismert lelőhelyekkel, adatokkal bővült a 2011. és 2012.
esztendő folyamán. Az elsőként említett év márciusában egy alkalommal, a következőben
két egymást követő napon történt kimenetellel, lényegében ad hoc sikerült egy településláncolatot földeríteni a kengyeli határ északnyugati peremén, a szolnok-szandaszőlősi
mesgye mentén futó, fákkal-bokrokkal kísért földút hosszában (északról dél felé haladva).
Ez a Derzsi-gát nevű hely, a szolnoki lösztábla vagy löszplató széle markáns (87-88 méter
tengerszint fölötti magasságú) partvonulattal, melyet délen a Kiskengyel-lapos, nyugaton
a Csikólapos mélyfekvésű mederrészek fognak közre. (1. kép – ezen a régebbi térképen
Puszta-Kengyel, Derzsigát tn. toponímiákkal.) Nyílt mezőgazdasági terület, szántóföld,
szabadon bejárható, legalábbis nagyobbik részében, régészeti megfigyelésekre kiválóan
alkalmas. Korábban sohasem jutottam el ide (tehát régészetileg „szűzföld” volt), kivéve a
már a Szolnok közigazgatási területére eső déli kiemelkedést. A régebbi keletű tízezresszintvonalas térképen még több tanya szerepel (Nagy-, Szekeres Lajos-, Balla-, Jakab- és
Balogh-tanya), amelyeket már csak törmelékmaradványok jeleznek az épp kilométernyi
hosszúságú, észak-déli futású, nyugatra néző magasparton. A kelta jelenségegyüttes, az
archeológiai kép olyannyira markáns, hogy indokolt és korrekt mintegy tételesen bemutatni.
A terepbejárásnak – meg kell vallani – ugyanakkor némi szépséghibája, vitiuma, hogy a
különböző időpontokban történt adatfölvételek térbeli „egymásravetítése” nem sikerült
kifogástalanul, főként a D-E-F objektumfoltnál, s ezt még tovább fokozza járulékosan a
leletek pontosabb „visszalokalizálásának” bizonytalansága. Ugyanakkor arra is érdemes még
utalni, hogy az említett régebbi tízezres térképen a Derzsi-gáttal átellenes Tenyő-sziget déli
partján a tanyák sora szembeszökően, kísértetiesen emlékeztet a föltérképezett kelta házhelyek rendjére.
A lelőhelypontok naplóm nyomán (folt alatt nem csupán talajelszíneződést, hanem, ha
némi túlzással is, leletkoncentrációt is értve)
A objektumfolt (2011. május 10.) Az első napon a partvonulat északi sarkában, földutak
találkozásánál lévő háromszögelési illetve magassági pont és az egykori Nagy-tanya
környékén, a dűlőúttól úgy 20 lépésnyire, „tárcsázott” földön figyeltem meg (2. kép és 3. kép
fölül). Valóban objektumfoltnak tekinthető, mivel egy kb. 5x5 méteres felület lazább-„kultúrrétegesebb” talajával világosan elkülönült környezetétől. Határain belül és közvetlen
mellette néhány késő vaskori edénytöredék (4. kép 5 és 5. kép 2), orsógomb, obszidián,
patics, állatcsont hevert. A cserepekből kiemelkedik egy szemcsés-grafitos, középméretű
D-forma nagyfazék vagy kishombár pereme, alatta vízszintes borda halványabb marad-
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ványával. (Nagyon gyakori lelet az általam jobban ismert Tisza-mentén, a kelta telepek
fölismeréséhez a legalkalmasabb, talán legfontosabb; lehetséges, hogy úgy nézett ki, mint
a 7. kép 1. Finomkeramika barnás fragmentum talpkorongos edény része volt (lencseszerű
mélyedéssel?). Sima oldaltöredéknél fontosabb egy kettős kónikus, barnás orsógomb felerésze. Nem hagyok bemutatlanul egy obszidián pengét sem (6. kép 5 és 7). Tapasztalataim
alapján a régészeti jelenségek földbe mélyített házra kell hogy utaljanak. (Megjegyzendő,
hogy egy esztendővel később már semmi nyoma nem mutatkozott, pedig a föld szántott
volt – jó példa az ilyen nyomok talányos, esetenkénti egyszeriségére.)
B objektumfolt (2012. március 22.) Ezt a harmadik terepbejárási napon meglelt vaskori
tanyahelyet a föntebbi A objektumfolttól déli irányban mintegy 250-300 m-re észleltem,
boronált-porhanyított-tárcsázott földön, a földúttól kb. 30 lépésnyire (2. kép). A hely néhány
méter átmérőjű, halványan világosabb diszkolorációjával tűnt szemembe. Külön föl nem
vett cseréppel? (Errefelé találtam a díszített fél orsógombot is?)
C objektumfolt (2012. március 22.) Ugyanazon a napon déli irányban továbbmenve hozzávetőleg 100-150 m-t, a parthoz viszonyítva hasonló helyzetben, azaz attól ugyanolyan
távolságra feküdt (2. kép). Körkörös bejárással 10-15 m nagyságú felületen mutatkozott pár,
talán leginkább késő vaskorinak tartható cserép. Egy-két kelta-gyanús, korongolt, finomanyagú, vaskosabb-vékonyabb és réteges törésfelületű oldaltöredék alapján próbáltam
illetve próbálom keltezni.
D objektumfolt (2011. május 12. és 2012. március 22.?) Az elpusztult Szekeres Lajostanyától délre, a partvonulatnak még további, több mint fél méteres kiemelkedéséhez
köthető régészeti pont (2. kép). A távolság a C objektumfolttól talán úgy 300 m volt. A
beljebb elhelyezkedő E objektumfolttal együtt a határúttól 20-30 (vagy csupán 10-15?)
méternyire leltem rá. A kettő közül ez bizonyult a kevésbé szembetűnőnek. Ennél a helynél
írom le, bizonytalanul idekötöm terepbejárásom egyik legjobban meghatározható, kb. 10
m átmérőjű körben gyűjtött leletegyüttesét (6. kép 1-2). Jellegtelenebb, de kétségkívül kelta
cserépdarabok (finomkeramika) mellett egy használat korában igen nagyméretű hombáredénynek – úgy tűnik – három fragmentuma (kettő passzoló) való innen. Szemcsés agyagból készített, barnás színű, jó 7 cm széles, vízszintes vagy ferde állású, külső pereménél
földuzzadó szájrészről van szó (Krausengefäss), melynek átmérőjét becsülni sem merem.
A váll futásából a fölső edényrész igencsak öblös formájára lehet következtetni, max. 1,5
cm-es falvastagsággal. Ennek a nagyméretű peremtípusnak kitűnő analógiái kerültek elő
többek között a publikációjában a keltológia egyik ősforrásának, fonsának számító Gellérthegy, Tabán és Bükkszentlászló késői kelta emlékanyagában, ámde a korábbi nagy
sajópetri telepen is. Az előbbiek a kengyeli lelet korát – melynek anyag-mivoltában például
Szelevényen is van párja – a Kr.e. 2-1. század felé látszik közelíteni. (Rekonstrukcióját lásd
11. kép 3!) Egy tipikus D-keresztmetszetű perem fémes-grafitos anyagú nagyfazékból törött
ki.
E objektumfolt (2011. május 12. és 2012. március 22. – a két időponttal egyben azt is jelezni
szándékozom, hogy egy és ugyanazon régészeti jelenség forog szóban.) A D objektum közelében (attól meg nem jelölt távolságra), beljebb a mezőség felé bukkantam rá, s följegyeztem, hogy kiszántott hamus rögök mutatkoztak (2. kép). Ez, akár földbe-ásott házzal
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vagy egyébbel számolunk, föltétlenül telepobjektum nyoma volt. A korongolt, szürkésbarnás, rétegzett faltöréssel jellemezhető vékonyabb-vastagabb oldatöredékek közül egykettő – mint már utaltam rá – a D objektumfoltból is származhat.
F objektumfolt (2011. május 12. és 2012. március 22.?) Ennek a kelta tanyamaradványnak a jellemzését nyomban azzal kezdem, hogy naplóm vázlatrajzán „2011 már megvolt?”
odavetett adattal tüntettem föl; azaz elképzelhető, ismét rátaláltam (2. kép). Durván pluszmínusz 100 m körüli volt/lehetett a D-E objektumfoltoktól való distancia. Egyetlenegy La
Tène edénytöredék, grafitos, fésűs felületű szitula-fazék oldala köthető biztosan ehhez a
ponthoz (5. kép 3).
G objektumfolt (1990. augusztus 31.) Ezt a régebbi megfigyelést, miként a következőt
is, olyan meggondolásból vettem föl, hogy teljessé tegyem a partszakasz késő vaskori
településtörténetéből származó adatsort – elsősorban topográfiai szempontokból (VII.
számmal jelzett lelőhely). A térköz a D-E-F objektumcsoporttól olyan 200-250 m (2. kép
és 3. kép alul).
H objektumfolt (1990. augusztus 31.) Az előbbi G objektumfolttól sajnálatos mód föl
nem jegyzett távolságra találtam a kiszántott nyomokat/maradványokat (ugyancsak VII-es
lelőhely, 2. kép, fotón 3. kép alul). A két szomszédos ponthoz köthető kerámia darabjaiból
kettő emelendő ki, mint reprezentatív lelet. Korongolt, finom agyagból készült, barnás
árnyalatú fragmentumok ezek (fazék, tál); figyelemre méltó a belső besimított díszítés. A
tálrészletet öt cserépből állítottam össze – ennek ellenére természetesen nem valószínű, hogy
nem telepobjektum rejtőzik a föld alatt; ilyen keramika nagyobb darabjára Kiss-tanyánál
is leltem. (A leletek egy másik kéziratomban vannak lerajzolva.) Idefűzöm, hogy a legközelebbi hasonló periódusú teleplelőhely innen olyan 600 m-re délnyugatra található, az
elpusztult Csonka L.-tanyától nyugatra.
Mindezeken kívül vannak objektumfolthoz nem vagy csak erőltetve kapcsolható régészeti leletek, melyek olybá veendők, mint az A és F objektumfolt közötti mintegy másodlagos szórványok. Elsőül a tucatnyi-másfél tucatnyi kisebb-nagyobb fazekasmunka
finomkeramikát kell venni (4. kép 1-4 és 6, továbbá 5. kép 1). Egy barnás, kissé „kézzelformáltas”, s-ívelésű táltöredéknek éppen a közelből, Baghy-homok lelőhelyről ismerem
egy-két párhuzamát. További peremtöredék és oldalfalak mellett kiemelt aljú/talpú edényrészletek is előfordulnak, pl. körkörös bemélyítéssel. Másodikul az egyéb jellegű cseréptöredékek veendők számba, közte egy vastagabb falú, szemcsés-barnás – amennyiben nem
korábbi. Az igazi kézzel formált edényrészek két darabját szükséges külön is jellemezni
(6. kép 3-4). Az egyik behúzott peremű tál fragmentuma, a másik pedig hordó alakú,
ritkábban előforduló függőleges-hosszúkás bordával ellátott fazék maradványa (eme utóbbi
rekonstrukciós rajzát lásd 7. kép 2!). Lerajzoltam egy nyomott gömbszerű orsógomb felerészét (6. kép 6), melynek oldalát négyes eloszlásban, egymásba helyezett, bekarcolt/behúzott
oválisok vagy ahhoz hasonló alakzatok díszítették egykor. (Inkább kutatástörténeti vonatkozású, mivel a például a Gellérthegy-tabáni emlékanyagban sem lehetett határozottan attribuálni.) Szétszórtan örlőkő- és malomkődarabokat is összeszedtem, ezek természetesen bármely
korúak lehetnek.
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Kelta lelőhelyek objektumnyomokkal a Közép-Tisza-vidékről (a Derzsi-gáton végzett
sikeres kelta leletfölderítés alkalmat nyújtott, hogy listázzam/lajstromozzam a megye
területén az 1980-as évek végétől adatolt La Tène korú, fölszínen megfigyelt, ritkábban ki
is ásott, par excellence házak lelőhelyeit, melyek mint látnivaló épp tucatnyit tesznek ki)
– lásd ehhez a 8. kép lelőhelytérképét!
1.) Kengyel, Kiss-tanya, 1990: 3 objektumfolt (2 ház, 1 gödör – kiásva)
2.) Kengyel, Mészáros-tanya, 1991: 1 objektumfolt (ház – kiásva)
3.) Kengyel, Fehér-tanya, 1992: 1 objektumfolt (ház – kiásva)
4.) Kengyel, Derzsi-gát, 2011: 1 objektumfolt (ház? – megfigyelve)
5.) Kengyel, Derzsi-gát, 2012: 1 objektumfolt? (ház? – megfigyelve)
6.) Kengyel, Derzsi-gát, 2011-2012: 2 objektumfolt (ház? gödör? – megfigyelve)
7.) Kunszentmárton, Istvánháza-puszta, 1989: 3-4 objektumfolt (házak – megfigyelve)
8.) Nagyrév, Szikoldal, 1989-1990: 3 objektumfolt (pl. ház, de gepida is – megfigyelve)
9.) Szajol, Major-köz, 2008: 1 objektumfolt (ház – megfigyelve)
10.) Szolnok, Derzsi-gát, 1990: 2 objektumfolt (ház? gödör? – megfigyelve)
11.) Tiszaszőlős, Aszópart, 1988: 1-2 objektumfolt (ház? gödör? – megfigyelve)
12.) Tiszaszőlős, Aszópart, 1990: 2 objektumfolt (házak – megfigyelve)
Kelta leletek Balogh Béla 1923-1924. évi Zagyva-parti gyűjtéséből
Nemrégiben a Damjanich János Múzeum régészeti gyűjteményének egyik dobozában,
zömmel bronzkori leletek társaságában néhány vaskori jellegűt találtam, melyek közül
kettő ha nem is százszázalékosan, de igen valószínűen a La Tène korra keltezhető. Ezek
Balogh Béla nevéhez köthetők és az 1923-ban (ez a találás esztendeje) és 1924-ben zajlott
Zagyva-jobbparti gátépítés kubikgödreiből valók, a várostól pont északra (a kísérő eredeti,
megsárgult cédula szerint: V. gátszakasz 4-es számú gátgödör sírjaiból XVI. század.) Helyszínrajzok (9. és 10. kép) vonatkozó adataiból megállapítható, hogy a lelőhely a kis folyó
menti kelta tanyatelepülések eddig ismert legkeletibb láncszeme. (Megemlítendő, hogy
igencsak több, sok száz méterre nyugatra 1987-ben, a Zagyva-menti leletmentő ásatások
részeként sikerült föltárnom egy késő vaskori földbe-mélyített házat.) Föltételezhető, hogy
a Balogh Béla-féle leletek is házgödörből, legalábbis telepobjektumból kerülhettek ki.
Mindkét cserépdarab (11. kép 1-2) korongolt, finom anyagú, barnás edény része volt, az
egyik réteges törésfelületű fazék lehetett. A másik fontosabbnak mondható, mivel egy
rendkívül szélesszájú (rekonstrukcióm szerint max. 40-45 cm átmérőjű), duzzadt peremű
tároló, hombár kellett legyen. Datálását erősíti, hogy ilyen típusú edénytöredéket magam
is leltem Tiszaszőlős-Aszóparton. A leletpont és a leletek szerényebb, de semmiképp sem
elhanyagolható, avagy mellőzhető részét képezik a második nagy gátépítési munkálattal
összefüggő archeológiai tevékenység (ásatások, terepbejárások) kelta kori emlékeinek.
Irodalom
(Hogy a számosabb illusztráció okán terjedelmessé vált, s így „képessé” formálódott
dolgozatot tovább ne nagyon többítsem, csupán egy redukált szakirodalmi összeállítást
mellékelek.)
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Bónis Éva, B.
1969

Die spätkeltische Siedlung Gellérthegy-Tabán. In: Budapest mit 106
Abbildungen und 56 Tafeln. Archaeologia Hungarica series nova XLVII.
Budapest.

Cseh János
1990

Egy kelta lakóház a Közép-Tisza-vidékről /Tiszafüred-Tiszaszőlős –
Adalék az alföldi késő-vaskori farmok ismeretéhez/. In: Jászkunság
XXXVI. évfolyam 6. szám, 1990. december. 58-74. Szolnok.
2003
Kelta ház Szelevényen (1986-1987). Celtic house near Szelevény Village
(1986-1987). Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok
Évkönyve XIII. 47-67. Szolnok.
2011
Kelta megtelepedés régészeti emlékei Kengyel-Kiss-tanyánál. Adatok a
La Tène világ üvegkarpereceinek és kaszakarikáinak ismeretéhez.
Archaeological remains of a Celtic settlement at Kengyel-Kiss-tanya
(Data to the knowledge of the glass bracelets and scythe ferrules in the
La Tène world). In: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Évkönyve XX. 7-33. Szolnok.
2008-2009
Kelta települések nyomai Kengyel környékén (Kengyelpart II, Mészárostanya és egyéb lelőhelyek) az 1990-2008 közötti kutatásokból. Szolnok,
2008-2009. 1-20 számítógépes oldalas kézirat 1-27 képpel
2008-2014
Jász-Nagykun-Szolnok megye kelta településeinek katasztere (az 18992014 közötti kutatási periódusból). Szolnok, 2008-2014. 1-39 számítógépes oldalas kézirat
Hanny Erzsébet, H.
1992
Kelta települések nyomai az M0 autópálya nyomvonalán (Szigetszentmiklós-Üdülősor, -Vízműtelep). Spuren einer keltischer Siedlung auf der
Spurlinie der Autobahn M0 Szigetszentmiklós-UrlaubsheimreiheWasserwerkanlage Szigetszentmiklós-Üdülősor-Vízműtelep. In: Régészeti kutatások az M0 autópálya nyomvonalán I. BTM Műhely 5.
Budapest, 1992. 241-276.
Hellebrandt Magdolna, B.
1992
Miskolc kelta kora. Das keltische Zeitalter von Miskolc. In: Régészeti
tanulmányok Miskolc korai történetéből. Miskolc Város Történetének
Dokumentumai II. 33-74. Miskolc.
2013
Késő kelta – kora császárkori településnyomok a Dél-Borsodi Mezőségben. Spätkeltische-frühkaiserzeitliche Siedlungsspuren in der „Mezőség”
von Süd-Borsod. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve LII. 47-113.
Miskolc.
Szabó, Miklós (sous la direction de) – Czajlik, Zoltán (assisté de)
2007
Ľ habitat de ľ époque de La Tène à Sajópetri – Hosszú-dűlő. Budapest,
2007. (több más kutató együttműködésével és részvételével)
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1. kép. A régészetileg kutatott hely (az 1920-as évek első feléből származó térkép nyomán
Puszta-Kengyel, Derzsigát tn.) – rozettával jelölve
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2. kép. Az 1990-ben és 2011-2012-ben fölfedezett Kr.e. 3-2/1. századi objektumfoltok
(A-H), kelta tanyahelyek elhelyezkedése a magasparton
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3a. kép. Fényképfölvételek. A objektumfolt a gépkocsi vonalában a szántóföldön.

3b. kép. A G-H objektumok helye a tájkép közepe felé a magasparton
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4. kép. La Tène finomkeramika. Fazekak és tálak. 1-4 és 6: A-F objektum között,
szórvány; 5: A objektum
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5. kép. La Tène finomkeramika (fölül) és grafitos-fésűs edénytöredékek. Fazekak.
1: A objektumfolt környéke; 2: A objektumfolt; 3: F objektumfolt
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6. kép. Késő vaskori grafitos-szemcsés (fölül), kézzelformált (balra) edénytöredékek.
Fazék, hombár, tál. Alul balra orsógombok és obszidián. 1-2: D(-E-F) objektumfolt;
3-4 és 6: A-F objektum között, szórvány; 5 és 7: A objektumfolt
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7. kép. Késő vaskori
edényrekonstrukciók.
1: szemcsés-grafitos hombár;
2: durva fazék plasztikus
rátéttel

8. kép. Fölszíni jelenségek-leletek alapján meglelt
kelta objektumhelyek (zömmel földbe mélyített házak)
Jász-Nagykun-Szolnok megyében
az 1988-2012. évi kutatásokból

9. kép.
Az 1923-1924. évi
kelta telepleletek lelőhelye
(Balogh Béla gyűjtése
a Zagyva-gátépítés agyaggödreinek
egyikéből)
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10. kép. A Zagyva-gátépítés V. gátszakasz 4-es számú gátgödre késő vaskori kelta
cserepeinek közelebbi előkerülési pontja
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11. kép. Edénytöredékek és edényrekonstrukció. 1-2: a Zagyva-gátgödörből származó
finomkerámia fragmentumok. Nagyméretű tároló és fazék. 3: a kengyeli Derzsi-gát
D objektumfoltja „óriáshombárjának” rekonstrukciós rajz

– 98 –

változások JNsz megye területének népességében a török időktől 1950-ig
Bagi Gábor

Változások Jász-Nagykun-Szolnok megye
területének népességében a török időktől 1950-ig
Az 5.582 km2 nagyságú Jász-Nagykun-Szolnok megye az ország viszonylag új törvényhatósága, fő tájegységeinek kialakulása a 13. század második felétől datálható. Idővel
területén társadalmi és igazgatási szempontból két nagy övezet alakult ki, egy szabadparaszti fejlődésű jászkun (a Jászkun Kerület részeként), illetve egy tipikusan feudális
(Szolnok, majd Heves és Külső-Szolnok megye tartozékaként).
Az alábbiakban a török kiűzésétől 1950-ig, a kommunista hatalomátvételig tekintjük át
a mai megyeterület népességének fejlődését és változásait. Bár az 1876-os megalakulásától
a „legmagyarabb vármegye” néven ismerték Jász-Nagykun-Szolnokot, valójában még
ebben az alig negyed évezredben is volt időnként jelentősebb idegen lakossága, az ekkorra
már teljesen elmagyarosodott jászokon és kunokon kívül is. Az alábbiakban történelmünk
korszakolását szem előtt tartva vizsgáljuk ezt a kérdést, elsősorban a családtörténet szempontjainak figyelembe vételével.
1. A rendi társadalom újjászerveződésének időszaka (1711–1790)
1711-ben a szatmári béke nemzeti történelmünk két évszázados háborús időszakát zárta
le, melynek végén a mai megyeterület jórészt pusztán állt. A török elleni nagy felszabadító
háború (1683–1699) nyomán a Tiszántúl szinte lakatlan volt, míg 1711-re a Rákóczi szabadságharc küzdelmeinek következményeként nem csak az újratelepítés korábbi eredményei semmisültek meg, de a Jászságon kívül szinte minden település is elnéptelenedett.
Az „áruló” Károlyi szorgalmazta megegyezés a magyar alkotmányosság főbb elemeinek
biztosításával tartós békét és új lehetőségeket teremtett.1 Szinte azonnal újraindult az Alföld
benépesítése, amely esetenként jó szász éves átmeneti etnikai tarkaságot eredményezett.
A kevésbé elpusztult Jászságba és környékére döntően felvidéki magyar, palóc és kis számban szlovák telepesek költöztek le, zömmel Heves és Nógrád megyékből. A jórészt néptelen
Tiszántúlra viszont főként Szabolcs, kisrészt Békés és Heves megyéből érkeztek jövevények. Esetenként még németeket is telepítettek (Fegyvernek), de Szolnok őrségének és lakosságának egy részét is ők adták. Kibocsátóként a Jászság is jelentős volt, előbb Kunszentmártont,
majd több kiskun helyet is innen népesítettek be.
A mai megyeterületre 1708–1730 között dokumentálhatóan leköltöző mintegy 1.500
személy közül 900 volt szabolcsi. A jövevények közül azonban sokan nem maradtak itt,
hanem idővel tovább mentek a délebbi részekre. A Jászság 16. század eleji 18 településéből
11, a Nagykunság 28 helységéből csak 6, míg a Tisza menti részek 117 Mohács előtt lakott
helyéből 53 települt újjá. (A Nagykunságban a településszerkezet is jelentősen változott, a
sok apróbb falu helyén néhány nagyobb mezőváros jött létre.2
1
2

Wellmann Imre 1978.; Kaposi Ferenc 2000: 161–210.
Benedek Gyula 1981: 103–122.; Benedek Gyula 2011: 15–82.
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A népmozgások egyik legfőbb mozgatója a közönséges jobbágyénál sokkal szabadabb,
telepítvényes jobbágyi státusz kedvezményei megszerzésének és megtartásának igénye
volt, míg a Jászkunságban a szabadparaszti státus vissza-, illetve megszerzése volt a meghatározó. A Tisza-mente települései a jászkun részekhez viszonyítva némi késéssel szerveződtek újjá. Ebben szerepe volt a délvidéki jobbágytelepítések erőteljesebb hatásának, az idővel
nehezedő földesúri terheknek, egyes természeti tényezőknek, az újrainduló katolikus ellenreformációnak. Így 1743 táján Tószeg lakossága a Tisza árvizei miatt költözött el papostul,
míg 1767-ben Tiszaörs református lakosait a katolikus földesúr, az egri püspök űzte el.
A Jászkunságban jelentős, de pontosan máig sem felmért be-, illetve kivándorlást indított
el az 1745-ös megváltakozás (redemptio). Az előbbiben részt vevőket a szabadság ígérete
vonzotta ide, míg az utóbbiakat a vállalt rendkívüli mértékű terhek riasztották el innen. Az
1760-as évekre a megye területe mindazonáltal jórészt telítődött, mindkét régióban kialakult
és megszilárdult a települések és a hozzájuk tartozó puszták rendszere. A gazdálkodás
jászkunsági alapja a kialakuló redemptus birtok, míg az úrbéres részeken az újra megszilárduló jobbágytelki szervezet, illetve a néhol már megjelenő földesúri majorságok lettek.
A nagyobb spontán betelepüléseket a Jászkunságban egy felsőbb szinten elrendelt betelepítés zárta le: az 1760-as években Mária Terézia elrendelte a református közösségeknek, hogy
nagyobb számú római katolikust kötelezően fogadjanak be, sőt számukra földet is biztosítson. Megindult a kivándorlás is, és a jász népesség kiskunsági kitelepüléseit követően 1786-ban
a református nagykunok és Tisza-mentiek korábban nem látott nagyságú és szervezettségű
tömegei a Bácskába (Pacsér, Ómoravica, Feketehegy) is eljutottak. Mindazonáltal a kezdeti
néhány tízezer főről ekkorra már így is 120.000 fölé nőtt az itteni népesség. Ilyen méretű
lakossága nem volt még sem területünknek, sem a Kárpát-medencének.
A helyi birtokosság is jelentősen átalakult. Heves és Külső-Szolnok vármegye tiszai
járásában a 17. század végétől új birtokos családok jelentek meg. A jelentősebbek közül
említhetők a roffi Borbélyok, Magyary-Kossák (Tiszaderzstől Tiszaroffig), Halassyak,
Székyek, Stöesselek stb. Főnemesi címe és nagyobb birtoka csak a gróf Almásyaknak
(Törökszentmiklós és környéke), a báró Orczyaknak (Tiszaabád és Ujszász környéke), a
báró Podmaniczkyaknak (Tiszaföldvár és környéke), gróf Hallereknek és Keglevicheknek
volt. Utóbb beházasodás révén kerültek ide a gróf Szapáryak (Orczyak), Hellebronthok
(Almásyak) Ezek mellett a megmaradt néhány régebbi família (Földváryak, Recskyek,
Pankotaiak, Kállayak) fokozatosan háttérbe szorult. Mindegyikük nem sorolható fel, de
szerepük mégis jelentős volt. Egyrészt birtokosként, aki házasodott, házastársat „hozott”
ide, másrészt újratelepítőként, aki új népességet hozhatott, telepíthetett birtokára.
Telepítőként, munkaadóként voltak jelentősek szempontunkból az egyes uradalmak. A
nagyobbak között említhető az egri püspökségé (Tiszaörvény, Tiszaörs, Tiszapüspöki), bár
1804-ben az érsekséggé szerveződő püspökség falvai zömét a kassai és a szatmári
káptalanok kapták meg. A báró Orczyak idővel a családtagok között felosztották javaikat
(Tiszaabád, Tiszaszalók, Tiszabura, Ujszász és kilenc puszta), hasonlóan a báró Podmaniczkyak
tiszaföldvári uradalmához (Tiszaföldvár, Vezseny, három puszta). A gróf Almássyak törökszentmiklósi birtoka (Törökszentmiklós és három puszta) csak a polgári forradalommal
került szétosztásra. A Tiszazugban a báró Tige család (Tiszasas, Tiszaug, Tiszakürt), és a
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Földváryak (Cibakháza, Tiszajenő, Gyügér, Gyalu, Istvánháza) emelhetők ki, továbbá a
Kállayak (a megosztott Mezőtúr), és a Királyi Kamara javai (Szolnok és a környező
puszták).3
Az úrbéres vidéken a 18. században megtelepedett új nemesség mindazonáltal zömében
kis-, vagy szegényedő középbirtokos volt, akik többen birtokoltak egy falut, vagy mezővárost. Gyakran több helyen is voltak kisebb-nagyobb földjeik. Így az 1780-as években
Magyary–Kossa István Tiszaroff 1/16-át, Kakat, Derzstomaj, Bánhalma, Szakállas, Akolhát
és Tiszaabád 1/5-ét, Kérsziget 3/40-ét, Sáp 1/10-ét, valamint egy bodrogolaszi szőlőt és néhány
Bereg megyei zálogos részt örökölt.4 Jellemző, hogy már 1789-ben Tiszaroff 9, Tiszabura
7, Tiszaszalók 5, Tiszaabád 6, Tiszaigar pedig 15 nemes birtokos között oszlott meg.5 A kezdetben még tehetős középbirtokosok (roffi Borbélyok, Magyary-Kossák) javai gyorsan aprózódni kezdtek. Számos beházasodott vagy leszármazott nemes utódai a 20. században
már „csak” nagygazdának minősültek, és nem csak itt, de a jászkun övezetben is.
A társadalmi munkamegosztásban nem túl nagy számban megjelentek a kereskedő
görögök, majd zsidók is. Előbbieket, akik már a század elejétől jelentkeztek, rendszerint
mindenütt befogadták, beilleszkedésük általában zavartalan volt. Az agrár jellegű területen
a kézművesek betelepedését 1770-től a céhes ipar fejlesztésére törekvő Helytartótanács
állandóan szorgalmazta, ezek nemritkán a Lajtán túlról érkező osztrák, vagy cseh-morva
személyek voltak. Befogadásuk kapcsán a helyi tanácsok sokáig nem is gördítettek akadályt. A településeken a regálék haszonbérlői általában görögök, míg a nagyobb mezővárosokban gyakran német ajkú pesti, budai polgárok voltak, de az Udvari Kamara (Szolnok)
is gyakorta alkalmazott szakembereket a Birodalom nyugati feléről. A nagyobb birtokrészek
bérlői is színesítették a képet. Ezek mellett sokáig a települések által alkalmazott tanítók,
orvosok, jegyzők, szakalkalmazottak zöme is idegenből érkezett.6
A legproblémásabb, és egyben legnehezebben megfogható kérdés, az „időleges” mezőgazdasági munkavállalói réteg megjelenésének, megtelepedésének kérdése, főképp a
Jászkunságban. A főbb mozgási irányok (Felvidék, Bihar) ugyan ismertek, de inkább csak
esetenként mutatható ki, hogy közülük végül kik, vagy hányan maradtak itt véglegesen,
milyen társadalmi csoportokba tudtak beilleszkedni, illetve hogyan házasodtak be egyes
nagyobb helyi famíliákba.
2. A polgári forradalom előtt (1790–1849)
A 18. század végére az újratelepülés, a gazdasági újraszerveződés kora lezárult, ugyanakkor több területen már a kapitalista viszonyok lehetőségei is felsejletek. 19. század első
felében területünkön a lakosság száma tovább növekedett, és 1850-re elérte a 230.000 főt.
A jelek szerint a növekedést elősegítő bevándorlások nagyobb része az 1830 előtti időszakra
eshetett, és ezen belül elsőnek az agrárnépesség további bejövetele, kisebb részben pedig
a kézműves és egyéb csoportok beáramlása emelhető ki. A jelek szerint a szórvány etnikai
3
4
5
6
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csoportok jobbára ekkorra már eltűntek. A szlovákok aránylag gyorsan beolvadtak a helyi
magyarságba, ámde a szolnoki németség egészen 1848-ig ragaszkodott az anyanyelvi
istentiszteletekhez a Vártemplomban. A reformkor, majd a szabadságharc, sőt az önkényuralom elnyomatása azonban nagyban elősegítette későbbi gyors asszimilációjukat.7
A látványosabb demográfiai és gazdasági fejlődés az úrbéres vidékeken figyelhető meg.
A nagyobb települések (községek és mezővárosok) újraszervezésének lezárultával megindult a helyi puszták megszállása. Ezt nagyban elősegítette a napóleoni háborúk nagy gabonaés gyapjúkonjunktúrája, ami a puszták felhasználásában is alapvető változásokat hozott. A
korábban meghatározó marhatartást mindinkább felváltotta a hatalmas fejlődésnek induló
juhászat, kisebb mértékben pedig az ipari növények, illetve a gabonafélék termesztése. Ide
azonban már a nemes birtokosok nem telkes jobbágyokat telepítettek, mint az előző században, hanem cselédeket és szabad munkavállalókat, mivel a hangsúly a konjunktúra hatására
számában és termelékenységében is növekedő földesúri majorságok munkaerejének
biztosítására helyeződött át. E kezdetben kis számú új népesség összetétele bizonytalan,
sokáig csak töredékes adatok ismertek velük kapcsolatban. A legismertebb esetnek mindazonáltal az tekinthető, amikor 1845-ben gróf Szapáry József a fegyverneki puszta felső
részére svábokat telepített, akiknek szerződés mellett osztott ki földet művelésre. Az
Annaháza nevű telepítéssel átellenben, a fegyverneki puszta másik felén jött létre a másik
központ, Szapárfalu is, ahol viszont a svábok már nem kaptak földet, csak munkaerőként
alkalmazták őket.8
A jászkun puszták a redemptus birtokok részét képezték, így oda nem lehetett telepíteni,
mindazonáltal itt is megfigyelhető a puszták értékének felértékelődése. Az 1786-os bácskai
kitelepülés hatása évtizedeken át kísértett, és olykor az úrbéres lakosok mellett a jászkunokat is megmozgatta a Délvidéken meghirdetett megüresedett jobbágytelkek ügye.
Néhány kisebb telepítés is ismert, ezek közül az 1820-as években a kiváló tudós, Gorove
László (1780–1839) varsányi birtokosé a legismertebb. Ő a bánáti (Temes vármegye) Gátaljára
(Románia, Gataia) telepített a megyéből lakosokat, akiknek utódai ma is ott élnek a román
többségű településen.9
A Jászkunságban megjelenő időleges mezőgazdasági munkaerőről ekkoriban is meglehetősen keveset tudunk, olykor a lakóhelyüket megadják ugyan, befogadásuk gyakoriságára,
tartósabb ottani tartózkodásukra azonban továbbra is csak eseti adatokkal rendelkezünk. Az
viszont kimutatható, hogy az 1830-as évektől az iparosok bevándorlása és befogadása érezhetően csökkenni kezdett a Jászkunságban (sőt Szolnokon is), főképp egyes ágazatok telítődése nyomán. Kezdett általánossá válni, hogy csak a hiányszakmákban fogadnak be újabb
jövevényeket, a többiben viszont nem.
Az úrbéres részek nemesi birtokai közül számos a 19. század elejére már igen sok személy
között oszlott meg, de utóbb is tovább aprózódott. Bár többet a használat megkönnyítésére
a gyarapodó számú birtokosok egyben tartottak, a növekvő nehézségek miatt mind általánosabbá vált a haszonbérbe adás. A nagybirtokok, illetve birtokrészek sokasodó haszon7
8
9
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bérlői között német, görög, örmény és zsidó pénzemberek is feltűntek. Az örmény Gorovék
Varsányon, a Gajzágók Mezőtúron és környékén erősödtek meg, míg a zsidó Herczfelderek
Mezőtúron, a Wodiánerek Tiszaszalókon és Bánhalmán, a Koppélyek, Wodiánerek és pedig
Tiszaföldvár környékén. Feltehetően már 1848 előtt voltak tiszazugi érdekeltségei a csongrádi Sváboknak és a Baschoknak is.
A kisszámú kereskedő, boltos és haszonbérlő görögség az új helyzetben nem tudta sem
bővíteni, sem megőrizni kereskedelmi pozícióit. Részint elszegényedett, míg a Jászkunságban gyakorta a birtokos redemptus rétegbe olvadt be. Nem csak elmagyarosodott, de
sokszor vallást is váltott. Ez elősegítette egy újabb kereskedő náció, a zsidóság megjelenését, illetve megerősödését.10
Az 1780-as évektől szórványosan megjelenő, kereskedő zsidóságot egészen 1850-ig kitiltották a jászkun településekről, valamint úrbéres települések, mezővárosok zöméből is.
Így ezek kezdetben főképp Tiszafüreden, Kenderesen, Tiszaigaron, Alattyánban és Tiszabőn, azaz inkább protestáns helyeken telepedtek meg, a helyi földesurakkal kötött különböző regálebérletek nyomán. A 19. század elejétől megjelentek Csépán, Pusztamonostoron,
Kőtelken, Törökszentmiklóson, Szajolban, Tiszaburán is, de a legfőbb központjuk Tiszabő
maradt. Szerepük utóbb a felfutó gyapjúkereskedelemben vált különösen jelentőssé, de
idővel más okok is egyre indokoltabbá tették a befogadásukat. Ez 1840-től vett nagyobb
lendületet, ám a Jászkunságban csak 1850-től következett be.11
A polgári kor eljövetelét több esemény is előre vetítette. 1847-ben a Pest–Szolnok, majd
nyomán a Szolnok–Debrecen és a Szolnok–Arad vonalak kiépülése nemcsak a közlekedés
és áruszállítás megújulását indította el, hanem a vasút idegen (cseh-morva, német) szakemberek tömeges itteni megjelenéséhez és megtelepedéséhez is, akik teljesen új életvitelt
honosítottak meg. Ez sajátos, új igények, áruk, ipari és kereskedelmi ágazatok, szolgáltatások, kulturális–művelődési szokások, intézmények meghonosodását eredményezte az elkövetkező évtizedekben. A tiszai gőzhajózás megindulása hasonló, bár jelentőségét tekintve
kisebb hatással járt.
A reformkor gazdasági–politikai küzdelmei mind többek számára nyilvánvalóvá tették,
hogy a mezőgazdaság igazi megújítása csak a feudalizmus teljes felszámolása és az
agrárgazdaság kapitalizálása révén valósítható meg. Ennek nyomán 1844-ben Mezőtúr
negyede, majd 1846-ban annak Kállay-fele kötött örökváltsági szerződést a földesurával,
míg Tiszaföldvár 1843-ban elkülönítési szerződést, majd örökválsági egyességet is kötött
a város a Podmaniczkyakkal. Egy évtized alatt Tiszabő, Tiszaföldvár, Tiszaszalók, Tószeg,
Várkony és Vezseny tagosította határát, míg Mezőtúron legelő elkülönítés zajlott le. A
Nagykunságban Kunmadaras (1838), Kunhegyes (1839), Karcag (1845) „összebbítette”
birtokait, de a Jászságban is megindultak a munkálatok.12
E folyamat együtt járt a nagy, együtt tartott főnemesi birtokok (Orczyak, Almásyak,
Podmaniczkyak) végleges felosztásával, illetve részleges áruba bocsátásával, akiknek példáját utóbb a Földváryak és mások is követték. Területükön kisebb, de jobban korszerű10
11
12
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síthető uradalmak alakultak ki, amelynél a juhászat mellett mind jelentősebb szerephez
jutottak a földművelés különböző ágazatai. Ez újabb, a korábbiaknál is nagyobb népmozgást indított el az uradalmak felé, de ebben már a jobbágyfelszabadulás nyomán szabaddá
vált jobbágyság különböző, korábban nem érintett rétegei is jelentős szerepet játszottak.
3. Az önkényuralomtól a dualizmus bukásáig (1850–1918)
1850-től a terület közigazgatási viszonyai többször is változtak, a legdöntőbbnek JászNagykun-Szolnok megye 1876-os létrehozása bizonyult, Szolnok székhellyel. Ennek népessége 1880-ban mintegy 280, 1910-ben viszont már közel 390 ezer lakost tett ki. Mivel
az önkényuralmi rendszer kénytelen volt elfogadni a polgári viszonyokat, a terület számottevő gazdasági fejlődése jelentősen elősegítette a népesség növekedését is. Így ösztönzően
hatott, hogy Szolnok mezőváros majd 300 év után, 1851–1860 között újra megyeszékhely
lett (Szolnok megye), ami a különféle megyei hivatalok átmeneti kiépülésével jelentősebb
magyar, illetve gyorsan magyarosodó idegen hivatalnoki-ügyvédi réteget vonzott ide, főleg
Egerből, illetve a Felvidék különböző területeiről. Szolnok megyeszékhelyi státusza 1876-ban
véglegesült, amikor Jász-Nagykun-Szolnok megye központja lett. Ez újabb hivatalnoki
csoportokat csábított ide, részint a hasonló funkcióját elvesztő Jászberényből.
Az új birtokos réteg kialakulásával párhuzamosan újabb jelentős cseléd és napszámos
csoportok telepedtek meg a számukban is gyarapodó közép- és nagybirtokokon. Ezek közül
a Szolnokhoz tartozó Felső-Varsány puszta már 1883-ban Rákóczifalva néven önállósult.
A Jászkunságban a közföldek felosztása indította el a tanyásodást, ami a Kunszentmártonhoz tartozó Mesterszállás községgé alakulását eredményezte 1896-ban.
A gazdasági átalakulás felgyorsulása egyre újabb szakmák, szakemberek megjelenését
eredményezte. Húzóágazatnak bizonyult a vasút, amelynek vonalai javító, ellátó- és tárolóbázisok sűrű kiépítését igényelték (pl. szolnoki Járműjavító). A másik húzó ágazatot az uradalmak jelentették, amelyek a malomipar, illetve a mezőgazdasági gépgyártás (pl. Lábassy
Ekegyár) fejlesztésében is szerepet játszottak. Kisebb népességet hozott ide, de jelentőségét
tekintve említhető a bank- és hitelélet, az egészségügy, úthálózat stb. szervezetének
kiépülése, de olyan kulturális intézmények megjelenése is, mint például a színház és a
mozi. A gazdaság érdekei, megfelelő működése is igényelték a mielőbbi magyarosodást, a
beilleszkedést.
A magyar gazdaság fejlődésében látványosnak mondható a zsidóság szerepe. 1850 után
a polgári szabad költözés lehetővé tette számukra a beköltözést a korábban tiltott területekre
(Jászkunság), településekre (mezővárosok) is. Kezdetben létezett néhány nagyobb kibocsátó
központ, így Szolnoknál Abony, Karcagnál Nádudvar, Jászberénynél pedig Aszód emelhető
ki. 1846-tól két évtizedig az országba Galíciából még jelentősebb zsidó népesség érkezett,
utóbb azonban már csak a belső országos migráció hatott a népességre.
Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy hiátustöltő szerepet játszanak a gazdasági életben.
A zsidóság szerepe Jász–Nagykun–Szolnok megye mezőgazdaságának fejlesztésében
országos szempontból is kiemelkedő volt. Erre a Lederer testvérek (Pusztakengyel, Tenyő),
Lángh Ignác (Fegyvernek), a Harkányi, Montagh, Schwarz családok, a híres mezőtúri mintagazdaságot létrehozó Herczfelder Mór, báró Kohner Adolf szászberki uradalma említhető
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példaként. A száz hold feletti birtokokból közel 25% került zsidó birtokosok kezére, ami
az országos átlagot is messze felülmúlta. Szerepük volt még nagyobb pénzügyi intézetek,
ipari- és kereskedelmi vállalatok létrehozásában is. Mindez azért is érdekes, mivel a zsidóság megyei létszáma 1880-ban mintegy 8.300 fő (3,0%) volt, 1910-ben pedig mintegy
10.300 fővel (2,8%) tetőzött, azaz mindvégig elmaradt az országos átlagtól.13
A népesség mozgását tekintve mindenképp meg kell említenünk, hogy a főképp az egykori Tisza mentére jellemző, nincstelen agrárproletár réteg kialakulásával és megerősödésével egy redemptus birtokosnál vagy telkes jobbágynál jóval mobilabb társadalmi kategória
jött létre, amelynél egy jó munkaalkalom sokkal számottevőbb, migrációra okot adó tényező,
mint emezeknél. Ehhez itt aztán a nagy vízszabályozások és vasútépítések adták az alapot.
Mindezt azzal együtt kell kiemelnünk, hogy a bérmunkások migrációjának mérése, kimutatása kimondottan nehéz. A másik réteg a magasan kvalifikált értelmiségi, akiknél a jó
munkaalkalom, a hivatali karrier szempontja még a régi társadalmi elismertség, a számottevő otthoni földbirtok ellenére is mozgósító tényező lehetett. Meglétükre számos példa
hozható, ilyen az utolsó nagykun kapitány, Illéssy Sándor esete.
Mindezt azért is tartottuk szükségesnek előre bocsátani, mivel a dualista kor az, amelyben a polgárosodás nyomán jelentősen felgyorsult a népesség államhatáron belüli belső
mozgása, másrészt viszont már központilag begyűjtött, egységes szempontok alapján felvett adatokkal is rendelkezünk. A statisztikai felvételek kapcsán mindazonáltal a magyar
szakemberek többször is hangsúlyozzák, hogy a hazai belső vándorlás mérésére alkalmas,
meglévő népszámlálási adatok valójában csak megközelítik, de nem tükrözik teljesen pontosan a valóságos vándormozgalom méretét és arányát. Európa más országaihoz hasonlóan
1880-tól kezdve a nálunk elrendelt népszámlálások kérdőívein is csupán az került feltüntetésre, hogy az adott személy hol született. A felvételek kapcsán kiadott kötetekben ugyanakkor annyi jelent meg, hogy az egyes törvényhatóságok, törvényhatósági jogú városok
jelenlévő népessége hol született: helyben, ugyanabban a megyében, valamelyik más megyében, Horvát-Szlavóniában vagy esetleg külföldön. A hazai vándorlások adatsorai nem
tartalmazzák a születés és a megszámlálás közötti vándorlásokat, valamint a két időpont
között vándorló, vagy nem vándorló, de időközben elhalálozó, vagy kivándorló népesség
nagyságát. Végeredményben tehát nem a vándorlás nagyságát, illetve a vándorló népesség
nagyságát adták meg, hanem annak a néprétegnek arányát, amely élete folyamán valamikor
elhagyta szülőhelyét, és egyszer vándorolt.
Jász-Nagykun-Szolnok megye adatsorainak vizsgálata előtt – Dányi Dezső gondolatmenetét folytatva – mindenképp rögzíteni kell, hogy a népesség mozgásának hiánya (immobilitás) nem feltétlenül negatív tartalmú és megítélésű fogalom. Nem bizonyos, hogy röghöz
kötöttséget, elmaradottságot, a vállalkozáskészség hiányát jelzi, kiegyensúlyozott gazdaságitársadalmi állapotokat is tükrözhet. E gondolatok figyelembe vétele mellett megállapítható,
hogy Magyarországon a 19. század végén jelentősen csökkent a nagyarányú immobil társadalmi rétegekkel rendelkező megyék száma. 1880-ban még 37, 1910-ben azonban már
csak 27 hazai megyében haladta meg arányuk a jelenlévő népesség 75%-át.
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1. táblázat. A dualista kori belső vándorlás és az immobil népesség
Jász-Nagykun-Szolnok megyében14

Földrajzi helyzeténél fogva is Jász–Nagykun–Szolnok a megyék között immobilitás
tekintetében a középső harmadba tartozott, a legalacsonyabb értékhez tartozók a Dunántúlon, míg a legmagasabbak Erdélyben voltak megfigyelhetők.
2. táblázat. A megyei rendezett tanácsú városok immobil és
mobil népességének aránya 1910-ben15

Az ország 76 rendezett tanácsú városok kapcsán elmondható, hogy a megyeiek az
immobil népességet tekintve a táblázat első feléhez, főképp az első negyedéhez tartoztak.
A 76–88%-os arány viszonylag zárt településekre utal, még Szolnok 63%-os aránya is csak
a 34. helyhez volt elég. A mobil népesség aránya viszont alig néhány százalékot tett ki,
ami alapján viszont ezek az utolsó negyedhez sorolható. Túrkeve 2,7%-kal egyenesen a
76 város közül az utolsó helyen volt, de a legmagasabb átlagú Szolnok 9,8%-os értéke is csak
a 49. helyhez volt elég. Az immobil népesség kapcsán csak részletesebb helyi adatok alapján döntendő el, hogy alföldi városainkban e réteg magas arányát milyen mértékben idézte
elő a munkaalkalom egyre fokozódó beszűkülése, illetve a földtulajdon megkötő hatása.
A vándorlások szakirodalma egyetért abban, hogy a települések, különösen a városok
foglalkozási-társadalmi struktúrája és a vándorlás mértéke között, matematikailag is kifejezhető kapcsolat van. Az alábbiak szerint igazolható, hogy Magyarországon 1910-ben a
törvényhatósági jogú városokban az immobil és az iparforgalmi népesség aránya fordított
viszonyban állt. Mennél nagyobb a helyben született, immobil népesség hányada, annál
kisebb az iparforgalmi népesség aránya.
14
15

Dányi Dezső 2000: 28.
Dányi Dezső 2000: 38.
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Kvázi mobilnak szokás minősíteni a népességnek azt a rétegét, amely élete folyamán
egyszer, vagy többször bizonyosan vándorolt szülőmegyéjének határai között, pontosabban
a népszámlálás során szülőmegyéje egyik településén írták össze, de nem a szülőhelyén. A
mobilitáshoz illesztett jelző a mozgásterület korlátozottságát – a közigazgatási elhatároltságát – jelzi, másrészt a vándorlást előidéző tényezők egyéb sajátosságait. Feltétezi ugyanis,
hogy a megyéken belüli vándorlás jelentős hányadát az életciklusokhoz kötődő, jórészt
demográfiai indíttatású események idézték elő. Így a házasságkötés, a válás, a megözvegyülés, nem pedig gazdasági, szociális, vagy egyéb faktorok. A kvázi mobil réteg úgy is jellemezhető, mint amely kisebb vándorlási kockázatot vállalt, illetve jobban kötődött megszokott
környezetéhez, mint a messze tájakra vándorlók. Feltételezhető tehát, hogy jobban idomult
új lakóhelyének szociális, kulturális, etnikai, magatartásbeli írott és íratlan normáihoz. A
beilleszkedés, de a befogadás sem járt individuális vagy kollektív konfliktusokkal.
Megyei tekintetben a kvázi mobilitás aránya 1910-ben 13,4% volt, ami 1880-hoz képest
4,12%-os növekedést mutat. Ezzel Jász-Nagykun-Szolnok megye a hasonló törvényhatóságok középső harmadának végéhez sorolható, amely mögött jobbára csak a gyenge iparú
erdélyi megyék álltak.16 Az adatok és arányok helyes értelmezéséhez kiemelendő, hogy a
kvázi mobil népesség tartalmazza az ideiglenesen vándorlókat és a szezonális munkásokat is.
A megyéken belül vándorló, zömmel falusi lakosság egy része az ottani városokba ment,
míg a többségük más falvakban lelt új otthonra. Jász-Nagykun-Szolnokban a helyi városokba költöző falusiak aránya igen alacsony volt, az 1910-ben mért 9,1% országosan is a
legutolsók közé tartozott. A megye falvaiban született, és a törvényhatóság más falvaiba
vándorló népesség aránya 15,8%-ot tett ki, amivel Jász-Nagykun-Szolnok a középmezőnyhöz sorolható. Ezen a helyzeten még az 1880–1910 közötti 94%-os növekedés sem változtat.17
Mobilnak nevezzük azt a népességet, amelyet a népszámlálások időpontjában nem
szülőmegyéje településein számláltak meg. A mobil bevándorlók aránya 1880-ban a
megyében 9,55% volt, amivel a törvényhatóságok között az első harmad végéhez tartozott.
Ez az adat 1910-ig mindössze 11,16%-kal nőtt, ami mindössze 1,61%-os növekedést
jelentett, és a megyék rangsorában elfoglalt helyet nem változtatta meg.18

16
17
18

Dányi Dezső 2000: 41.
Dányi Dezső 2000: 48–51.
Dányi Dezső 2000: 54–56.
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3. táblázat. A megyei rendezett tanácsú városokban a legkisebb mobil
(más megyéből bevándorló) népesség aránya (%) 1910-ben19

Láthatóan 1910-ben is a megyei városok a bevándorlás méretei tekintetében a legutolsók
között említhetők. E csoportba leginkább azok az egykori mezővárosok sorolhatók,
amelyek a dualistakor lehetőségeivel nem igazán tudtak élni. Kivételnek csak Szolnok
tekinthető, de ez is inkább a második harmad elejéhez sorolható.
A megyében született összes népességből más megyébe vándorló – mobil – népesség
aránya 1900-ben és 1910-ben a megye 13,2 és 17,2%-kal a hasonló törvényhatóságok
között az első harmad végéhez tartozott. Ez ténylegesen 47.147 és 68.780 főt jelentett. A
fővárosba vándorlóknak 1900-ban a 2,4%, 1910-ben 3,3%-a került ki Jász–Nagykun–
Szolnok megyéből. Ez a megye összes mobil népességének 1900-ban 21,4 %-át tette ki.
1880–1910 között a Budapestre irányuló megyei kivándorlás több mint tizenkétszeresére
nőtt. Ezzel az első világháború előtt a megye Budapest szempontjából a 7. fő népességet
kibocsátó törvényhatóság lett.
4. táblázat. A városok mobilitási hierarchiája 1910-ben20

4. Trianontól a Rákosi korszakig (1920–1949)
Az első világháború emberveszteségei máig nem tisztázottak, valószínűleg a lakosság
tizedét (kb. 40.000 fő) érinthette. Ezek mintegy harmada lehetett hősi halott, míg a többit
a sebesültek és a fogságba esettek tehették ki. Ugyanakkor az idegen hadifoglyok közül is
többen maradtak itt (főleg oroszok). A Horthy korszakot tekintve Jász-Nagykun-Szolnok
19
20

Dányi Dezső 2000: 62.
Dányi Dezső 2000: 63–64.
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megye népessége 1920 és 1941 között mintegy 390 ezer főről 424 ezerre nőtt. Mindenképp
a növekedést „segítették” az utódállamokból átköltözők, de ezek itteni száma pillanatnyilag
bizonytalan. A zsidóság száma fokozatosan csökkent, az 1920-as 9.000 (2,3%) 1941-re
7.500 főre (1,8%). Ebben főképp az elvándorlás, kisebb mértékben a kikeresztelkedés
játszott szerepet.
Az 1930-as évekre a tanyasi lakosság az ország népességének mintegy harmadát tette
ki. Az ottani oktatás és egészségügy megszervezése a lakosság bizonyos mértékű tömörítését, tanyaközpontok létrehozását eredményezte. Ezekből majd a szocialista időszak kezdetén szerveztek községeket, melyek egy része 1990 után is életképes maradt. A gazdaságfejlesztés
sajátos terméke Martfű, melynek kialakulása, önállósulása egy ipartelepítés következménye
volt. Legalább ilyen mértékben hatott a nagyobb megyei városokra az 1930-as évek második felétől a revízióra készülő ország hadseregfejlesztése. A katonai beruházásokon túl
a gyarapodó számú alakulatok, fegyvernemek (harckocsizók, repülők) és tisztikaruk jelentett új színfoltot a megyében (Jászberény, Karcag, Szolnok).
1941-ben Jász-Nagykun-Szolnok megye zsidósága mindössze 7.500 fő (1,8%) volt, ami
messze alatta maradt az országos átlagnak. Ezek mintegy harmada eredetileg a megyeszékhelyen, Szolnok városában élt. 1944. május 22-ig 6.108 főt zártak gettókba, ám e létszám több mint egynegyede különböző tényezőknek köszönhetően elkerülte a deportálást.
Június második felében a megye zöméből az összegyűjtötteket az ausztriai Strasshof, illetve
Auschwitz táboraiba szállították. A megye területéről deportáltak közül mintegy 3.500 főre
tehető az áldozatok száma, ám a háború végeztével az életben maradottak többsége is
távozott az országból.
1944/45 eseményeinek a népességre gyakorolt hatása részleteiben máig nem feltárt. A
vissza-, majd újra elcsatolt országrészekről sokan menekültek ide, a magyar-csehszlovák
lakosságcsere helyi vonatkozásai is bizonytalanok. Az arányokat ugyanakkor a háborús
veszteségek is módosították.
A világháborús katonai veszteségek helyi adatai csak részleteiben ismertek. Kérdéses a
polgári lakosság tényleges veszteségeinek mértéke (háborús cselekmények nyomán
elhaltak, elhurcoltak, atrocitások nyomán agyonlőttek), valamint hogy az elmenekülők
közül kik azok, akik az ország más részein, vagy külföldön maradtak. Sajátos volt a
fegyverneki svábok esete, akik egy részét a Szovjetunióba hurcolták.
A magyarországi svábok kitelepítésének kötelezettsége a földhiányos megyében némileg
könnyített a földosztáson. 1946 júliusáig 22 településről 730 család kapott részt a volt sváb
birtokokból. Ezek főleg a jászkun településekről kerültek ki, így Jászalsószentgyörgyről
105, Jászfelsőszentgyörgyről 102, Túrkevéről 91, Kisújszállásról 82, Jászladányról 44
igénylő távozott a megyéből. A Tisza mentéről Törökszentmiklós 81, Szolnok 44 és
Mezőtúr 38 családja emelhető ki.22
1944–1948 között a megyei népesség átalakulásának számos részlete ismeretlen. Az
azonban kétségtelen, hogy e pár év alatt a magyar társadalom elveszítette két leginkább
polgárosodott rétege, a zsidóság és németség zömét.
21
22

Csősz László 2015: 114–121.
Somlyai Magda 1981: 31.
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A kommunista hatalomátvétel után az új kormányzat kezdetben a gazdaságon belül
elsősorban az ipar erőltetett fejlesztését támogatta, részint a mezőgazdaság rovására is. Az
első távlati tervek szerint 1960-ra Magyarországnak utol kellett volna érnie NagyBritanniát. A gazdasági elképzeléseknek, köztük a mezőgazdaság szocialista átszervezésének megfelelően a kormányzat tudatosan törekedett tanyák és tanyai településgócok
felszámolására, illetve a felszabaduló agrár munkaerőnek az iparba, illetve az új szocialista
iparvárosokba történő irányítására. Az elkövetkező 40 év természetesen megyénkben nem
csak ezt jelentette, ám ennek bemutatására itt most nem vállalkozhatunk.
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Mellékletek:
5. táblázat. A jobbágytelkek 1771-es, valamint a nemesi szántók
1789-es megoszlása a nemes birtokosok között Jász-Nagykun-Szolnok területén23

HEVES ÉS KÜLSŐ–SZOLNOK VÁRMEGYE
ALATTYÁN
jánoshidai prépostság
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20
id. Recsky István
3
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7
4
Sipos Mihály
2
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5
7
Összesen
34 ¼ 1576 86
31
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0
0
0
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0
0
0
3
Csomortányiné
¼
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1
9
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1
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0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
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0
0
0
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0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
GACSA p.24
?
0
0
0
0
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zsellér
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terület kishold

1771-ben úrbéres jobbágyi birtok

jobbágytelek
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birtokos

0
0
0
0
0

a szántóterület megoszlása
az 1789-es kataszteri felmérés szerint

nemesek allodiális,
jobbágyok úrbéres szántói

szántó
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nemesi szántó
úrbéres jobbágyszántó
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Lánczi cs.
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0
0
0

nemesi szántó
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0
0
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0
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10
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7
7
0
0
0
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Az 1771-es állapotok kapcsán használtuk Soós Imre 1973. kiadványát, a Mária Terézia féle úrbéri tabellákat (Internet:
http://archivportal.arcanum.hu/urberi/opt/a130904.htm?v=pdf&a=start, letöltés 2014. január 16.). Az 1789-es állapotok
kapcsán a Heves Megyei Levéltár feudális kori iratai 10. sz. vegyes összeírása, a II. József-féle kataszteri felmérés Heves
megyei anyagának az Országos Levéltárban lévő része (Mikrofilmtár: 26072. sz. doboz), továbbá Dávid Zoltán 1968: 99–
135. érdemel figyelmet.
Ma határrész Kunmadaras határának északi részén, Tiszaörs felé.
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Ma Pusztakürt Jászkisér határában.
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egri püspökség
id. Recsky István
Sipos Mihály
Összesen

TASKONY p.
Tiszaderzs/Derzs k.
Borbély József
Borbély Márton
Borbély Sámuel

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
2
1
1
1
6

nemesi szántó

?

0

0

0

0

0

nemesi szántó

867

164 ½ 7158
164 ½ 7158

381
381

121
121

28
28

Királyi Kamara
úrbéres jobbágyföld

0
5651

0

0

0

0

0

Királyi Kamara

0

0

0

0

0

0

Királyi Kamara

1734

0

0

0

0

0

Királyi Kamara

0

0

0

0

0

0

Keglevits Ágoston

255

0

0

0

0

0

br. Aspremont, Koller, Kállai

1535

1
7/8
1 3/8
12
1
1
5/8
17 7/8
0

43
38
59
519
43
43
27
772
0

3
3
5
40
3
3
2
59
0

3
2
3
56
3
3
2
72
0

1
2
1
6
0
1
0
11
0

Borbély Imre
Borbély Márton
Nagy István
br Orczy József
Radics Mihály
Magyary István
Communitas
úrbéres jobbágyszántó
br. Orczy J., Borbély József

32
31
78
980
155
79
22
604
1823

10
20 ½
8½
39

420
862
357
1639

12
26
10
48

5
4
3
12

0
0
0
0

nemesi szántó
úrbéres jobbágyszántó

1134
1146

11
2½
2¾
5
21 ¼

519
118
130
236
1003

27
5
8
12
52

12
5
0
5
22

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

br. Orczy József
Recsky István
Sipos Mihály
ifj. Sipos Mihály
Somody Mihály
Bereky Mihály
Lukáts András
communitas
úrbéres jobbágyszántó
br. Orczy József

250
188
158
35
13
10
32
20
882
160

19
19
18

12
11
11

1
5
3

Borbély Anna
Borbély Dániel
Communitas

15
16
13

2 3/8 114
2 3/8 114
2 ¼ 109
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Összesen
CSERŐKÖZ p.
Tiszföldvár/Földvár mv
br. Podmaniczky cs.
Összesen
MARTFŰ p.
HOMOK p.
Tiszafüred/Füred mv.
Szepessy László
Sombory cs.
Sárközy cs.
Borbély cs.
Veress László
Lipcsey cs.
Jósa cs.
Katona Péter
Nádassy cs.
Sághy Mihály
Szabó János
Szemere Ferenc
Gönczy cs.
Communitas
Összesen
KÓCS p.

TISZAIGAR/IGAR k.
Koós Zsigmond
Papp György
Pongrácz Julianna
Széky Pál
Széky Zsigmond
Trásy Imre
Összesen

7
0

347
0

56
0

34
0

9
0

úrbéres jobbágyszántó
nemesi szántó

17
0

61
61
0
0

2541
2541
0
0

126
126
0
0

65
65
0
0

22
22
0
0

br. Podmaniczky cs.
úrbéres jobbágyszántó
br. Podmaniczky cs.
br. Podmaniczky cs.

2664
1545
0
55

15 ½
7
1¾
10
6½
3¼
3¾
½
1¾
3/4
¼
½
¾
?
52 ¼
0

558
252
63
360
234
117
135
18
63
27
9
18
27
?
1881
0

41
25
6
24
19
9
9
1
5
3
1
1
2
?
146
0

33
36
8
12
9
5
8
5
9
2
1
1
2
?
133
0

3
5
1
1
2
1
3
2
1
0
0
0
2
?
21
0

nemesi szántó
úrbéres jobbágyszántó

811
1501

Nánássy cs.
Ötvös cs.
Lipcsei cs.
Jósa cs.
Sághi cs.
Katona cs.
Barkassy cs.
Sárközi cs.
Zsombori Ádám
Successores
Communitas

7
1013
880
1069
657
285
99
260
986
554
248

1 1/8
8 3/8
1 3/8
5/8
2 3/8
4¾
23 5/8

51
379
62
28
107
215
842

4
27
3
3
7
13
57

0
9
2
0
2
6
19

0
4
0
1
0
1
6

Koós Zsigmond
Papszász György
Bátky Erzsébet
Széky Pál
Széky Zsigmond
Kubinyi Lajos
Deme Márton
Vörösmarty János
Papszász István
Bay Ferenc
Kovács András
Bakcsy Anna
Vincze Zsuzsanna
Barkassy József
Dapsy László
Communitas
jobbágyszántó

120
173
48
145
425
102
86
168
205
140
251
126
157
32
32
13
484

– 115 –

TörTéNeleM – régészeT
Tiszainoka/INOKA k.
Róth Tamás
Összesen
Tiszakürt/KÜRT k.
Stösszel László
Összesen
TISZAÖRS k.
egri püspökség
Összesen
TISZAÖRVÉNY k.
egri püspökség
Összesen
TISZAPÜSPÖKI k.
egri püspökség
Összesen
Tiszaroff/ROFF k.
Borbély Sámuel
Borbély Márton
Borbély József
Borbély Ilona
Borbély Zsuzsanna
Borbély Sára
Communitas
Összesen
GYENDA p.

TISZASAS/SAS k.
Stösszel László
Összesen
TISZASZALÓK k.
br. Orczy Lőrinc
Für Gáspár
Für Lukács
özv. Für Sándorné
Radics Mihály
Összesen
TOMAJ p.
Tiszaszentimre/
Szentimre k.
Borbély család
Bükk Zsigmond
Lőcsey Zsigmond
Sisáry család
Sréter család
Szepessy László
Széky Zsigmond
Összesen

8
8

360
360

42
42

18
18

8
8

nemesi szántó
úrbéres jobbágyszántó

411
218

22 ½ 1100
22 ½ 1100

52
52

56
56

16
16

Stösszel László
úrbéres jobbágyszántó

986
839

83 ¼ 3664
83 ¼ 3664

87
87

3
3

1
1

egri püspök
úrbéri jobbágyszántó

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

egri püspökség
úrbéres jobbágyszántó

196
408

20 ¾ 1000
20 ¾ 1000

63
63

3
3

1
1

egri püspökség
úrbéres jobbágyszántó

629
786

5 2/8
6 1/8
4 6/8
3 3/8
2 1/8
2 1/8
?
23 7/8

152
171
133
94
59
59
?
668

19
17
19
9
7
6
?
78

2
12
9
0
0
3
?
26

0
0
0
0
0
0
?
0

0

0

0

0

0

Péli István
Magyary Klára
Borbély Imre
Borbély Mihály
Borbély M.
Borbély József
Bárczy György
Magyary István
Communitas
úrbéres jobbágyszántó
Hunyadi János
Almásy Pál
Hellebronth Pál
Henter Ferenc

228
152
322
78
74
83
539
110
5
767
125
167
576
200

9¾
9¾

508
508

32
32

58
58

6
6

Stösszel cs.
úrbéres jobbágyszántó

25
470

16 ¾
¾
1
¾
5/8
24 7/8

721
32
43
32
27
855

47
2
3
2
3
57

17
1
2
3
4
27

0
1
1
0
3
5

0

0

0

0

0

br. Orczy József
Für Gáspár
Für Antal
Für Ferenc
parókia
Communitas
úrbéres jobbágyszántó
br. Orczy és Borbély cs.

515
56
80
70
23
21
817
1823

4 7/8
¼
¼
¾
14 ½
1
1/8
22 3/4

231
12
12
35
688
47
6
1031

18
2
2
6
40
8
1
77

5
0
0
0
21
18
0
44

3
0
0
0
8
1
0
12

compossessorok
communitas
úrbéres jobbágyszántó

37
9
1169

?
?
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SZENTGYÖRGY p.
TISZASZŐLŐS k.
Borbély család
Elek család
Komjáthy László
Összesen
DOMAHÁZA p.
TISZAVÁRKONY k.
Nagy család
Összesen
TISZAUG/UG k.
Stösszel László
Összesen
SÁG p.
Törökszentmiklós mv.
Almásy család
Összesen
SZENTTAMÁS p.
SZAKÁLLAS p.
TENYŐ p.
KENGYEL p.
BALA p.
VEZSENY k.
Podmaniczky cs.
Összesen
BÖKÖNYE p.
JENŐ p.
Pest– Pilis–Solt várm.
JÁNOSHIDA k.
jánoshidai prépostság
Összesen
TÓSZEG k.
özv. Balogh Jánosné
Baross György
Batta Bálint
Bencsik József
Bogyai János
Csák Imre
Csuzy Gáspár
Eördögh Pál
Gaál Elek
Gömöry József
Hartvik József
Nagyné Hartvik Róza
Tallián Antal
Tallián Ferenc
Török András
Végh Péter
Vörös Antal
Vörös László

0

0

0

0

0

Szentimrei cs.

1652

10 ½
12 ½
8 3/8
31 3/8

497
591
396
1484

28
35
28
91

0
21
10
31

3
7
1
11

0

0

0

0

0

Komjáthy Jakab
Elek cs.
Darvas József
compossessorok
úrbéres jobbágyszántó
nemesi szántó

73
118
229
552
899
578

20 ½ 922
20 ½ 922

40
40

9
9

2
2

nemesi szántó
úrbéres jobbágyszántó

1652
504

7¼
7¼
0

343
343
0

15
15
0

18
18
0

4
4
0

Stösszel cs.
úrbéres jobbágyszántó
Stösszel cs.

160
267
?

95
95
0
0
0
0
0

3781
3781
0
0
0
0
0

219
219
0
0
0
0
0

38
38
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Almásy cs.
úrbéres jobbágyszántó
Almásy cs.
Borbély cs.
Almásy cs.
Almásy cs.
Almásy cs.

690
4619
548
1294
2213
6175
?

19 ¾
19 ¾
0
0

913
913
0
0

46
46
0
0

20
20
0
0

3
3
0
0

br. Podmaniczky cs.
úrbéres jobbágyszántó
br. Podmaniczky cs.
br. Podmaniczky cs.

172
643
756
940

68 ¾ 2603
68 ¾ 2603

118
118

24
24

0
0

jánoshidai prépostság
úrbéres jobbágyszántó

?
?

7 3/8
2¼
1¾
2¾
1¾
2¼
½
2¼
2
2¼
2¾
3 5/8
3 3/8
2¾
4¾
7/8
7/8
2¼

18
4
2
6
5
5
1
5
5
5
6
6
6
5
11
2
2
5

2
1
2
3
1
1
2
1
3
0
2
3
5
1
1
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

?
?
?:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

300
92
72
112
72
92
21
92
81
92
112
148
137
112
193
36
36
92
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Vörös Mózes örökösei
Vörös Sándor
Összesen
RÉKAS k.
váci káptalan
váci püspökség
Összesen

2 ¼ 92
2 ¾ 112
51 3/8 2096

4
5
108

2
2
37

0
0
0

?
?
?

?
?
?

25 ½ 1110
25 ½ 1110
51
2220

34
35
69

76
75
151

3
3
6

váci káptalan
váci püspökség
úrbéres jobbágyszántó

?
?
?

6. táblázat. Görög és zsidó népesség Jász-Nagykun-Szolnok megye területén26
1787
Jászberény
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászladány
Jászkisér
Jászalsószentgyörgy
Jászfényszaru
Jászmihálytelek
Jászdósa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma
Karcag
Kisújszállás
Kunhegyes
Kunmadaras
Kunszentmárton
Túrkeve
Alattyán
Besenyszög
Cibakháza
Csépa
Jánoshida
Fegyvernek
Kenderes
Kőtelek
Mezőtúr
Nagyiván
Nagykörü
Nagyrév
Pusztamonostor
Szajol
Szelevény
Szolnok
Tiszaabád(szalók)
Tiszabő
Tiszabura

26

Görögök
1838
1851
40
46
13
1
12
2
6
11
9

1869

1828

1838
9

2

1

2
10
3

3
29
14
19
17
33

1
43
13
8
5
6
22
43

4
3
8

3
4

18

35

86

101
10

11
102

21
15
17

9

5
80

3

13
7
8

18
2

1

6

3
6
183
10

Palugyay Imre 1953: 114., 159., 191., 354., 385., 412.
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5
285
15

6
53
4
5
96
13
62
95
23
348
27
16
8
30
4
145
88
424
41

Zsidók
1851
441
87
129
85
68
71
131
15
30
36
34
337
190
160
146
143
193
25
35
34
18
35
167
171
38
673
19
11
46
3
17
818
189
326
53

1869
811
162
194
111
102
105
150
23
62
44
42
736
401
126
348
260
333
39
74
59
29
62
254
129
84
912

1890

57
8
3
26
1455
333
176
39

19

változások JNsz megye területének népességében a török időktől 1950-ig
Tiszaderzs
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszainoka
Tiszaigar
Tiszakürt
Tiszaörs
Tiszaörvény
Tiszapüspöki
Tiszaroff
Tiszasas
Tiszasüly
Tiszaszentimre
Tiszaszőllős
Tiszaug
Tiszavárkony
Törökszentmiklós
Tószeg
Ujszász
Vezseny
Zagyvarékas
Összesen

6
-

5
17
-

1
12

6

13
3
186
5
137
4

1
6
6
1

29

62

7

13

4
98

8
6
11

864

22
23
190
6
152
3
8
4
4
28
5
32
105
6
9
11
135
10

22
116
341
4
121
10
12
10
11
89
15
70
162
91
5
47
466
29

54
197

16

9

28

3691

9861

959

7

9

32
38
190
12
113
126
12
85
756

7. táblázat. Cigány népesség Jász-Nagykun-Szolnok megye területén27
1768
Jászberény
Karcag
Kisújszállás
Kunhegyes
Kunszentmárton
Mezőtúr
Szolnok
Túrkeve
Jászsági alsó járás
Jászsági felső járás
Központi járás
Tiszai alsó járás
Tiszai felső járás
Tiszai közép járás
Összesen

27

94
58
60
30
53
?
?
31
198
*
*
19+?
*
345+?

1851
léleksz.
221
73
167
94
100
119
720

428
1922

1891
léleksz.
233
304
121
160
197
98
179
234
1087
643
*
140
614
465
4475

arány
1,0%
1,7%
1,0%
1,9%
1,6%
0,4%
0,9%
1,8%
2,5%
1,9%
*
0,4%
1,7%
1,3%
1,4%

1941
léleksz.
212
660
0

arány
0,68%
2,58%
0

586
247
480
1061
1276
214
447
1308
1311
7802

2,08%
0,59%
3,48%
2,45%
2,8%
0,86%
0,92%
2,36%
2,5%
1.84%

Palugyay Imre 1854:114., 159., 191., 354., 385., 412.; Kertesi Gábor – Kézdi Gábor 1998: 257., 289.
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Örsi Julianna

Első világháborús katonaemlékek a Nagykunságon
A 20. század történelmét nem lehet elmondani, leírni anélkül, hogy a világháborúkat ne
érintenénk. Így tették ezt azok az emberek is, akikkel az 1970-es években beszélgettem. A
saját életük elmondása során meghatározó élményként mesélték, hogyan kerültek ki a
frontra 18-19 évesen, ott milyen harcokban vettek részt és hogyan jöttek haza Piavetől,
Doberdóról.1 A katonanóták egész sorát dalolták azoknak a kutatóknak, akik erre voltak
kíváncsiak. Én, mint néprajzos ekkor még nem voltam nyitott a narratívumok lejegyzésére.
Máig sajnálom, hogy miért nem jegyeztem le nagyapám kalandos hazatérésének történetét,
hogy nem vettem magamhoz a komód fiókjában őrzött katonaleveleket, hogy nem kérdeztem meg kiskoromban, miért nevezik az öreg kutyájukat Sabácnak.2 Az első világháború
résztvevőit ma már nem tudom megkérdezni, így maradtak a családoknál a fiókokban, ittott árválkodó egy csomóba összekötött katonalevelek, egy-egy fénykép, emléklap a falon.
Szerencsére nem mindenütt dobták ki vagy temették el az elhunyttal. Jobb esetben az utódok a dokumentumokat, hadifogoly emlékeket beadták a helyi múzeumba, levéltárba.3
Ezekből az emlékekből készültek eddig is és most is kiállítások. Ebben az évben különösen
sok az első világháborút bemutató kiállítás. Ilyet készítettem magam is többször Túrkevén.4
A túrkevei Finta Múzeum nagy becsben tartja a Finta művésztestvérek hagyatékát.5 A
„Hírünk a világban” című állandó kiállításban a látogatók figyelmét mindig felkeltik Finta
Gergelynek (Zádory Oszkár) a francia fogságban készült csontfaragványai csakúgy, mint
Finta Sándor Trianoni emlékmű-terve.6
2011-ben Budapesten a Ráday Gyűjtemény egyik tárlójában felfedeztem vitéz Nagy
László karcagi tanító kéziratos jegyzeteit, ami felkeltette a figyelmemet. Vitéz Nagy Lászlóról én hallottam korábban is, de azt nem tudtam, hogy ő egy távol-keleti hadifogolytábor
lakója volt.
Ugyanígy voltam az egykori múzeumigazgató elődömmel dr. Györffy Lajossal is.
Életéről sokszor, sok helyen írtam.7 Helytörténeti és különösen turkológiai munkássága
közismert és megbecsült. Életének világháborús emlékei azonban csak most kerültek
napvilágra a családnál megőrzött levelek nyomán.
Nos, nézzük ezeket az emlékeket!
1
2
3
4
5
6
7

Ilyen visszaemlékezéseket tartalmaz például a tiszementi falvakból Fazekas Mihály gyűjtőfüzete. Lásd Fazekas Mihály
2012.!
A közelmúltban kaptam vajdasági ismerőseimtől egy katonanapló anyagát tartalmazó könyvet, amely többek között a Sabác
várában zajlott harcokról is szól. Lásd Csorba József 2014!
A túrkevei gyűjteményről múzeumigazgatóként többször írtam. Lásd Örsi Julianna 2001.; Örsi Julianna 2008.!
Én is készítettem ilyen témájú tárlatot például 1994-ben Katonaemlékek az I. világháborúból címmel. Sőt a túrkevei múzeum
„Hírünk a világban” című állandó kiállításába is tettem be első világháborús emléktárgyakat 2001-ben. Lásd Örsi Julianna
2001 a.; Örsi Julianna 2002 a.!
A múzeum legújabb kiadványát Egri Mária írta a Fintákról. Lásd Egri Mária: 2014.!
A z állandó kiállítást 2001-ben rendeztem a Finta Múzeumban, amely ma is áll.
Például Örsi Julianna 2001 b.; Örsi Julianna 2001 c.; Örsi Julianna 2002 c.
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Finta Gergely a Fekete kolostorban
A túrkevei pásztorcsaládba született, nevelkedett tehetséges fiatal a 20. század elején a
francia művészet bűvkörébe került. 1906-tól Párizsban Roden tanítványaként vált ismertté
majd népszerűvé. Az első világháború azonban derékba törte a sikeres pályát. Az Antanthoz
tartozó hatalom ellenségként kezelte a Franciaországban tartózkodó magyar értelmiségi
fiatalokat és börtönbe zárta. Így kerültek 1915-ben Finta Gergely, Kuncz Aladár és társaik
a Noirmoutier kolostorba.8 A fogvatartott magyar rabok életét Kuncz Aladár A Fekete
kolostor című regényében örökítette meg.9 A könyv nyomán kereste fel a helyszint a Duna
tv stábja Jeney Éva irodalomtörténésszel és készített filmet az ottani emlékekből, melyet
2014 decemberben a nagyközönség is láthatott.10 A könyvben szereplő „művész” a túrkevei
Finta Gergely. Ő volt az, aki az első elhunyt fogolytársuknak emlékkövet faragott. Ennek
másáról – amelyet Kuncz Aladár sírjára készített később – csak fotónk van, de Finta Gergely
hazahozta azokat a kis faragott csontokat, amelyeket ott készített a konyhából kidobált
marhalábszár csontokból. Ezek láthatók a túrkevei tárlaton. Bízom benne, hogy e hír eljut
a Noamoutierben működő helytörténeti egyesülethez is és ellátogatnak Túrkevére. A túrkeviek pedig kíváncsiak lesznek a Fekete kolostor ódon falaira. Egy ilyen kirándulásra magam
is beneveznék.
Bizonyára azt is kevesen tartják számon, hogy a művész testvére, Finta Sándor készítette
Magyarországon az első világháborús katona-emlékművet 1918-ban. A szobor most is ott
áll Pőstyén főterén. Ilyen emlékművei állnak Hatvanban, Nyitrán, Pőstyénben, Hevesen,
Újvidéken. A később Amerikába került Finta Sándor vázlatkönyvében szerepel egy Trianon
emlékmű-terv is, amelynek megvalósulásáról nem tudunk. Anélkül, hogy a Finta testvérek
minden világháborús témájú alkotásáról részletesen írnék, csak annyit említek meg, hogy
róluk se feledkezzünk meg a világháborús megemlékezések kapcsán! Lapozzák fel Egri
Mária legújabb könyvét vagy a Magyar Múzeumi Arcképcsarnok című lexikont!11 Örsi
Julianna Múzeumi tükörkép című könyvében is hasznos információkat találnak.12
Györffy Lajos a Mzenszki tiszti hadifogoly táborban
Az 1897-ben Túrkevén született Györffy Lajos 18-19 éves korában, egyetemistaként került a keleti frontra. 1917. december 5-én édesapjának írja,: „Táborunk nagy izgatottságban
van, várjuk a békét s a felszabadítást! A békét karácsonyra várjuk s el is fog jönni, bízunk
benne.” Ekkor már hadifogságban volt Mzenszkben.13 Itt próbálta megőrizni a testi és lelki
erejét. „Minden reggel tornázok s naponta 50-szer körüljárom a kertünket s jól táplálkozom.”
Otthonról várja a csomagokat és pénzt, amiből eddig csak 13.50 rubeles pénzküldemény
érkezett. Most eltekintek a szüleinek és kedvesének írt valamennyi levelének tartalmától csak
arra a különös tényre hívom fel a figyelmet, hogy a későbbiekben édesanyjával magyarul,
8
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A két fogoly alakjáról lásd Kovács János legújabb írását! Kovács János 2014
Kuncz Aladár 1986.
A Fekete kolostor – Kuncz Aladár és az I. világháború c. dokumentum-film szakértője: dr. Jeney Éva. 2014. Sajnos a rendező
figyelme nem terjedt ki a Túrkevén őrzött emlékekre.
Egri Mária 2014; Örsi Julianna 2002.
Örsi Julianna 2008: 60-63.
Mzenszk vagy Mcenszk Közép-Oroszország Orjol Kerületében (Moszkvától délre) található. Abban az időben kb. 10 ezer
lakosa volt.
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apjával német nyelven levelezett. Ennek oka, hogy így vélte megőrizni a nyelvtu-dását.
Nyelvtehetsége és annak kiaknázása valamint nagy szorgalma még ebben az élethelyzetben is megmaradt. Egyik bajtársa – Benkovich Árpád zászlós, aki megszökött a táborból,
majd a debreceni Auguszta szanatóriumba került – által írt levélből, melyet Györffy Lajos
apjának írt, értesülünk számos részletről. Így például: „Értesítem, hogy kedves fiával eg. honv.
gy.e. hadapródjelölttel együtt voltam orosz fogságban éspedig 1916. augusztusától 1917.
augusztusáig. Vele voltam a Charkovi kórházban, majd az Eletri (olv. Jelec.) azután pedig
a Mcenski tiszti fogolytáborban. Kedves fiuk nagyon jól érzi magát, a nyáron állandóan
minden nap fürödni járt a folyóba.
… Úgy szintén kaptam egy fényképet, melyen egy társaság tűz körül üldögél. Éppen én
hoztam el a kommandóról azt a fényképet neki. Együtt voltam vele egy szobában.
Ami táborunkban 22-en voltunk és egy rendes faház volt. Saját hadifogoly szakácsunk
volt s minden szobában egy legény aki takarított.
Kedves fiuk Lajos tanult franciául, németül, oroszul is. Oroszul már egész jól beszél. Várva
várja a pillanatot, hogy a viszontlátás és béke örömeit elhozza. Én novemberben érkeztem
meg mint …” (Sajnos a levél nincs datálva.) Így is számos információt hordoz egy oroszországi
tiszti hadifogolytáborról és főleg Györffy Lajos túlélési taktikájáról.
Mivel több bajtársi levél is megmaradt, így további részleteket is meg lehet tudni ezen és
más hadifogolytábor életéből, a szökési körülményekről, valamint más hadszíntérről is (pl.
Boszniából is érkezett levél). A fentieknél jóval embertelenebb körülményekről is hírt
kapunk.
Annyi bizonyos, hogy az otthoniakkal tartott kapcsolat, a levelek segítették a remény
fenntartását a hadifoglyokban. A régi és új barátságokról ugyanezt mondhatjuk el. Györffy
Lajosnak hazatérve volt ereje befejezni jogi tanulmányait, majd elvégezni a Keleti Akadémiát készülve egy Kis-Ázsiai Expedícióra, amely sajnos meghiúsult. Kisvárosi hivatalnok,
majd Erdély visszacsatolásakor Szamosújvár és Dés polgármestere lett. A rendszerváltás
után tanárként, nyugdíjas korában múzeumigazgatóként hasznosította tudását.
Vitéz Nagy László szerepe a Nyikolszk-Usszurijszki hadifogolytáborban
Ugyancsak idős emberektől hallottam először Nagy Lászlóról, aki vitézi érdemeiért
vitézi telket kapott Karcag határában.
2010-ben a Ráday Levéltár és Könyvtár gyűjteményéből kiállított tárgyak, dokumentumok között felfedeztem Nagy László kéziratos naplóját. Ez keltette fel a figyelmemet, hogy
belenézzek ebbe a gyűjteménykötegbe.14 Gazdag anyag tárult elém egy távol-keleti magyar
protestáns hadifogolytábor életéből. Ezt osztom meg most röviden az olvasókkal.
Közbevetőleg megjegyzem, hogy időközben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
is gyűjtésbe kezdett egy I. világháborús kiállítás megrendezéséhez. Fiatal levéltáros kollégánk, Bojtos Gábor, maga is karcagi révén, a családi kapcsolatok útján ugyancsak elkezdte
gyűjteni a Nagy Lászlóra vonatkozó adatokat. Kitartó munkája eredményeként igen
tartalmas és színvonalas kiállítást rendezett 2011-ben Szolnokon egy projekt megvalósítás
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Köszönettel tartozom a Dunamelléki Református Egyház Ráday Gyűjteménye vezetője és munkatársai önzetlen segítségéért.
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során.15 A kiállításhoz számos egyéb elem is kapcsolódott: DVD, önálló blog és végül megírt
egy tanulmányt is Nagy Lászlóról, amely már olvasható az Interneten és remélhetőleg
előbb-utóbb könyv is megjelenik a kutatómunka eredményeként.16 Amikor kiderült, hogy
azonos témában kutatunk, én a teret átengedtem a levéltáros kollégának, mondván, hogy a
hadtörténethez mégis csak jobban ért. Az általam megismert anyagot azonban mégis
elővettem most, hiszen egy társadalomkutató más szemüvegen nézi a forrásokat, mint egy
hadtörténész-levéltáros.)
Most ismerkedjünk meg a Ráday levéltárban őrzött anyaggal azt én olvasatomban!
Az új megyerendszerbe17 besorolt Karcag törzslakossága ekkor református kis- és
középbirtokosokból állt. Egy három gyermekes kisbirtokos család tagjaként 1899-bern
kezdte meg tanítói pályafutását Nagy László a Bihar megyei Esztáron, ahonnan egy évtized
múlva szülővárosába került katedrára. Majd 1915. március 15-én bevonult, és a cs. kir. 68as gyalogezred hadapródjaként a Keleti Kárpátokban került bevetésre. Az oroszok elleni
harcban érdemelte ki 1916-ban az I. osztályú ezüst vitézségi érmet. Ez év nyarán fogságba
esett. Megjárta Tobolszk, Habarovszk, Petropavloszk táborait, majd 1919 októberében
Oroszország talán legtávolabbi táborába vitték társaival együtt. Ez utóbbi helyen egy évet
töltött.
Ez utóbbi életbe engednek bepillantást a vitéz Nagy László volt prédikátor által készített
feljegyzések, a papírra vetett „Adalékok a Nikolsk Ússzuriszkyje magyar protestáns
hadifoglyok egyház községének történetéhez” című írás.18
Az írás elején meghatározza a küldetését:
„A hadifogság tengernyi szenvedésének sokféle alakban megnyilvánuló nyomorúságának enyhítésére adta a szájába az igét az Isten sok tanítónak. Majdnem minden hadifogoly
táborban tartottak isteni tiszteletet, ha máskor nem, nagy ünnepen, fegyveres, jámbor
muszka ellenőrök jelenlétében. Azt igehirdetés folyt hol hosszabb, hol rövidebb ideig, míg
a muszka be nem tiltotta…” Így volt ez Tobolszkban is, ahol a tiszta magyar ajkú legénységnek németül olvasták fel a cenzúrázott igehirdetést. Az egyházközség hivatalos megalakulása azonban majd Nikolsk-Usszurszkijban 1919. május 14-én történt meg. Az egyházvezetők
azonban sűrűn váltották egymást. Békássy főgondnok meghalt, a többiek közül többen a
„Sunka Uaru” hajóval visszatértek az „édes hazába”. A presbitériumot többször ki kellett
egészíteni. Hamarosan az igehirdetői tisztet Nagy László vette át. Az istentisztelet helyéül
kineveztek egy barakkot és szószéket, padokat csináltak bele a foglyok. Vasárnap délelőttönként 10 órakor gyűltek össze a hívek vallási különbség nélkül. Eleinte nem volt zsoltáruk.
Az éneklendő zsoltár verseket 30-40 példányban leírták és szétosztották. Később kaptak
15
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Bojtos Gábor 2012.
www.szolarchiv.hu honlapon olvasható az anyag. Köszönöm Bojtos Gábornak, hogy tanulmányát vitéz Nagy Lászlóról
megismertette velem. Bojtos Gábor: Vitéz Nagy László élete és tevékenysége
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1876-ban alakult magába olvasztva a Nagykunságot, a Jászságot és a Közép Tiszamentét.
is.
Nagy László: „Adalékok a Nikolsk Ússzuriszkyje magyar protestáns hadifoglyok egyház községének történetéhez” Ráday
Könyvtár kézirattára K 0-350
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zsoltárt és bibliát is az őket támogató nyugati egyházaktól. „Imáinkat, beszédeinket magunk
írtuk, azok szívből és szívhez szóltak.” – írja az emlékező. Ilyen imák, beszédek meg is
maradtak a hazahozott anyagban.
E tábori gyülekezet fő támogatója az Amerikai Keresztyén Ifjúsági Egyesület (J.M.C.A.)
volt. Ennek a szervezetnek Vladivosztokban a vasutállomáson egy nagy kirendeltsége
működött Sir Nac Naugton főtitkár vezetésével, aki jól ismerte Budapestet. Ő szimpatizált
a magyarokkal, de nem tudott magyarul. Mivel itt nagyszámú cseh várt behajózásra, így a
képviseletük hathatós volt. Közvetítésükkel került Nikolszk-Usszurszkijba – ahol szintén
voltak csehek – Teeuwissen lelkész. A tolmácsa Kovács Artúr hadnagy volt. Néhány
emberrel megismertette a KIE lényegét.
A lágerben két bibliakör működött, amelyet Nagy László vezetett. Egy-egy alkalommal
130-150 hallgató is volt. A KIE munkája mind szélesebb alapokon nyugodott. Amerikai
segítséggel berendeztek egy sokszorosító irodát is, amelyben 8-an dolgoztak. Itt készült a
Hadifogoly zsoltár és János evangéliuma.
Négy ünnepet értek itt meg a foglyok. Az úrvacsoraosztásról – amely 1919. karácsonykor, 1920 böjtkor, húsvétkor, pünkösdkor volt – meghatottsággal ír az emlékező: „Ez úrvacsora osztás jelenetét soha sem fogja az idő emlékezetemből kimosni. Az a lélekből jött
bűnvallomás az „én hiszem és vallom” őszintén erőscsengése itt zsong fülemben. Ott állt a
tiszta pokróccal leterített, gyalulatlan deszkából készült úrasztala, rajta a szent jegyek tiszta
törülközővel letakarva. Japán vörös bor, muszka kenyér körül kálvinista és evang. magyarok. Bádog tányérból adja kenyeret szeretett levitánk, alumínium pohárból adja e sorok
írója a bort, s látom hogy hullanak könnyei a csaták tüzében barnult arca sebhelyes katonának a kenyérre s még inkább a borba. Mindannyian bizony meghatva könyhullatások között
fejeztük be úrvacsoránkat. Néma csendben áhítottan nemes egyszerűség között folyt le.”
Egy fennmaradt névsorból következtethetünk arra, hogy 348 magyar fogoly tartozott
ehhez az egyházközséghez.19 1919 októbertől 1920 októberéig 15-en haltak itt meg, akiket
istentisztelet keretében utolsó útjukra elkísértek társaik. A Nikolszk-Usszurszki Nőegylet
vállalta örök időkre e sírok gondozását. Vajh’ van-e aki az örökükbe lépve ma is gondozza
e sírokat?
A vallási életen túl más területen is gondoskodtak az egyház vezetői fogolytársaik lelki
gondozásáról, nevezetesen: volt Nevelési osztály (II. vezetője: dr. Kalós Pál, később a karcagi
származású Nagy Károly), Szórakoztató osztály (III. vezetője: Nagy László), Sport osztály
(IV. vezetője: Ambrus Endre), Kávéház (V. osztály. vezetője: Platthy Mihály).
A nevelési osztály foglalkozott az analfabéták oktatásán túl nyelvtanítással, tartottak
előadásokat az intelligensek számára. Politikai, jogi, pénzügyi, telekkönyvi, gazdászati,
kertészeti, méhészeti, fizikai, természetrajzi, földrajzi, világ és egyháztörténeti előadásokat
is tartottak. Az ismeretek átadása mellett ez nagy hatással volt a fogvatartottak lelkivilágára.
„Ez előadások, amellett hogy tanítottak, kitűnő hatással voltak a borongó hadifogoly
lelkekre, s közelebb hozták az embereket egymáshoz, a magyart a magyarhoz.” Egy igazán
belső érzést is lejegyzett Nagy László. Az egyik római katolikus hívő, miután Krisztus
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képe előtt leborulva imádkozott, odament az újonnan kirakott Horthy-képhez is és imádkozott. „… midőn imáját elvégezte, megkérdeztem, hogy mit mívelt barátom? Zászlós úr kérem,
ama kép előtt imádkoztam magamért, családomért az Istenhez, e kép előtt pedig arra kértem a jó istent, hogy e nagy embert tartsa meg sokáig a magyar haza számára. Egyszerű
földmíves volt, de vérbeli magyar volt… Vajon hányan vannak ma a magyarok között, kik
imáikba gondolnak a kormányzó Úrra?” – írja az emlékező. A tábori könyvtárban főleg angol
nyelvű könyvek voltak, de volt egy tábori újság is, amelyet Szőnyi Sándor és dr. Kovátty Albert
szerkesztett.
A Szórakoztató osztály célja a nemes, szeszes ital nélküli szórakozás megismertetése
volt. Erre szolgáltak a különböző eszközök: sakk, dominó, lóverseny, malomjáték, színház,
mozi megismertetése. Létrehoztak dalárdát, zenekart, tartottak hangversenyt.
A foglyok szívesen szerepeltek a színdarabokban. A bemutatott színjátékok a következők
voltak: Az obsitos, János vitéz, Falu rossza, Sardy ház, Gül baba, Nebánts virág, Tatárjárás.
Akár itthoni művészeti csoport repertoárja is lehetett volna. A színházat ugyancsak a lakók
építették. Villany is volt benne. Egyik este színház, másik este moziműsor volt benne.
A zenekar 27 tagból állt. Előadtak operetteket, kísérték a zsoltárokat. Egy 8 tagból álló
cigányzenekar és egy 32 tagú énekkar is működött. A zenekarok a Kávéházban is játszottak
délután 2-4 óra között. A zenekar, a dalárda Vlagyivosztokban is fellépett egy 5 ezer lelket
befogadó teremben. Ott voltak a nemzetek konzuljai, előkelő muszka családok, a kikötőben
horgonyzó japán, kínai hadihajók tisztikara. A teremben a nemzeti zászlók közzé Nagy
László felhúzatta a magyar lobogót is. Történt mindez a nemzetközi béke megszületése
előtt.
A Sportosztály megismertette a hadifoglyokat a legújabb testedző játékokkal. A Kávéházban olcsó és ízletes, tápláló italokat szolgáltak fel.: keserű és édes tea, tejes tea, tej, fekete
kávé, tejes kávé, kakaó. Ehhez naponta egy zsemle vagy kifli járt. A süteményeket egy harminc tagból álló társaság készítette. 3 hl tej, 5-10 ezer sütemény fogyott.
A foglyok ellátását az Amerikai Szervezet állta, sőt némi zsebpénzt is adott, amelyet itt
költöttek el a foglyok vagy jegyet vettek az előadásokra.
Miért volt szükség e sokirányú szórakoztatásra? Ezt is megindokolja Nagy László: „Más
volt a lélek állapota ott, mint idehaza. Ott az anyagi gond nem bontotta a hadifoglyot. A
legszükségesebb megvolt. Ellenben a lelke az vágyott, vágyott valahova, … messze … haza. A
lelke töprengett, merengett az otthon hagyott kedvesek után, drága vágyódáson. A különböző rossz hírek még a legnagyobb optimistát is kezdték pesszimistává változtatni. Sőt sok
lélek belefáradt a várakozásba s egy zsineget keresve szabadultak a bizonytalanságtól.
Másoknak lelke elvesztette egyensúlyát s kórházba került. Ezeket tapasztalva tettünk meg
mindent, hogy a lelket, ha csak egy órára is más irányba tereljük. Nagy nehéz munka volt, de
sikert hozó, Mert egészséges lelkeket vezettünk haza … hazánk imádott földére, kik a 40 napos
rettenetes tengeri utat igen dicséretre méltó vasakarattal tették meg s bírták, viselték annak
fáradalmait.”
1920 szeptemberében amerikai segítséggel megkezdődött a hadifoglyok hazaszállítása.
Ekkor már prédikátor Nagy László. Ő a második szállítmánnyal indult haza. A feladatokat
újabb emberek töltötték be. Az ott keletkezett iratokból csak keveset hozott magával Nagy

– 125 –

TörTéNeleM – régészeT
László 2. db. jegyzőkönyvet, hadifogoly zsoltárt, János evangéliumát az YMEN titkár
bizonyítványát (igazoló levelét) hozta magával. Ezek a most ismertetett visszaemlékezésekkel együtt bekerültek (Papp Béla özvegye 1961-ben adta át) a Ráday gyűjteménybe.
Talán a többi is valahol ott lapul erdélyi vagy magyarországi gyűjteményekben. Erre utal
Gazda József 2003-ban megjelent Emlékek Ázsiája című könyve és Kovács Bálintnak az
1999-ben közzétett Krisztus kisdedegyháza anyaga.20
A visszaemlékezésből kiderül, hogy milyen áldozatos munkát végzett egy egyszerű
kisvárosi tanító társaival együtt Távol-Keleten a reménytelenség egyik pontján az első
világháború végén. Megérdemli, hogy emlékezzünk Rá és Társaikra!
Összegezve elmondhatjuk, hogy az itt bemutatott nagykunsági emberek egy értelmetlen
háború résztvevőiként Európa és Ázsia távoli földrészén hosszabb-rövidebb ideig
megtapasztalták a hadifogoly életet. Neveltetésük, erkölcsi tartásuk erőt adott nekik a
túlélésre, sőt társaik lelkierejének erősítésére. A család mellett az egyház képviselői és a
kiemelkedő szociális érzékenységgel rendelkező bajtársak adtak biztatást a túlélésre.21
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Az I. világháború hősi halottai Jászberény temetőiben
2014-ben a világtörténelmet megrendítő, sorsfordító és a világ politikai térképét átrendező esemény kezdetére, a négy évig tartó Nagy Háború kitörésének kezdetére emlékeztünk. Ez a háború I. világháborúként vonult be az emberiség történetébe, s világviszonylatban
9.446.900 fő halálát jelentette. A háborúban a Központi Hatalmak részéről 24 millió 500
ezer, míg az Antant Hatalmak országaiból 43 millió 137 ezer ember vett részt. A 19. és a
20. század során a világpolitikai helyzetet a nagyhatalmak egymásnak feszülése határozta
meg. A nagyhatalmak két nagy csoportot alkottak: Központi hatalmak és Antant hatalmak.
A Központi hatalmak országai: Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia, Törökország
és Bulgária. Az Antant országai: Franciaország, Anglia és Oroszország, melyhez a háborúban való belépésével csatlakozott 1915-ben Olaszország, 1916-ban pedig Románia.
Az egyes országoknak konfliktusai voltak egymással, a franciáknak a németekkel; az angolok gyarmatosítási kérdésekben rivalizáltak a németekkel; Oroszország a pánszlávizmusra hivatkozással a balkáni részeket felhasználta a Monarchia és a Török Birodalom
elleni terjeszkedés érdekében. Ezt tetézték még az egyre erősebb szerb, horvát, román, olasz
és szlovák nemzeti törekvések. Mindenki háborút akart, melyhez a kipattanó szikrát várták.
Ez 1914. június 28-án következett be, amikor Szarajevóban megölték a Monarchia trónörökösét és feleségét. A hírnek óriási visszhangja lett, és egy hónap múlva a szikra kipattant,
diplomáciailag nem tudták rendezni az eseményt, a háború kitört, az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. július 28-án hadat üzent Szerbiának, majd július 31-én általános mozgósítást
rendelt az egész Monarchia területén. Július 30-án az orosz cár általános mozgósítást rendelt
el a Monarchia ellen. Augusztus 1-jén Németország hadat üzent Oroszországnak, 3-án
Belgiumnak és Franciaországnak. Augusztus 1-jén a francia kormány általános mozgósítást
rendelt el. Augusztus 4-én Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak, 12-én Franciaország és Nagy-Britannia az Osztrák-Magyar Monarchiának. Augusztus 5-én a Monarchia
hadat üzent Oroszországnak, 6-án Szerbia Németországnak.
Európa lángokban állt, elkezdődött a rövid időre tervezett háború, melynek, nagy
áldozatokat követelve, csak négy év múlva lett vége.
A csatatereken nagyon sokan meghaltak, „elestek”, és nagyon sokan megsebesültek. Az
elesettek számbavételét, anyakönyvezését és eltemetését a tábori lelkészek végezték. A
monarchia magyar állampolgárságú elesettjeinek adatait továbbították Budapestre, ahonnan
a Belügyminisztérium kb. egy év múlva továbbította azokat az elesett katona születési
helye szerinti anyakönyvi hatóságokhoz. Ők elvégezték a polgári halotti anyakönyvezést,
a megjegyzés rovatban minden esetben olvasható: „A hazáért hősi halált halt katona”
bejegyzés.
A sebesültek elsősegélyben való részesítését, összegyűjtését és a kötözőhelyre való
szállítását az egészségügyi katonák, „szanitécek” végezték, az orvosok pedig az alapellátást
követően a fronton felállított tábori kórházakban kezelték tovább őket. A szállítható bete-
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geket a hátországba küldték további gyógykezelésre, ún. „katonai tartalék” kórházakba,
polgári kórházakba, illetve az e célra felállított vöröskeresztes kórházakba.
Magyarország nagy részét, így a Jászságot is elkerülték a harci események, hős katonafiaink az országhatáron kívül harcoltak, csak esetleges gyógykezelésükre kerültek haza, s
felgyógyulásuk után újra a front valamelyik szakaszán folytatták harci tevékenységüket.
A hátország készült a sebesültek fogadására, ápolására, gyógykezelésére, így Jászberény
is. Alig hogy elkezdődött a háború, a jászberényi katonák még el sem távoztak a csataterekre, 1914. augusztus 2-án Eördögh Oszkár kórházigazgató főorvos a Jászberény című
újságban bejelentette, hogy a kórházban betegápolói tanfolyamot szervez, és 20-40 év
közötti hölgyek jelentkezését várja a következő napon a kórházban. A tanfolyamot megszervezték, a képzés elindult, és szeptember második hetében a városháza nagytermében
avatták fel az első végzetteket. Még azon a héten újabb tanfolyamokat szerveztek, újabb
csoport oktatását kezdték el a kórházban.
Ugyancsak szeptember második hetében a Vöröskereszt felhívására sebesültkórház létesítésére irányuló szervező munka kezdődött el Jászberényben. A helyi kerületi munkásbiztosító pénztár felajánlotta, hogy két termét kórháznak rendezi be, és a szükséges
berendezéseket társadalmi úton beszerzi, melyhez kérik a város lakosságának segítségét.
A helyi Vöröskereszt Egyesület szeptember 20-án közgyűlést tartott, ahol a vezetőség
bejelentette, hogy Vavrik Endre ügyvezető alelnök közbenjárására a helyi fogházból a
felállítandó kisegítő sebesültkórház részére 100 teljesen felszerelt ágyat bocsátanak az
egyesület rendelkezésére, a kaszárnyából pedig 100 ágyat felszerelés nélkül, s e 100 ágy
felszerelését gyűjtés útján kell beszerezni. Ugyanígy kell szervezni a konyhai és étkezési
felszereléseket is. Élelmezésre a hadügyi kincstár a tisztek után 3, a legénység után 2
koronát biztosít naponta, de a kórház működéséhez még így is 12.000 korona forgótőkére
van szükség. Ennek érdekében az ügyvezető alelnök a helyi 4 pénzintézet és a közbirtokosság vezetőit értekezletre hívta össze, akik vállalták, hogy ezt az összeget kamatmentesen az egyesület rendelkezésére bocsátják a háború egész idejére.
Döntöttek a sebesültkórházak helyéről, azok a gazdasági ismétlő iskolában Tóth Sándor,
Leitner Ármin és a munkásbiztosító pénztár által felajánlott helyiségekben lettek felállítva.
A közgyűlés reményét fejezte ki, hogy sürgős, de alapos munkával 2.000 sebesült katona
részére e kisegítő kórházak mihamarabb készen állnak.
A Jászságban még Jászapátin, Jászárokszálláson és Jászkiséren létesült vöröskeresztes
kórház. Ezen kívül 1916. szeptember első napjaiban egy katonai bizottság Jászapátin a
gimnázium épületét katonai kórház céljára lefoglalta. A 4. számú honvéd tartalékkórház
költözött oda, és 1917. április 24-én költözött el, s az intézmény ettől kezdve újra az oktatás
céljait szolgálta.
Jászberényben jó szervező munkával a kisegítő kórházak október elejére „fogadóképesekké váltak, s október 5-én az első beteg katonák – mintegy 30 fő az északi harctérről,
főleg olasz és német anyanyelvűek – megérkeztek, és az ismétlő iskolában elkezdődött a
gyógyító munka.” Jászberénybe a háború folyamán két alkalommal terveztek hadikórházat
telepíteni. 1915 februárjában felmerült a gondolat, hogy az üresen álló laktanyában 1.200
ágyas hadikórházat rendezzenek be. Ez magasabb katonai célok miatt nem valósult meg,
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ugyanis április 20-án a II. honvédzászlóalj egy pótzászlóalját Szécsényből Jászberénybe
helyezték. Az 1916/17-es tanévben a halicsi kórház a gimnázium épületébe szeretett volna
költözni, azonban nem találtak alkalmas helyiséget a gimnázium részére a tanítás céljára,
így a kórház vezetése elállt ettől a szándékától.
A Jászságban a legnagyobb betegforgalmat a jászberényi vöröskeresztes kórházak
bonyolították le, de a polgári kórházban, az Erzsébet kórházban is gondoztak betegeket.
1914 karácsonyán 218 beteg katonát ápoltak Jászberényben. 1915. november végén készítettek egy jelentést, mely szerint a jászberényi kórházakban egy év alatt 6.758 beteget
kezeltek. A lakosság nagy szeretetet és szimpátiát mutatott a sebesült és beteg katonák
iránt. Gondozásukat és kiszolgálásukat helyi női önkéntesek végezték, ruhát, élelmet,
ajándékokat gyűjtöttek részükre, karácsonykor ünnepségeket rendeztek, karácsonyfákat
állítottak a kórházakban, és minden beteg katona ajándékot kapott. Ma talán szokatlannak
tűnik, minden ajándékcsomagnak szerves része volt a dohány, a cigaretta vagy a szivar.
Még 1914 novemberében 550 fős Ozsonna Társaság alakult, melynek tagjai minden kedden
és pénteken este 6 és 7 óra között süteménnyel kedveskedtek a város összes kórházában
ápolt katonának. A lakosság a kórházak részére természetbeni adományokat gyűjtött.
E kórházakban a gyógyító munkát Jászberény orvosai végezték. A kórház orvosain kívül
még hét orvos dolgozott ez idő tájt. A vöröskeresztes kórházak vezetői tevékenységét is
Eördögh Oszkár, az Erzsébet kórház igazgatója látta el, az ápolónői munkákat pedig önkéntes vöröskeresztes nővérek végezték 1918 végéig, a vöröskeresztes kórházak megszűnéséig. Eördögh Oszkár munkája elismeréseként a Vöröskereszt másodosztályú díszjelvénye
kitüntetésben részesült, a munkában élenjáró ápolónőket pedig Ferenc Szalvátor főherceg
oklevéllel és díszéremmel tüntette ki.
Sajnos a sebesült és beteg katonák közül nem mindenki távozhatott el gyógyultan, nem
térhettek vissza szeretteikhez, vagy nem térhettek vissza a háború, a csataterek embertelen
világába. Megfáradt testük Jászberény valamelyik temetőjében, meggyötört lelkük pedig
az égben nyert örök nyugodalmat.
Jászberény földjében az itt meghalt hadifoglyokat és szerb internáltakat, valamint a
háborúban szerzett betegségben a háború befejezése után meghaltakat is beleértve 199 fő
I. világháborús hősi halott nyugszik. 1914 és 1918 között Jászberény kórházaiban és a
helybeli születésű, betegszabadságon itthon levő katonákkal együtt 135 fő halt meg.
Közülük 2 fő a kaszárnyában, 1 fő pedig a fogházban lelte halálát. 33 jászberényi születésű
személy esetében nem tudtam eldönteni, hogy kórházban vagy otthon érte-e a halál őket,
így a mellékelt táblázatban az „otthonukban meghaltak” rovatban vettem nyilvántartásba
őket. A laktanyában és a fogházban meghalt 3 személyt is ideszámítottam, így lett ez a
létszám 36 fő.
23 család – nyilván a tehetősebbek – a csatatereken elesett vagy a front valamelyik tábori
kórházában meghalt hozzátartozóját hazaszállíttatta, és a családi sírkertben, Jászberényben
eltemette. Ezek a temetések is 1914–’18 között történtek.
A háborúban szerzett betegség következtében meghaltak száma 8 főre tehető. Így a Nagy
Háború – korabeli szóhasználattal élve – Jászberényben eltemetett osztrák–magyar áldozatainak létszáma: 135+23+8 = 166 fő. Valamennyiük esetében a halotti anyakönyvi bejegy-
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zés megjegyzés rovatában az alábbi olvasható: „A harctéren szerzett betegség”, vagy „A
harctéren szerzett sebesülés következtében hősi halált halt katona.”
1914-ben szerb, 1915-ben oláh internáltakat hoztak Jászberénybe. Az oláh internáltak
haláláról nincs feljegyzés, a szerbek közül viszont 16-an haltak meg. Őket a Szent Imre,
illetve a régi református temetőben helyezték örök nyugalomba.
A munkaerőhiány enyhítésére (a férfiak a háborúban voltak) 1915 májusától lehetőség
nyílt hadifoglyok alkalmazására. Ezzel a lehetőséggel sokan éltek a Jászságban. Orosz,
olasz és montenegrói hadifoglyok érkeztek és dolgoztak jászberényi gazdáknál. Közülük
12 orosz, 3 olasz és egy montenegrói hadifogoly halt meg betegség következtében. Közülük
1 fő az izraelita temetőben, a többi pedig a Szent Imre temetőben alussza örök álmát. 1918
novemberében, az összeomlás után a Romániából hazatartó német katonák közül 1 fő
Jászberényben közlekedési baleset következtében meghalt, a református Ótemetőben
hantolták el.
Így a Jászberényben nyugvó I. világháborús áldozatok nemzetiségi megoszlása az
alábbiak szerint oszlik meg:
Osztrák–magyar:
166 fő
Német
1 fő
Montenegrói
1 fő
Olasz
3 fő
Orosz
12 fő
Szerb
16 fő
Eltemetésük helye szerinti megoszlás:
Szent Imre temető
141 fő
Fehértói temető
7 fő
Új temető
5 fő
Porteleki temető
4 fő
Református Ótemető
34 fő
Izraelita temető
8 fő
Összesen:
199 fő
A temetők közül a Református Ótemetőt az 1960-as években felszámolták, a hősök
maradványait a mai Református temetőbe vitték át, s maradványaik felett a síremlék
felirata: „Hőseink”.
A Szent Imre temetőben az I. világháború alatt külön sírtestet alakítottak ki. Ez máig is
megvan, gondozását a Szent Imre Temetőért Alapítvány végzi. Azonban nem mind a 141
főt ebben a sírkertben temették el – itt már szinte alig van síremlék, viszont Büki Jánosé
itt látható –, hanem a temető más részein is találkozhatunk ezen időszakban eltemetett
hősökkel, így Kiss Ferenc, Darázs Kálmán, Kohári Imre és Sárközi János sírjai még
viszonylag jó állapotban megvannak.
A Fehértói temetőben Ibrányi Ferenc főhadnagy sírját nemrég felnyitották – jó állapotban
van. A Nagy Háború kitörésének 100. évfordulója alkalmából célszerű lenne a ma még fel
nem számolt I. világháborús sírokat számba venni és helyi védelem alá helyezni. Hősök
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voltak ők, vélt vagy valós érdekekért harcolva, esküjükhöz híven. A kapott parancsot
mindenkor teljesítették, ezért fiatal életüket is feláldozták, vállalva a halált, hátrahagyva
fiatal feleséget, kisgyermeket, kedvest, szülőt. Az elismerés hangján kell szólnunk róluk,
ők Magyarország hősei, Jászberény hősei – ők a mi hőseink.
Az I. világháború alatt és a háborúban szerzett betegség következtében, a háború után
meghalt és Jászberényben eltemetett katonák, hadifoglyok és internáltak
I. Jászberényben a kórházban vagy betegszabadságon itthon levő meghalt és eltemetett
I. világháborús hősi halottak:
A rövidítésekre vonatkozó megjegyzések: Jászberényben haltak meg (Jb.), a kórház (kh.),
vöröskeresztes kórház (vkh.), fogház (fh.), kaszárnya (k.), laktanya (l.) külön jelölve.
Alakulataik: cs. és kir. 68. gyalogezred (68. gye.), m. kir. 29. honvéd gyalogezred (29. h.
gye.), 31. tüzér ezred (31. te.), m. kir. 11. honvéd gyalogezred (11. h. gye.), 11. honvéd
pótzászlóalj (11. pz.), 4. vonatosztály (4. vo.), m. kir. V. sz. méntelep (V. m.), m. kir. 21.
honvéd gyalogezred (21. h. gye.), 31. honvéd pótzászlóalj. (31. pz.), 55. tábori tüzérezred
(55. te.), m. kir. 1. honvéd huszárezred (1. he.), cs. és kir. 34. gyalogezred (34. gye.)
1. Szent Imre temető (98 halott)
név
Pesti István
Horti Nagy János
Kalmár Gábor
Kuczora József
Dudás István
Vígh József
Sisa János
Vidi József
Hegyesi László
Mészáros János
Gömöri Lajos
Kis József
Kispál János
Ménkű József
Baráth András István
Matók Sándor
Kispiroska Ferenc
Hartyányi István
Kövér István
Jankovics János
Rigó István
Kispál József
Kollár Imre
Kozler János
Kiss Ferenc

életkor szül.hely
34
35
20
50
27
38
24
33
39
47
18
18
30
47
25
30
36
28
29
42
38
24
27.
41
39

alakulat

Jászberény
Jászfényszaru
Jákóhalma
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény

68. gye.
n.a.
88. gye.
29. h.gye.
n.a.
68.gye.
n.a.
29. h.gye.
29. h.gye.
n.a."
29.h.gye.
68.gye.
"
n.a.
31.te.
n.a.
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halál
helye
Jb.

halál ideje

temetés deje

1914.11.15.
1915.09.25.
1916.09.02.
1916.11.02.
1917.05.15.
1917.05.21.
1917.05.21.
1917.08.03.
1917.12.29.
1918.03.13.
1918.04.17.
1918.05.29.
1918.07.19.
1918.11.16.
1916.07.22.
1917.08.14.
1918.03.25.
1915.09.14.
1916.02.03.
1916.08.28.
1917.02.19.
1918.03.19.
1918.04.30.
1918.10.08.
1918.10.21.

1914.11.19.
1915.09.27.
1916.09.04.
1916.11.03.
1917.05.16.
1917.05.22.
1917.05.22.
1917.08.05.
1917.12.31.
1918.03.14.
1918.04.19.
1918.05.30.
1918.07.21.
1918.11.17.
1916.07.24.
1917.08.16.
1918.03.27.
1915.09.16.
1916.02.05.
1916.08.29.
1917.02.21.
1918.03.21.
1918.10.10.
1918.10.22.

Az i. világháború hősi halottai Jászberény temetőiben
Erős Elek
Angyal József
Bathó András
Buga János
Labáth József
Besenyi Ferenc
Takács János

23
37
31
44
23
29
25

Paulo Vaszily
Száraz Péter
Gedzor János
Kondás Ferenc
Gébel Gyula
Erdei Gyula

38
41
21
20
23
20

Korbély Mihály

23

Pern János

21

Sztankovics János

21

Mályi István

21

Kápuszta Fedor

47

Hosszú György
Prekup György
Sebők György
Talapa János
Holovácska Illés
Mészáros András
Kopor Károly
Petróczi János

49
35
41
40
24
23
41
19

Panyik András

48

Lengyel László

48

Karaman Mihály
Bús István
Baranyai József

36
47
40

Potoczki János
Vojtun Gyula

18
20

Smajda János

27

Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Jákóhalma
29.gye.
Jászberény
n.a.
Baranya
11.h.gye.
(Ung m.)
Domafalva
Krasznabéltek
Bilak (Bereg m.)
Nyírlugos
Vinna (Ung m.)
Fábiánháza
(Szatmár m.)
Medence
(Bereg m.)
Deskófalva
(Bereg m.)
Kistűzfalva
(Bereg m.)
Szirénfalva
(Ung m.)
Kisanna
(Bereg m.)
Magasrév
Nyíradony
11. pz.
Felsőtatárszél 11.h.gye.
Bakosfalva
Nagykálló
Nagybereg
Szajkafalva
(Bereg m.)
Demjén
(Heves m.)
Hátszegkenéz
(Bereg m.)
Székó (Ung m.)
Tápiószele
4.vo.
Vindornyaszőlős
(Zala m.)
n.a.
Hegygombás
11.h.gye.
Fenyvesvölgy
(Ung m.)
Gálócs (Ung m.)
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1918.06.03.
1918.11.22.
1915.06.10.
1918.07.13.
1917.03.04.
1916.11.25.
1915.09.09.

1918.06.03.
1918.11.24.
1915.06.12.
1918.07.15.
1916.11.27.
1915.09.11.

1915.10.22.
1915.11.19.
1916.01.19.
1916.01.25.
1916.02.22.
1916.02.22.

1915.10.24.
1915.11.21.
1916.01.21.
1916.01.28.
1916.02.24.
1916.02.24.

1916.02.28.

1916.02.29.

1916.02.28.

1916.02.29.

1916.03.09.

1916.03.11.

1916.03.10.

1916.03.11.

kh.

1916.03.25.

1916.03.27.

k.
Jb.

1916.03.31.
1916.04.10.
1918.09.06.
1916.06.11.
1916.09.24.
1916.10.12.
1917.01.15.
1917.02.16.

1916.04.02.
1916.04.12.
1916.06.12.
1916.09.26.
1916.10.14.
1917.01.17.
1917.02.18.

1917.03.03.

1917.03.06.

1917.03.08.

1917.03.10.

1917.04.28.
1917.05.05.
1917.05.13.

1917.04.30.
1917.05.06.
1917.05.15.

1917.07.11.
1917.07.14.

1917.07.13.
1917.07.16.

1917.08.14.

1917.08.17.
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Vug György
Mihner Péter

50
49

Wihanecz János

19

Kerepesi György
Teschel Antal
Papp Ferenc

22
24
30

T. Németh János

19

Dallos János
Kakas István

30
27

Csicsák Sándor

18

Herczuszki László

48

Zsanda József

20

Gombos Gyula
Bóbita László
Hutics? Mutics? János
Deák Mihály

20
24
35
21

Büki János

22

Márkus József
Sabjano-vics Boldizsár
Sztaskó András
Muszka János

43
40
29
23

Bogis György
Kubrien Pál
Kaszás Mihály
Kisbellér Dániel

33
26
29
38

Sebők György

43

Sztancsák János
Szabó Imre
Recsányi István
Horváth Kálmán

27
35
49
34

Bozsó Sándor

34

Magyarád
(Arad m.)
Kisvadas
(Bereg m.)
Fegyvernek
Szentgotthárd
Szakoly
(Szabolcs m.)
Gáva
(Szabolcs m.)
Tiszaeszlár
Ecséd
(Heves m.)
Pálócz
(Ung m.)
Zsukó
(Bereg m.)
Kék
(Szabolcs m.)
Csap (Ung m.)
Tüzesmező
Sóhat (Ung m.)
Mihálka
(Máramaros m.)
Alsóoszkó
(Vas m.)
Vásárosnamény
Nagyszöllős
Nyíregyháza
Komlós
(Bereg m.)
Verebes
Tiha (Ung m.)
Gereny
Szentsimon
(Gömör m.)
Kávás
(Szabolcs m.)
Ungvár
Lajosmizse
Nagykörű
Nemesapáti
(Zala m.)
Mindszent
(Csongrád m.)

V.m.
méneskar

1917.10.06.
1917.10.15.

1917.10.08.
1917.10.17.

kh.

1917.12.12.

1917.12.14.

Jb.
kh.

1917.12.19.
1918.01.16.
1918.01.17.

1917.12.23.
1918.01.18.
1918.01.21.

1918.02.25.

1918.02.26.

méneskar

1918.03.10.
1918.04.14.

1918.03.12.
1918.04.15.

11.h.gye.

1918.05.23.

1918.05.24.

1.

1918.05.31.

1918.06.12.

kh.

1918.06.16.

1918.06.18.

Jb.

1918.06.28.
1918.07.01.
1918.07.01.
1918.07.09.

1918.06.29.
1918.07.03.
1918.07.03.
1918.07.11.

1918.07.15.

1918.07.18.

1918.10.01.
1918.10.11.
1918.10.10.
1918.10.14.

1918.10.02.
1918.10.13.
1918.10.13.
1918.10.16.

1918.10.17.
1918.10.29.
1918.11.02.
1918.11.01.

1918.10.19.
1918.10.30.
1918.11.04.
1918.11.04.

Jb.

1917.09.06.

1917.09.07.

n.a.

1918.11.22.
1915.09.19.
1918.04.25.
1917.02.27.

1918.11.25.
1915.09.23.
1918.05.02.
1917.03.01.

1917.03.17.

1917.03.19.

11.h.gye.

kh.

csendőrség

29.h.gye.
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Blaha Elek

45

Molnár József

31

Juszkó János
Páncsics János

35
45

Tirpák János
Bogdán Vazul
Hantos László
Mali János

42
37
20
42

Turjavágás
(Ung m.)
Bozsók
(Vas m.)
Nakócz
Ligvánd
(Somogy m.)
n.a.
n.a.
Kisszalacska
(Ung m.)

11.h.gye.
68.gye.

1917.06.27.

1917.06.28.

fh.

1917.11.05.

1917.11.07.

n.a.

1915.05.26.
1915.09.27.

1915.05.28.
1915.09.29.

n.a.
1916.03.14.
21.h.gye.
1916.09.04.
n.a.
1918.03.14.
11. h.gye. 1916.11.07.

n.a.
n.a.

alakulat

1916.11.08.

2. Fehértói temető (1 halott)
név

életkor szül.hely

Somogyi Vendel

24

Jászberény

68.h.gye.

halál
helye
Jb.

halál ideje

temetés deje

1916.04.17.

1916.04.21.

halál
helye
Jb.

halál ideje

temetés deje

1916.01.01.
1917.02.13.

n.a.
1917.02.15.

halál
helye
Jb.
n.a.
"
"

halál ideje

temetés deje

1917.06.27.
1915.10.22.
1916.02.29.
1917.10.17.

n.a.
"
"
"

halál ideje

temetés deje

1918.01.17.

1918.01.19.

1918.10.17.

1918.10.19.

3. Új temető (2 halott)
név
Kocza Elek
Gombkötő János

életkor szül.hely
44
34

Jászberény

alakulat
n.a.

4. Izraelita temető (4 halott)
név
Deutsch Éliás
Farkas Her-man
Schwarcz Éliás
Rozenblum Márk

életkor szül.hely
40
18
37
19

Jászberény
Fejércse
Levelek
Kislécfalva

alakulat
29.pz.
11. pz.
"
"

5. Porteleki temető (2 halott)
név

életkor szül.hely

Csík László

28

Durucz László

44

Jászberény

alakulat
n.a.
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halál
helye
Jb.
-Portelek
"
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6. Református ótemető (28 halott)
név

életkor szül.hely

Nánásy Sándor
Szikra Tóth Sándor
Nemes Tamás
Varga Lajos
Nagy Lajos
Köröskényi Bertalan
Hidi Ferenc
Balogh Mihály

53
38
29
35
31
42
36
28

Nyerges András
Császár Sándor
Földesi Kálmán
Pénzes Sándor
Sinka János
Kovács Kálmán

51
28
51
36
46
21

Kovács Lajos

38

Kósa Miklós

22

Csáknádi János

19

Muzsai István
Szabó Mihály

23
23

Ozsváth József
Balla János
Benkő Pál
Kőszegi László
Németh András
Dancs András
Katona Sándor
Széll Sándor
Nemes József

45
20
21
26
47
21
38
50
39

alakulat

Jászberény
Jászkisér
Fábiánháza
Ilk
Tiszaszalka
Nagydobrony
Kálca
(Zemplén m.)
Kemence
Tiszalök
Kántorjánosi
Mátészalka
Nyírbogdány
Kisdobrony
(Bereg m.)
Bagdaló
(Bereg m.)
Gulács
Felsőregnec
(Zemplén m.)
Fehérgyarmat
Tiszaszentmárton
Pusztadaróc
Újdávidháza
Beregdéda
Nagykalász
Ibrány
Mándok

halál
helye
11.h.gye. Jb.
11.pz.
n.a.
kh.

halál ideje

temetés deje

1918.07.25.
1918.06.03.
1914.11.09.
1915.05.19.
1915.06.03.
1915.09.24.
1915.12.20.
1916.01.30.

1918.06.05.
1914.11.20.
1915.04.20.
1915.06.05.
1915.09.26.
1915.12.21.
1916.10.31.

1916.03.11.
1916.04.23.
1916.05.20.
1916.12.23.
1917.01.03.
1917.02.17.

1916.03.12.
1916.04.25.
1916.05.22.
1916.12.26.
1917.01.05.
1917.02.19.

"

1917.02.22.

1917.02.24.

III.ker
iskola

1917.02.24.

1917.02.26.

kh.

1917.03.25.

1917.03.26.

1917.04.07.
"

1917.04.09.
1917.11.08.

11.h.gye. "
vkh.
Jb.
kh.
"

11. pz.

Püspökladány
Csépa
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1918.01.29.
1918.06.20.
1918.09.19.
1918.09.21.
1918.10.05.
1917.03.09.
1916.03.26.
1918.06.02.
1918.11.05.

Az i. világháború hősi halottai Jászberény temetőiben
II. Harctereken vagy nem jászberényi hadikórházakban elhunyt és Jászberényben
eltemetett I. világháborús hősi halottak
1. Szent Imre temető (14 halott)
név

életkor

Fridvalszki Sándor
Darázs Kálmán
Sárközi János
Kotán Imre
Szabó Antal János
Árva Imre
Völgyi Kálmán
Kovács Vendel
Liba József
Szalóki István
Kispiroska István
Matók Menyhért
Móra János
Lantos László

30
21
32
29
41
36
21
33
25
46
43
24
21
20

szül.hely

alakulat

halál
helye
Jászberény 68.gye.
Debrecen
Jászberény
Ungvár
Jászberény 29.h.gye. Ménesfalva
Jászberény 68.gye.
Munkács
Jászberény 29.h.gye. Boszna-Bród
Jászberény n.a.
Szatmárnémeti
Jászberény 34.gye.
Gyula
Jászberény
Losonc
Jászberény n.a.
Homonna
Jászberény 29.h.gye. Budapest
Jászberény n.a.
Prága
Jászberény 68.gye.
Köpcsény
Jászberény n.a.
Győr
Jászberény
Nyíregyháza

halál ideje

temetés deje

1915.04.02.
1915.04.19.
1915.04.14.
1915.06.17.
1915.05.04.
1916.02.06.
1916.05.13.
1916.08.16.
1916.09.07.
1916.11.03.
1917.04.24.
1917.05.24.
1918.11.10.
1918.03.22.

1915.04.05.
1915.05.02.
1915.05.16.
1915.06.18.
1915.07.04.
1916.02.12.
1916.05.18.
1916.08.21.
1916.09.19.
1916.11.18.
1917.04.29.
1917.06.01.
1919.03.22.
1919.04.22.

halál ideje

temetés deje

1915.04.14.
1916.01.14.
1915.05.25.
1915.02.22.
1917.03.21.

1915.04.17.
1916.01.17.
1916.04.20.
1916.05.22.
1917.03.25.

halál ideje

temetés deje

2. Fehértói temető (5 halott)
név

életkor

Czigány János
Csillik Dezső
Ibrányi Ferenc
Csillik Pál
Kormos László

30
31
23
22
40

szül.hely

alakulat

halál
helye
Jászberény n.a.
Kolozsvár
Jászberény 29.h.gye. Kassa
Jászberény
Drohobic
Jászberény
Ungvár
Jászberény 1.he.
Budapest

Új temető (2 halott)
név
Bódi Imre
Kun József

életkor szül.hely
31
31

alakulat

halál
helye
Jászberény 29.h.gye. Fiume
Jászberény 55. te.
Kassa

1915.01. 01. 1915.01. 14.
1917. 03. 14. 1916.03. 22.

Porteleki temető (2 halott)
név
Torma Vendel
Sóspataki János

életkor szül.hely
21
22

alakulat

Jászberény n.a.
Jászberény
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halál
helye
Nagyvárad
Miskolc

halál ideje

temetés deje

1915.04.24.
1916.06.20.

1915.04.26.
1916.06.25.
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III. A háborúban szerzett betegség következtében meghaltak és Jászberényben eltemetett
hősi halottak:
Szent Imre temető (2 halott)
név

életkor

Szalói Pál
Magócs Béla

43
40

szül.hely

alakulat

Jászberény n.a.
Jászberény „

halál
helye
Jb.
„

halál ideje

temetés deje

1919.01.02.
1919.03.24.

1915.03.25.
1919.03.25.

halál
helye
Budapest

halál ideje

temetés deje

1919.10.18.

1919.10.22.

halál
helye
Jb.

halál ideje

temetés deje

1922.06.12.

1922.06.14.

halál
helye
Jb.
„
„

halál ideje

temetés deje

1919.08.01.
1921.10.22.
1920.04.16.

n. a.
„
„

halál
helye
Jb.

halál ideje

temetés deje

1919.04.20.

n. a.

Új temető (1 halott)
név
Szabó Lajos

életkor
39

szül.hely

alakulat

Jászberény 4. vo.

Fehértói temető (1 halott)
név
dr. Slapánszky János

életkor
41

szül.hely

alakulat

Jászberény 68. gye.

Izraelita temető (3 halott)
név
Szabó Endre
Weisz Béla
Policzer Ernő

életkor

szül.hely

alakulat

24
28
27

Jászberény
Jászberény
Rutka

31. pz.
n. a.
31. pz.

Református ótemetőben (1 halott)
név
Szőke Ferenc

életkor
37

szül.hely

alakulat

n. a.

11. pz.

IV. A Nagy Háború folyamán Jászberényben meghalt német katona
Református ótemető
név
Pillich János
Friedrich Wilhelm

életkor szül. hely
23

n. a.

halál helye

halál ideje

temetés deje

Jb.

1919. 04. 20.

n. a.
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IV. A Nagy Háború folyamán Jászberényben meghalt és eltemetett hadifoglyok
1. a, Szent Imre temető - montenegrói nemzetiségűek (1 halott)
név
Vukovics Velison

életkor szül. hely
26

n.a.

halál helye

halál ideje

temetés deje

kh.

1918.11.04

1918.11.05.

halál helye

halál ideje

temetés deje

n.a.
kh.

1918.07.07.
1918.10.25.
1918.11.11.

n.a.
1918.10.27.
1918.11.23.

halál helye

halál ideje

temetés deje

Jb.szőlőkben
kh.

1916.06.12.
1917.06.29.
1918.02.05.
1918.08.25.
1918.10.22.
1918.10.23.
1918.10.24.
1918.11.01.
1918.11.01.
1919.11.25.
1918.10.16.

1916.06.15.
1917.06.30.
1918.02.06.
1918.08.26.
1918.10.24.
1918.10.24.
1918.10.26.
1918.11.03.
1918.11.04.
1919.02.28.
1918.10.17.

halál helye

halál ideje

temetés deje

Jb.

1918.10.16.

1. b, Szent Imre temető - olasz nemzetiségűek (3 halott)
név
Cavala Pietro
Masulba Angelo
Vegoscocco Giovanni

életkor szül. hely
24
24
22

n.a.
Nápoly
Velence

1. c, Szent Imre temető - orosz nemzetiségűek (11 halott)
név
Titkov Dimitrij
Csumak Pavel
ismeretlen
Klokov Nikolaj
Parsen Dániel
Kutcsin Nikolaj
Proszkov Dimitrij
Vasselkyn Iván
Libucski Vam
Bukasin Vaszil
Fülöp József

életkor szül. hely
32
35

n.a.

Jb.

34
25
29
28
24
24
27
24

Szimra
Alexandrowk
Bizimo
Sziminyevszk
Kalmenkov
Szibéria
Szibéria
Kremencsik
(Ukrajna)

Jánoshida
kh.
"

2. Izraelita temető - orosz-lengyel (1 halott)
név
Glassmann Ábrahám

életkor szül. hely
32

Varsó
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V. A Nagy Háború alatt Jászberényben meghalt és eltemetett szerb internáltak
1. Szent Imre temető (12 halott)
név
Brezán György
Markovics Jovan
Zsmutics Vlagyimir
Kaplerovics Stojka

életkor szül. hely
23
Orsova
48
Zwornik
58
Maka-Ivanka
49
Vica Csuka
járás Szerbia
Petrovics Milos
47
Sirkuna
Gyogyevics Stefan
37
Krajova
Milosevics Vladimir
37
Vertica
Djelkova Vedelko
30
Zvernik
Misics Ilija
27
Pozserovac
Torbics Domján
53
Sabánc
Krisztics Radivoj
39
n.a.
Eric Andrásné
58
n.a.

halál helye
Jb.
fh.
Jb.

halál ideje
1916.02.14.
1917.02.25.
1917.03.01.
1917.03.06.

temetés deje
1916.02.16.
1917.02.27.
1917.03.03.
1917.03.08.

1917.03.25
1917.03.29.
1917.04.10.
1917.04.23.
1916.08.03.
1916.08.29.
1917.02.25.
1917.03.14.

1917.03.27.
1917.03.31.
1917.04.12.
1917.04.27.
1916.08.14.
1916.08.31.
1917.02.27.
1917.03.17.

halál ideje
1915.06.23.
1918.02.18.
1918.02.18.
1918.10.26.

temetés deje
1915.06.25.
n.a.
"

2. Református ótemető (4 halott)
név
életkor szül. hely
Radojkovics Mihajlo
20
Belgrád
Sztoics Csira
45
Debelinrec
Gyurgyevics Demeter 18
Borzserovac
Michalovics
31
Vigyisdja

halál helye
Jb.

Összesítés
1914-18 között Jb.-ben meghalt összesen
kórházban
otthon
1914-18. között frontról hazaszállítva össz.
csatatéren meghalt
hadikórházban meghalt
1918 után harctéri betegségben elhunyt
szerb internáltak
hadifoglyok összesen
orosz
olasz
montenegrói
meghalt német katona
mindösszesen

70
28
2
12
2
12

1

2

2

1
4
1

2
1

2

26
2

3
2

1
4

3

11
3
1
141
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7

5

4

1
34

8

135
99
36
23
3
20
8
16
16
12
3
1
1
199
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Elek György

Az I. világháború hősi halottainak emlékezete
Karcagon
Az 1914 őszére ígért győzedelmes befejezés helyett esztendőkig elhúzódó háború az
első időktől kezdve addig nem tapasztalt, hatalmas emberáldozatot követelt. A kegyelet sok
településen már a háború alatt megteremtette a gondolatot, hogy emlékművek tisztelegjenek
az elesett katonák emléke előtt. Karcagon dr. Szentesi Tóth Kálmán polgármester az ezt kötelezővé tévő országos rendelet megjelenése előtt megtette az első gesztust: 1916-ban 500
korona tőkével számlát nyitott egy hősi emlékmű költségeinek megalapozásához.1 Az önkéntes szándék a következő évben már országos kötelesség lett, mert az országgyűlés
megalkotta a VIII. törvénycikkelyt, amely minden település számára kötelezővé tette a hősök
emlékének méltó megörökítését.2 Mivel azonban a harcok változatlan intenzitással folytak,
a belügyminiszter – a később megjelent végrehajtási utasításban – a háború lezárása utáni időre
javasolta az emlékművek kivitelezését. Az „emlékoszlop” vagy „elesett hősök szobra” állítására vonatkozó polgármesteri terv Karcagon általános szimpátiával találkozott, és a városi
pénztárban őrzött pénzalap magánszemélyek, közösségek, pénzintézetek befizetései nyomán
a nehéz időkhöz képest is folyamatosan gyarapodott. A helyi lapokban 1918 novemberéig
követhető gyűjtés során mintegy négyezer korona folyt be erre a célra.3
A háború 1918 októberében véget ért, de a következő évek belpolitikai eseményei közt,
majd a kommün, a román megszállás és békeokmány feltételeinek életbelépése utáni zűrzavarban teljesen elsikkadt a hősi emlékművek dolga. A törvényben írtak teljesítésével kapcsolatos feladatokat csak 1922-ben vették elő újból. Ebben az évben a belügyminiszter –
talán amolyan emlékeztetőként – egy rendelettel a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
bizottságának véleményezéséhez és jóváhagyásához kötötte az emlékművek felállításának
engedélyezését. Annál is inkább, mert a családi emlékezet és a közösségi kegyelet idővel
jótékonyan gyógyító ereje mellett a nagy háború hősi halottainak, ergo a háború emlékének
ápolása kötelező feladat lett, amire szigorúan betartott és betartatott törvények kötelezték
a közösségeket. Két év múlva ugyanis elkészült az 1924. évi XIV. tc., amely úgy rendelkezett, hogy (1.) § „A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi világháború alatt a hazáért
vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket
feláldozták. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nem1
2
3

Elmélkedés a hősök szobráról. In: Karcagi Napló (XXXV) 1936. február 12. 1–2. p.
In. 1000 év törvényei http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7380 A 2.§. úgy intézkedik, hogy minden település
„anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökíti meg mindazoknak a nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a
hazáért életüket áldozták fel.”
A befizetőkről a Karcagi Napló, valamint a Nagy-Kunság 1917. és 1918.évi lapszámaiban találunk adatokat. 1917. március
végén 2.634 K. 30 fillér volt a városi pénztárban a hősi halottak szobrára. In: Karcagi Napló 1917. márc. 25. (VI. évf. 9. sz.)
2. p. Madarász Imre lelkipásztor hagyatékában egy, a „hősök emlékoszlopa” felállítása alkalmára írt beszéd kézirata is
fennmaradt 1917-ből, de ilyen eseménynek a helyi lapokban nem találtuk nyomát.
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zedékek örök okulására és hősi halottainak dicsőségére minden esztendő május hónapjának
utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot – mint a ’Hősök emlékünnepét’ – a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli.”4
Karcagon a törvény nemcsak újabb feladatokat hozott, hanem az emlékműállítás 1916
óta elhalványodott szándékát is felfrissítette. A képviselő-testület 1924-ben javaslatot tett
a hősök emlékének megörökítésére. A várható kiadásokat a város költségvetésébe ágyazva,
a pótadóból elkülönített, a Városi Takarékpénztárban elhelyezett összegből, annak kamataiból, illetve a lakosság részéről érkező adományokból, több év alatt kívánták összegyűjteni.5
A kivitelezéssel kapcsolatos munkák elindítására, irányítására és felügyeletére létrehozták
a hősi szobor bizottságot. Ebből az esztendők során kettő is alakult. A tehetetlensége miatt
utóbb feloszlatott első bizottság tagjai (1931-ben): elnöke a polgármester (ekkor dr. Hajnal
István), Péntek József, Török Vince lelkipásztor, dr. Elbel Tibor (közjegyző), dr. Szánthó
József (ügyvéd), dr. Kiss Mihály (városi orvos), Simon Sándor (kötélgyártó mester, az Ipartestület elnöke), dr. Gaál László (tanár, a Nagykun Református Reálgimnázium igazgatója),
Tóth Benedek, Cs. Kovács István, Csíkos János, Mándoki András (vagyonos gazdálkodó,
városgazda), Kiss István (vagyonos gazdálkodó, a Gazdasági Egyesület elnöke), Monori
István, Nagy Gáspár, Bihari Mihály és dr. Rimaszombati István (ügyvéd).6 A kivitelezés előtt,
1936-ban újabb szoborbizottságot választott a képviselő-testület. Tagok lettek: dr. Sántha
Miklós polgármester, Kiss Andor főjegyző, dr. Farkas Sándor tanácsnok, Sánta Ferenc, dr.
Szentesi Tóth Kálmán a képviselő-testület tagja, a református egyházközség főgondnoka,
a Karcagi Napló főszerkesztője, ex polgármester, Szentandrási Tóth Ernő, dr. Kiss Mihály
(városi tiszti főorvos, a Frontharcos Szövetség helyi csoportjának elnöke, Bene Mihály, dr.
Szánthó József városi tiszti ügyész, M. Varga Péter, Szabó P. Imre, Fellner Lajos (városi mérnök),
Bihari Mihály, vitéz Kovács János; a Frontharcos Szövetség részéről: dr. Schwirián László
(tanár) és Nagy Gáspár; a Hadirokkantak Országos Nemzeti Szövetsége részéről: Benesóczky
Balázs és vitéz P. Kiss János.7
A bizottságok tagjainak névsorából látható, hogy a szándék felkarolásában, az emlékmű
körüli teendők lebonyolításában jelentős szerepet kaptak a helyi közösségek: az iparosok,
kereskedők, földművesek olvasókörei, kaszinói, érdekvédelmi közösségei, a veteránok
országos szervezete, a civil egyesületek helyi fiókjai. Utóbbiak az alapszabályaikban foglalt
tevékenység alapján, többek között a hadirokkantak és hadigondozottak ellátásának
megszervezésében vállaltak feladatokat, de a hősök emlékének ápolásából is kivették a
részüket.
E civil szervezetek között a legtevékenyebbnek mondható a Magyar Asszonyok Nemzeti
Szövetsége8 1924-ben alapított karcagi csoportja. A MANSZ, amelynek Karcagon 1928tól már leánycsoportja is volt, dr. Elbel Tiborné Somossy Anna vezetése alatt nagyon sokat
4
5
6
7
8

In: 1000 év törvényei http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7597
Elmélkedés a hősök szobráról. In: Karcagi Napló 1936. február 12. (XXXV. évf. 12. sz.) 1–2. p.
Megsürgeti a közgyűlés a postaépület építését. In: Karcagi Hírlap, 1931. máj. 2. (XXVII.évf. 50. sz.) 3. p. (Beszámoló a
képviselő-testület közgyűléséről)
Az első lépés: Hétfőn délelőtt összeült a szoborbizottság In: Karcagi Hírlap, 1937. febr. 16. (XXXIII. évf. 18. sz.) 1. p.; A
Hősök Emlékmű Bizottsága tegnap utazott Budapestre. In: Karcagi Hírlap, 1938. ápr. 28. (XXXIV. évf. 47. sz.) 2. p.
Tormay Cécile írónő által 1918-ban alapított, keresztény nemzeti szellemben szervezett mozgalom, amely az 1920-as évektől
jelentős szociális munkát is végzett.
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tett a hősök emlékének ápolásáért és a hadigondozottak ellátásáért. A tagok kulturális
rendezvények, teaestélyek, tanfolyamok, előadások bevételéből, gyűjtésekből finanszírozták a szövetség igen széleskörű tevékenységét. Többek között sírkövet állítottak a háborús
sérülés vagy betegség miatt itthon elhunyt hősöknek, a hadirokkantak számára rendszeresen
karácsonyi élelmiszersegélyt gyűjtöttek, a hadiözvegyeknek tanfolyamokat szerveztek, de
a szociális ellátás egyéb területein is jelentős feladatokat vállaltak.9
Karcagon 1928-ban 275 hadirokkantat regisztráltak.10 Róluk az állam a rokkantság foka
alapján megállapított járadékkal, munkalehetőség biztosításával igyekezett gondoskodni.
Segítésükre a háború éveiben létre jött a Karcagi Hadirokkantak, Sérültek, Hadiözvegyek
és Árvák Egyesülete.11 Ez a közösség volt az előzménye az 1929. február 17-én megalakult
Karcagi Hadirokkantak Egyesületének, amely 1932-ben, mint a Magyar Hadirokkantak
Országos Nemzeti Szövetsége (HONSZ) helyi egyesülete látta el a feladatát.12 A rokkantak
rendszeresen részt vettek a hősök emlékünnepe eseményeiben, állást foglaltak a hősi
emlékmű kivitelezése és a hősök emlékének megörökítése körül kialakult vitában és az
őket ért méltánytalanságokat is a felsőbb fórumok elé terjesztették. A rokkant veteránok
ügyeinek intézésével 1934-től Karcag város Hadigondozó Bizottsága foglalkozott.13
A hadirokkantak száma a gyakori halálozások miatt folyamatosan változott, 1933-ban
250 fő 25%-nál nagyobb rokkantsággal élőt tartottak nyilván.14
A városban úgy tudták, hogy 1914–’18 között mintegy 4.500 karcagi vonult be, a leszereltek számát ugyanakkor 3.500-ra tették.15 A veterán katonák számára 1927 tavaszán „a
bajtársi összetartozás erősítésére”, „a hazafias erények ápolására”, „a katonai múlt emlékének
ébrentartására” és „a kegyelet lerovása” céljaival alapították meg a Hadviseltek Karcagi
Bajtársi Egyesületét.16 Úgy tűnik azonban, hogy az egykori frontharcosok nem igazán
érdeklődtek a kitűzött nemes célok iránt, mert a bajtársi egyesület a későbbiekben alig hallatott magáról, bizonyára hamarosan megszűnt. Kezdetben ugyanilyen érdektelenség fogadta az 1929-ben alapított Országos Frontharcos Szövetség helyi szervezete létesítésének
szándékát is. Ezt a szövetség Jász-Nagykun-Szolnok megyei osztályának 1930. március
9-ei megalakulása17 után kezdték szervezni, de évekig tartott, amíg az agitáció sikerre vezetett. A karcagi alcsoport alakuló ülését 1934. december 16-án tartották a városháza nagytermében.18 A taglétszám ekkor még a háromszáz főt sem érte el, és az egyébként 500 főnyi
igazolt karcagi frontharcosból még másfél évvel később, 1936 márciusában is csak 359-en
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A Karcagi MANSZ Leánykör most volt 10 éves. In: Karcagi Hírlap, 1938. márc. 8. (XXXIV. évf. 28. sz.) 5. p. és A HONSZ
díszjelvények átadása In: Karcagi Hírlap, 1934. júl. 10. (XXX. évf. 79. sz.) 4. p.
A felülvizsgálatnál egyetlen karcagi hadirokkant járadékát sem szüntették meg. In: Karcagi Hírlap, 1928. dec. 6. (XXIV.
évf. 142. sz.) 1. p. Ugyanekkor 160 hadiözvegyet és 90 hadiárvát is nyilvántartottak.
Nagy-Kunság,, 1919. jan. 26. (XLIV. 4. sz.) 2. p. A hírek között találtunk egy értesítést arról, hogy az egyesület egy Karcagon
„felállítandó rokkantak otthona”pénzalapja javára az Otthon Szálloda emeleti termében táncmulatságot rendezett.
A karcagi rokkant egyesület In: Karcagi Hírlap, 1929. márc. 2. (XXV) 6. p.; A karcagi HONSZ fiók üzenete a központi
elnökségnek In: Karcagi Hírlap, 1932. jún. 4. (XXVIII. évf. 63. sz.) 5. p.
Karcag város Hadigondozó Bizottsága megalakult In: Karcagi Napló, 1934. márc. 10. (XXXIII. évf.19. sz.) 2. p.
A hadirokkantak megbecsülése. In: Karcagi Napló, 1933. április 19. (XXXIX. évf. 31. sz.) 1. p.
Dr. Kiss Mihály: Hősi halottak és frontharcosok. In: Karcagi Hírlap, 1934. dec. 18. (XXX. évf. 146. sz.) 3. p.
A Hadviseltek Karcagi Bajtársi Egyesületének alakuló közgyűlése. In: Karcagi Napló, 1927. márc. 22. (XXVI. évf. 23. sz.) 2. p.
A Frontharcos Szövetség megalakulása In: Karcagi Hírlap, 1930. márc. 8. (XXVI. évf. 28. sz.) 6. p.
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voltak tagjai a szövetségnek. A frontharcos csoport helyi vezetői voltak a megalakuláskor:
dr. Kiss Mihály (városi tisztiorvos) elnök, Nagy László (tanító) társelnök, alelnökök Vedrődy
László és Schwirián László (tanár), tiszti titkár Kárpáti György (tanító), legénységi titkár
ifj. Mátyus Sándor, pénztárnok Király József. A frontharcosok az aktív közéleti szerepet
vállaló dr. Kiss Mihály csoportelnök jóvoltából rendszeres szereplői lettek az 1930-as évek
közepétől egyre szervezettebb és több embert megmozgató Hősök Emléknapjának, testületük pedig rendszeresen állást foglalt a hősök emlékműve elkészíttetésével kapcsolatban.
Tulajdonképpen csak az 1920-as évek végétől jelentkezett nagyobb súllyal a város
életében a Levente Egyesület, amelynek oktatói, majd parancsnokai és legénysége az 1930as évektől – úgy is, mint az ünnepélyek résztvevői, és úgy is, mint emlékhelyek alapítói –
vittek nagy szerepet a háborús emlékezet ébrentartásában és a hősök emlékének ápolásában.
A levente mozgalom gyökerei az 1921. évi III. törvénycikkelyig nyúlnak vissza, amelyben elrendelték a 12–21 éves fiúk rendszeres testnevelését. Ennek ellenőrzésére jött létre
dr. Szentesi Tóth Kálmán vezetésével a Városi Testnevelési Bizottság. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium egy újabb rendelete nyomán 1923-ban felállították a Karcagi Levente Egyesületet, amelynek foglalkozásait, előírt heti óraszámban minden, az érintett
korosztályokba tartozó fiúnak kötelezően látogatnia kellett. Az egyesület és az ott folyó
munka jó pár évig igen népszerűtlen volt. Mivel a katonai előképzést volt hivatott biztosítani, a különböző korcsoportokra osztott fiúk a katonákéhoz hasonló szervezeti keretek
között működtek. Elöljáróik, parancsnokaik voltak, egyensapkában jártak, s a testedzés
mellett alaki, illetve alapfokú fegyverismereti kiképzést kaptak. Ehhez járult a hazafias
nevelés, az iskolában szerzett tudás bővítése, mert – amint az az 1930-as években elhangzott – a levente kiképzés céljaihoz „a lélek és szellem művelése, a baráti együttérzés kifejlesztése, a bajtársi együvé tartozás érzetének felkeltése” is hozzátartozott.19 Karcagon
1931-ben, a város által erre a célra ajándékozott területen megkezdődött egy laktanya
építése. Az építkezés ugyan csak évekkel később fejeződött be, de ettől kezdve hivatásos
tisztek is megjelentek a városban, akik jelenléte az 1930-as évektől már egyre jobban
érződött az egyesület működésén és megítélésén. A munka átszervezésére és megélénkülésére utal, hogy 1934-ben az oktatói létszám kiegészítésére 45 önkéntes végezte el a
segédoktatói tanfolyamot. Ugyanebben az évben, – június 27-én –, az egyesület működésének tizenkettedik esztendejében a Városháza előtt megtörtént a Karcagi Levente Egyesület
zászlajának felszentelése.20 A leventék zenekarát még az 1920-as években megszervezték,
s az rövidesen minden nagyobb ünnepélynek szereplője lett. A nagy tömeget jelentő (hiszen
kb. 1.400–1.500 fő nagyobb fiúról és fiatal felnőttről volt szó), könnyen mozgósítható
egységet pedig számos munkába, agitációba, gyűjtésbe be lehetett vonni.
A hősi emlékmű elkészíttetésének lehetőségét tehát 1916-ban alapozták meg, ám a felavatási ünnepségre közel negyedszázad múltán kerülhetett sor, miközben folyamatosan
gyűlt a pénz. A folytonosan elodázott szoborállítási tervek, a kivitelezés körüli viták éveiben
azonban főként országos rendelkezések eredményeként több, a hősi halottakra emlékező
alkotás is született. Az alábbiakban ezeket tekintjük át.
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Elek György 2007: 31.
Elek György 2007: 32.
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„Karcagi hősök emléke”
A háború áldozatainak első emléke egy szerény kivitelű, kisalakú, papírfedelű füzet.
Előzményei 1924-hez köthetők, amikor a képviselő-testület – a Hősök Emléknapját
elrendelő törvény megjelenésekor – javaslatot tett az emlékmű elkészíttetésére. Ennek
alapfeltétele természetesen a háborúban elesett, sebesülésben, vagy a harctéren (fogságban
stb.) szerzett sérülésben, betegségben elhaltak névsorának összeállítása volt.
A háború idején a helyi lapok rendszeresen közöltek katonahíreket, s azokban a kitüntetettek mellett az elesettek, eltűntek, fogságba kerültek neveit is közzé tették. Valamiféle
fogódzó tehát volt, de egy megközelítően teljes névsort csak újabb, alaposabb gyűjtéssel
lehetett biztosítani. A feladatot vállaló Török Vince református lelkipásztor másfél évig
végezte az adatgyűjtést, amelynek során nemcsak a neveket, rendfokozatokat, a hősi halál
időpontját rögzítette, hanem az elesettek családjaitól származó információk alapján a
katonai szolgálat fontosabb eseményeit is igyekezett megtudni. Eredményeiről 1925-ben
számolt be, amikor Klein Mór – nyomdatulajdonos, a Karcagi Hírlap kiadója – költségén
közzétette a Karcagi Hősök emléke című füzetet.21 A százoldalas összeállításban 555 karcagi háborús áldozat adatait (nevét, életkorát, alakulatát és harctéri sorsát stb.) közölte.
Már ekkor megfigyelhető a szándék, hogy a hősök névsorában ne csak a harcok áldozatai,
a hadikórházakban sebesülésben, betegségben elhunytak, hanem a hadifogságban, illetve
a háborúban szerzett maradandó sérülésben, gyógyíthatatlan betegségben idehaza elhaltak
is helyet kapjanak.22 „Azért is örülök ez alkalomnak, hogy leközölhetem az eddigi eredményt
– írta a füzet bevezetőjében Török Vince –, mert hiszem, hogy általános érdeklődést fog
kelteni, s a kimaradtak hozzátartozói látván mire törekedtem, nem fogják sajnálni azt a
fáradságot, hogy bejöjjenek hozzám és segítségemre legyenek.” A kutató-gyűjtő munka
tehát folytatódott.
A Karcagi Hírlap, amennyire módjában állt, a későbbiekben is figyelemmel kísérte a
holttá nyilvánítások adatait, sőt, 1930 tavaszán segítséget ígért az eltűnt, bizonytalan sorsú
katonák felkutatására indított országos kezdeményezéshez. Az újabb bejelentések után
további huszonkilenc karcagi adatait tették közzé. Az év őszén a belügyminisztérium is
elrendelte, hogy az anyakönyvezetlen katonai halálozásokat (vagyis az eltűntek, fogságba
esettek adatait) október 30-ig össze kell írni. Ennek kapcsán azonban, amint a lap írja, mindössze harminchárom újabb név került elő.23 A gyűjtés – egyelőre ismeretlen fórumokon
vagy hivatalokban – 1930 után is, talán egészen az emlékmű kivitelezési munkáinak megkezdéséig folytatódott, így állt össze a ma ismert hősi halotti névsor.
A város világháborús veszteségeiről egyébként folyamatosan eltérő adatok jelentek meg.
Dr. Kiss Mihály, a veterán frontharcos csoport elnöke 1935-ben „megbízható források
alapján” úgy tudta, hogy több mint „négyezerötszázan öltöztek be”, és a bevonult 4.500
férfiból 3.500-an tértek vissza.24 A Karcagi Hírlap 1938-ban a megyei veszteségekről szólva
21
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Török Vince 1925.
Török Vince lelkipásztor bevezetőjében egy félmondat - „…leközölhetem az eddigi eredményt…” – utal arra, hogy a
gyűjtőmunkát nem zárta le. A kétségtelenül hasznos 1925-ös kiadvány tehát csak részeredmény. In: Török Vince 1925: 9.
Karcagon csak 33 katonát jelentettek be az anyakönyvi hivatalba. In: Karcagi Hírlap, 1930. okt. 25. (XXVI. évf. 123. sz.)
2. p.
Dr. Kiss Mihály: Ezer hősi halott és az országzászló In: Karcagi Hírlap, 1935. május 28. (XXXI. évf. 63. sz.) 2. p.
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azt írta, hogy a megyében „éppen Karcag az, ahol igen nagy a hősi halottak száma. A pontos
szám megállapítása érdekében állandóan folynak a kutatások és eddig közel nyolcszáz hősi
halottat számolnak Karcagon.”25 A másik helyi újság, a Karcagi Napló ugyanakkor több
mint 700 hősi halottról tudott.26 Egy 2006-ban megjelent kötet hadtörténész szakértője
viszont 649 főben adta meg a város első világháborús emberveszteségét.27 A bizonytalanság
azt mutatja, hogy a kérdést csak újabb kutatással lehet lezárni. (Bár a valóságos szám
bizonyára így sem lesz megállapítható.)
A Karcagi Hősök Emléke a kiadói várakozásnak megfelelően valóban népszerű kiadvány
lett. Azt nem tudjuk mennyi fogyott belőle, de családi hagyatékokból még napjainkban is
előbukkan egy-egy példánya.
Sírkövek, sírjelek
A belügyminiszter 1917 nyarán a vezető tisztviselők figyelmébe ajánlotta „az elesett
hősök méltó eltemetését, sírjaik gondozását és megjelölését”, s azt is kezdeményezte, hogy
a hősök sírjai számára „köztestületek és vagyonos magánosok” adjanak ingyen temetőhelyet.28 Bár vidékünket messze elkerülték a hadműveletek, az itt létesített hadikórházak
révén Karcagon is történtek katonatemetések. A nyolc temetőben 1925-ben 74 hősi sírt
tartottak nyilván.29 Ezek egy része a hadikórházakban elhaltak sírja30, de mert minden
temetőbe jutott belőlük, sejthető, hogy nagyobb részüket a családi temetkezések jelentették.
A háború alatt betegség, sebesülés miatt leszerelt és az összeomlás után betegen hazatért
férfiak egészségi állapotát pedig elképzelhetjük abból a tényből, hogy 1929-ben már kétszer
ennyi, azaz 147 megjelölésre váró „hősi sír” volt a temetőkben.31
A Karcagon elhalt katonák eleinte egyszerű fakereszttel vagy táblával megjelölt sírjait
a MANSZ tagjai írták össze. Elképzelésük az volt ugyanis, hogy a hősök „sírjai emlékkővel
jelöltessenek meg.” A sírjeleket előbb – kecskeméti példa nyomán – betonból szándékoztak
elkészíttetni, s 1929. március elejére a 3.200 pengős költség nagyobb részét előteremtették
hozzá.32 A szükséges összeg egy része azonban hiány maradt, mert egy hónap múlva olcsóbb
megoldást kerestek. Így találtak rá Kienle György egri kőfaragó mester műhelyére.33 Vele
rövidesen megszületett az újabb megállapodás: „a sírkövek valódi szamolyai violetből
(terméskőből E.Gy.) lesznek. Darabja 18 pengő. … Faragásuk ízléses, babérággal rohamsisak,
név, rang és évszám a homlokzatán.”34 Ahogy a lap írta, „a sírkövek leállítása igen nagy
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Szolnok megye hősi halottai. In: Karcagi Hírlap, 1938. jan. 22. (XXXIV. évf. 10. sz.) 3 p.
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Hősök napjára sírkő lesz minden karcagi hős sírjánál. In: Karcagi Hírlap, 1929. márc. 9. (XXV. évf. 30. sz.) 1. p.
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anyagi áldozatot kíván a MANSZ-tól”, de az asszonyok vállalták ezt az áldozatot és így
„különböző előadásokból” már jelentős összeg áll rendelkezésre. Emellett akadtak „lelkes
hölgyek, akik magukra vállalták egy, sőt több sírkőnek az árát, így: Dr. Elbel Tiborné 8,
Papp Boriska, Szombathy Magda, Bujk Juliska, Örsi Andrásné, Horváth Árpádné, Gábor
Sándorné, a Földmívesiskola, P. Szabó Sándorné, Fazekas Gyuláné, Fazekas István
géptulajdonosné (sic!), bogdi Papp Sándorné, Hajnal Istvánné és Tóth Kálmánné, Nagy
Lajosné, Varga Amália, Simon Sándorné, Sándor Mihályné, Dr. Rimaszombati Istvánné, a
Vasutas Ifjúság, a Vöröskereszt Egylet, Kun Sándorné 1-1, Boross Katinka és a Leánykör
2-2 sírkőnek az árát.”35 Az adományozók között felsorolt Földmívesiskola, a Vasutas
Ifjúság és a Vöröskereszt Egylet említése azt mutatja, hogy a MANSZ tagságán túl több
intézmény és közösség is „méltó módon nyilvánult meg” a hősök emléke iránt. (Az általános pénztelenséget érzékelteti, hogy dr. Elbel Tiborné további segítségre buzdította a város „jobbmódú lakosságát”, hogy egy-egy sírkő árának (18 pengő) „magára vállalásával”
„jöjjön… e nemes célú mozgalom támogatására.” A szükséges összeg május végére, a hősök
napi urnagyűjtés nyomán gyűlt össze, s ezért a sírkövek ünnepélyes elhelyezésére csak pár
hónap múlva, szeptember közepén kerülhetett sor. Ekkorra viszont már a hősi sírok gondozását is megszervezték, mert amint a lap írta: „A város minden évben kétszer felhantoltatja a hozzátartozók nélküli hősi sírokat, a MANSZ és a Szociális Misszió Társulat tagjai
pedig a hősök ünnepére és Mindenszentek Napjára felvirágozza azokat, de szomorúan kell
megállapítanunk, hogy a helybeli hozzátartozók egy része keveset törődik övéinek sírjával,
s feltűnő, hogy ezek között a tehetősebbek nagyobb számmal szerepelnek.”36 Az ugyanitt
közölt kimutatás szerint 1929-ben a Déli református temetőben 37, a Szívósban 15, az
Északiban 17, a Bika, a Borjúdúlői és a Régi római katolikus temetőkben 8-8, az Izraelita
temetőben 5, a Görög keletiben 6, az Új római katolikusban 32, a Karcagtelki temetőben pedig
11 (összesen 147) kővel ellátott hősi sír volt található, de a cikkben hangsúlyozták, hogy
„ez a szám nem lesz állandó, mert a hadirokkantak, kik sérüléseiket, betegségüket háborús
katonai szolgálat alatt szerezték, elhalálozásuk esetén a hősi halottak közé számíttatnak.”37
A sírkőállítási program végrehajtásáért és a rendszeres sírgondozás megszervezéséért a
honvédelmi minisztérium 1930 májusában mondott köszönetet dr. Elbel Tiborné elnöknőnek és a karcagi MANSZ csoport tagjainak. „Nagyságos Asszonynak ezért, ezen követésre méltó, fáradhatatlan hazafias és önfeláldozó munkásságáért, melyet a Karcag város
területén lévő hősi (hadifogoly) temetőknek és síroknak kiválóan gondozott állapotban lévő
helyezése és karbantartása által, a hősi temetők kultuszának kegyeletes fellendítése
érdekében közvetlenül vagy közvetve kifejtett, dícsérő elismerésemet fejezem ki”– írta
levelében Gömbös Gyula honvédelmi miniszter.38
Szeretnénk itt megjegyezni, hogy a háborús hősök kultuszának megteremtése (amelyről
Gömbös Gyula levele is említést tesz) nagy hatással volt a korabeli temetőkultúrára,
amelyben – véleményünk szerint – ekkortól kezdve jelent meg a családi sírok évi rendszeres
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Hősi halottak sírkövei. In: Karcagi Napló, 1929. ápr. 20. (XVIII. évf. 31. sz.) 1. p.
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(az emléknapi és a Mindenszentek előtti) felhantolása, beültetése, évenkénti megkoszorúzása és virágcsokrokkal díszítése. Ez eleinte csak a hősi sírokat érintette, később általánosan gyakorolt szokás lett.39
A sírok megjelölése a következő években is folytatódott. A karcagi sajtó híradásai szerint
1935-ben 640, 1937-ben 7 sírkövet rendelt meg a MANSZ. Az újabb sírjelek már Karcagon
és műkőből készültek, Barát Mihály kőműves mester műhelyében.41
A Hősök emlékünnepe
A törvény által minden év május utolsó vasárnapjára időzített Hősök emlékünnepét 1925ben rendezték meg először. Az új nemzeti ünnepnek ugyan nem volt korábbi gyakorlata,
hagyománya vagy protokollja, de helyi eseménysora előzmények nélkül is hamar kialakult.
Az ünnepnap megrendezése a polgármesteri hivatal feladata volt, a lebonyolításba az
egyházak mellett az iskolák tanárait, ifjúságát, a veteránok és rokkantak egyesületeit, a
„civil” egyesületeket és más (pl. városrészi) közösségeket, a leventéket etc. is bevonták.
A programokat úgy tervezték meg, hogy a nap egésze a hősi halottakról (illetve a háború
emlékezetéről) szóljon. Az ünnepi vasárnap délelőttjén a helyi felekezetek (református,
római katolikus, görögkeleti, izraelita) templomaiban ünnepi istentiszteleten emlékeztek
meg a hősökről. Ezeken minden intézmény, egyesület, közösség képviselői részt vettek. A
szertartások után – még a délelőtt folyamán – koszorút helyeztek el a hősök emlékére.
Karcagon az első Hősök emlékünnepe alkalmával avatták fel az Ipartestület épületében a
háborúban hősi halált halt mesterek és segédek emléktábláit. (Azelőtt, és még néhány évig
semmilyen más, nyilvános emlékhelye nem volt a háború áldozatainak.) Az első évben
tehát a templomokból az Ipartestülethez vonultak a résztvevők, de még pár évig – az újabb
emlékhelyek elkészültéig – e két emléktáblánál helyezték el koszorúikat a közösségek és
az intézmények. (A koszorúkhoz szükséges virágokat az ünnep előtti szombaton egy-egy
kijelölt helyre – általában a fiúiskolába, a gimnáziumba vagy a városházára – vitték a
lakosok, ahol virágkötő készítette el a koszorúkat. Idősebb karcagiak elmondása szerint az
1930-as évek végén már az iskolások is egy-egy csokorral mentek az ünnepségre.) Délután
következett a városi megemlékezés, amelyre a veteránok, a hadirokkantak, a vitézek, a
rendőrök, a tűzoltók, a postások, a hivatalnokok, az egyesületek küldöttei, a tanuló ifjúság,
a Levente Egyesület tagjai, a cserkészek és mások a városháza előtti téren gyűltek össze.
Az ünnepség a levente zenekar, az Iparos és/vagy a Földműves Dalárdák hazafias dalaival
indult, majd szavalatokkal és ünnepi beszéddel folytatódott. Az utóbbi megtartására az
1930-as évek közepéig általában gimnáziumi vagy elemi iskolai tanárokat kértek fel, de
az országzászló-avatással egybekötött Hősök emléknapján például dr. Kiss Mihály, a
Frontharcos Egyesület helyi elnöke, más alkalommal pedig a választókerület éppen
hivatalban lévő országgyűlési képviselője szólt a karcagiakhoz. Az ünnepséget záró közös
éneket követően a leventék díszmenete, a zászlaik alatt érkezett egyesületek és más
közösségek elvonulása, az országzászló, illetve a főtéri emlékmű megépülte után az ezek
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előtti díszelgés zárta az eseményeket. A napnak azonban még nem volt vége, mert az
ünneplők csoportonként a lakásukhoz legközelebb eső temetőbe vonultak ki, ahol újabb
beszéd következett, majd megkoszorúzták a hősök sírjait.
Az ünnep lefolyása, feltehetően a törvény végrehajtási utasításban megjelölt kötelező
formulák miatt, szinte minden évben ugyanez. Voltak persze más helyszínei és egyéb
eseményei is, de például a temetői koszorúzást soha nem hagyták el.
A Hősök emlékünnepének bevezetése a társadalmi szervezetekre, egyesületekre, olvasókörökre, kaszinókra is feladatot rótt. Ezekre nézve is kötelező volt az ünnepi emlékezés,
a részvétel a templomi szertartáson, a főtéri ünnepségen, a temetői koszorúzáson. A törvény
rendelte nap estéjén általában köri gyűlés, összejövetel alkalmával emlékeztek az elesettekre, esetenként az emlékművel kapcsolatos gondolataikat beszélték meg, majd vacsora
következett. (Láttunk olyan jegyzőkönyvet, amelyben néhány fekete keretbe foglalt lapon
örökítették meg be a világháborúban elesett olvasóköri tagok névsorát.)
A Hősök emléknapját 1945 után elsorvasztották, az újabb nemzedékek már legfeljebb
hallottak róla.
Emléktáblák
A háborúban meghalt iparosokat és segédeket megörökítő – fentebb is említett –
emléktáblákat az Ipartestület és az Iparos és Kereskedő Ifjak Önképző Egylete készíttette.
Leleplezésükre 1925. május 31-én került sor.42 Az Ipartestület székháza 1948 után tanácsi
tulajdonba került, az előcsarnokban elhelyezett, a székház építtetőjét és építőit megörökítő
táblát levakolták, a háborús halottakra emlékező márványtáblákat pedig eltávolították. A
hősi halottak ma látható tábláit az 2005-ben id. Kurucz István, az ipartestület elnöke saját
költségén pótoltatta. Az ipartestület tagságából 17 mester és 15 segéd vesztette életét a
háborúban.
Vörös márványba vésték és a zsinagóga előcsarnokában helyezték el a Karcagi Izraelita
Hitközség hősi halottainak névsorát. Felirata: A világháboruban elesett karcagi zsidó hősi
halottaink iránt érzett kegyelet örök kifejezésére, szent templomának előcsarnokába vésette
dicső nevüket a karcagi izraelita hitközség. Az 1928. körül leleplezett tábla tizennégy hősi
halott nevét őrzi.43
A harcteret megjárt katonák, főként a Monarchia felbomlásával megszűnt alakulatok
veteránjai az 1920-as évektől több országos egyesületet, bajtársi közösséget is létrehoztak
az egykori alakulat emlékére. Ilyen volt a 13. Jászkun huszárezred, amelynek egykori
huszárai 1934 novemberében Kisújszálláson44, 1938 májusában pedig – háromezer résztvevő jelenlétében – Karcagon emlékeztek az ezredre és egykori parancsnokára, az 1937
szeptemberében elhunyt Horthy István tábornokra. Ekkor született meg az elhatározás,
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hogy a református templom falán emléktáblát helyeznek el a világháborúban elesett
bajtársak emlékére. Az emléktábla avatását 1938. szeptember 25-re tűzték ki, de mivel az
utolsó pillanatban értesítés jött, hogy a meghívott magas rangú tisztek (feltehetően a
Felvidék katonai megszállásának előkészítése miatt – E.Gy.) nem tudnak részt venni az
ünnepségen, azt más időpontra halasztották.45 A református nagytemplom bejárata mellett
ma is látható emléktábla felirata: A VOLT CS. ÉS KIR. 13. JÁSZ KUN HUSZÁR EZRED
HŐSI HALOTTAI. EMELTETTÉK A KARCAGI EZRED-BAJTÁRSAI 1938. szeptember
25-én. Harmincegy hősi halott nevét őrzi.
Hősök ligete
A „kegyelet ligetei” vagy „hősök ligetei” létesítését, a Karcagi Hírlap egy 1928. októberi cikke
szerint, Horthy Miklós kezdeményezte. A kormányzó a gyönki (Tolna megye) hősi szobor
leleplezése alkalmával a vármegye főispánjával folytatott beszélgetés során fejtette ki, jó
lenne, ha az ország községeiben az elesett hősök hozzátartozói az elvesztett családtag emlékére emlékfát ültetnének. „Ezekből aztán ligetek alakulnának, így a kegyelet nemeset, szépet
és hasznosat teremtene. Meg kell állnunk ennél a nagyszerű gondolatnál, mert nemességén
túl ez a gondolat hasznos is” – kommentálta a kormányzói elképzelést a cikkíró, aki
azonnal mellé állt a javaslatnak. Írása második részében a kegyeletből ültetett ligetek (tudni
illik a fásítás) hasznosságát ecsetelte, megtoldva azzal a reménykedéssel, „hogy a magyar
nép ösztönös természetszeretetéből rövidesen az ország sivár térein zöldelő (sic!) ligetek
pompáznak (majd) és fadúsak lesznek a karcagi tanyák, s az egész határ is.”46
Ez a cikk adta az ötletet, de példa, azaz kegyeletből, emléknek ültetett (és igen népszerű)
liget egyébként is volt már egy a város szélén. Mivel a hősök emlékműve a sajtóban visszavisszatérő sürgetések ellenére is késett, az eleinte főként tanítókból szervezett leventeoktatók, akik az 1930-as évek elejétől hivatásos tisztek irányítása alatt vezették az egyesületet,
maguk láttak neki emlékhelyek létesítésének. Az első ilyen lett a Szívós temető mellett
ültetett Hősök ligete.
Ennek a területét korábban évtizedekig vályogvetőnek és csürhejárásnak használták (még
manapság is gidres-gödrös, funkciója szerint záportározó). A ’20-as évek második felében
azonban egy részét rendbe tették, itt kezdődött el a hősi liget telepítése az 1930-as évek
kezdetén. Az egyik helyi újságban azt olvassuk erről, hogy a város „aljától kb. 1.500
méternyire van az ún. Szívos temető és a vicinális vasút között, (ahol a terület) hegycsúcsra
(tudni illik háromszög alakra – E.Gy.) megy, terjedelme 2.800–3.000 négyszögöl (vagyis
közel két katasztrális hold – E.Gy.). Nem is olyan régen ez a terület közcélt szolgált, de
nem mint Hősök ligete … (hanem mint) vájogvető gödör, melyben aztán nyári nap hevében
az ugynevezett „csürhe” nagyon kellemesen strandolgathatott, de aztán ezt … a földrészt
… teljes egészében beültették japán akácokkal, a nagy kubik gödröt némileg betöltötték.”47
A gödör utóbb kiszáradt, a csemeték elpusztultak. Ezen a kopár, másra nem hasznosítható
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területen kezdődött meg 1930–1931 körül a fatelepítés. Az egyik híradás egyértelműen a
„leventék dicsőségének” tartja a ligetet48, a (már idézett) másik forrás szerint a telepítést
„a Gazdasági Szakiskola fiatal, agilis kertész tanára vette pártfogás alá”. A cikk nem írja,
de a bereki strandot is parkosító Welich Sándorról van szó. A tanár urat bizonyára leventeoktatóként működő tanárkollégái kérték meg a kertépítés irányítására. Ahogy a cikk leírja,
1933 májusában már „van ebben a víz által megrongált volt vájogvető gödörben 64 nyárfa,
2 tuja, 4 fenyő, 2 vadgesztenye, 10 bokor rózsa, ezen kívül még néhány kis csemete és néhány bokor cserje,”49 – amiből sejthető, hogy a szakember a háromezer négyszögöles kis
ligetnek egy igazi park hangulatát igyekezett kölcsönözni. A maga is veterán katona cikkíró,
K. Szabó Imre lelkesedéssel ír a városszél eme látványosságáról, de azt is megjegyzi, milyen
jó volna, ha a hősök emlékét őrző liget nem a vályogvető szomszédságában, hanem a főtéren lenne.50 De ha már ott készült el, akkor sem ártana a bejáratánál egy táblán feltüntetni
mi célt szolgál, mert így „nem sokan tudják, hogy (egy) Hősök ligete Karcagot is ékesíti.”
A félezernél jóval több hősi halott mindegyike kapott egy-egy fácskát, ami miatt a
beültetett rész végül már a vályogvetőt a lóvásártértől elválasztó ligeti útig (ma Liget utca)
ért. Ám annak ellenére, hogy utóbb – ismét a leventék jóvoltából – más háborús emlékhellyel
is gazdagodott, a Hősök ligete – talán fekvése miatt – mégsem lett igazán népszerű, és a
későbbiekben is reklámra szorult. A Karcagi Napló tudósítója 1934 augusztusában már
két-hároméves, szépen lombosodó ligetnek írta le: „A város nyugati oldalán, a Rónai
malomtól balra fekszik a Hősök ligete. Előtte néhány vizesgödör, nyári pocsolya, balra
temető, túl a madarasi vasút sínpárja, amelyen át megközelíthető ez az emléknek szánt
hely. Jó néhány száz fa összeboruló koronája susog, hajlong az augusztusi szellőben, s
mond meséket egymásnak a Kárpátokról, Wolhíniáról, Bukovináról, Szerbiáról, Isonzóról,
Doberdóról és a jó isten tudja a világ hány más tájáról. Minden fa egy hőst jelképez,
minden fán egy-egy drótra akasztott pléhdarabot zörget a szél, rajta név, születési év és
(az) ezred száma. Egyik erősebb, a másik csenevészebb, állnak katonásan sorban és
hallgatagon, mint halott hadsereg. Felettük dalol a rohanó idő szele, alattuk gizgaz,
mindenféle gyimgyom veri fel a földet és egyik-másiknak kérgét a csürhéből odaszabadult
disznó sebezte fel. Néhány ágon elhervadt koszoru, virágcsokor, néhány helyen a fa tövén
apró virágágy, hálás hozzátartozók megemlékezése. Ábécé sorrendben jönnek a fák, a
halott hősök (… ).51 Az 1937. évi Hősök emléknapja előtt egy olvasói levél (írója özv. Pető
Ferencné) buzdítja a karcagiakat, hogy „a hősöknek ajándékozott kis erdőben minél többen
legyenek kinn vasárnap … Ebben a kis hősök erdejében minden elesett vérünknek van egy
fája. Több gondozás alatt is van. Szép ez a kis erdő, érdemes már csak ezért is kisétálni.
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Szép cselekedet volt a várostól, hogy drága halottaink messze földeken porladó hamvainak
emlékére itt élőfákat és ezt a kis földet adta.”52
A megkérdezett szakember szerint a Hősök ligete fái túlélték az 1944/45 telén jelentkezett súlyos szénhiányt, ami miatt például a szomszédos Erzsébet- ligetet tarra vágták. Mivel
persze 1945 után már nem hősi emlékhely volt, a kertészeti kezelését elhanyagolták, a nemesebb fák, cserjék bizonyára ekkor tűntek el belőle. Béres Attila erdész úgy emlékezett,
hogy a „Leventeerdő” nyárfáit 1980-ban vágták ki, a Liget utca felé az emlékmű térségébe
eső fái pedig a víz, egyes vélemények szerint a közeli pálinkafőzde ideengedett hulladéka
miatt száradtak ki.53
A Hősök halhatatlan emlékének – A „levente emlékmű”
Mivel a városi hősi emlékmű állítása továbbra is csak terv volt, a Karcagi Levente Egyesület vezetése elhatározta, véget vet a várakozásnak és az egyesület maga emel egy világháborús emlékművet a Hősök ligete szélén. A leventéknek nem volt ilyesmire pénzük, de igyekeztek
méltó, és főként időtálló jelet építeni. A betonalapra és egy régi malomkőre gránitkockákból
emelt csonka-kúpból kiemelkedő, derékban kettétört oszlop szimbolizálja a megcsonkított
országot, a hősökre a talapzatban elhelyezett emléktábla utal. A szerény kis emlékmű tervezése és felépítése is a Levente Egyesület, a leventék érdeme, ezért is emlegették később
„levente emlékmű”-nek. Ez a név a mai napig él.
A kormányzó neve napján, 1934. december 6-án, „ködös, borult, sáros időben”, a frontharcosok és a hadirokkantak egyesületei, a vitézek valamint a gimnázium növendékei jelenlétében avatták fel.54 Az emlékmű nyugati oldalán fehér márványtábla emlékezik a hősökre.
Felirata: „A HŐSÖK HALHATATLAN EMLÉKÉNEK A KARCAGI LEVENTE EGYESÜLET”. Mivel a fával beültetett terület szélére helyezték, felirata utalhat a Hősök ligetére
is, de az avatási ünnepségről beszámoló újságcikk egyértelműen a hősi halottak emlékművének nevezi.
A hősök emlékfái és a közöttük gyökeret vert bokrok benőtték, eltakarták az emlékművet, így lehetett az, hogy fél évszázadra elfeledték. Így maradhatott ránk. Amikor az 1990-es
évek elején letisztogatták a környékét, semmi sérülése nem volt. Azóta pedig folyamatosan
rendben tartják és halottak napja előtt minden évben megkoszorúzzák.
Országzászló
Az I. világháborúra, pontosabban az azt követő békével megcsonkított országra és a
széttépett nemzetre emlékeztettek az Országzászlók, amelyeket az 1920-as években kezdtek
építeni. Mint akkoriban írták: a települések főterein, kiemelkedő vagy jeles helyein félárbocon
lengedező lobogók az összetartozást voltak hivatva erősíteni. A karcagi leventevezetők
körében az 1930-as évek elején született a gondolat egy ilyen állításáról, sőt, 1933-ban három leventeoktató „országzászló állítási programot” indított. (A szándék felerősödését mutatja, hogy az akció megtorpanása után a határban működő leventekörzetek oktatói és
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vezetői kezdték a szervezkedést, és ennek nyomán az V. tanyakörzet Szecskó Ferenc, Szabó
István főoktatók és vitéz Kocsis Mihály oktató vezette leventéi a Hattyúsban, P. Szabó
Sándor gazdálkodó tanyáján (az ott kialakított levente-oktatóhelyen) állítottak egy országzászlót. Az 1933. november 4-én délután, Magor Károly testnevelési vezető jelenlétében
felavatott lobogó költségeit az oktatók és a tanyatulajdonos adták össze.55 A megmosolyogtató eseményből nemcsak a leventék igyekezete látható ki, hanem jó példa az irredentizmus kultuszának 1930-as évekbeli erősödésére is. Ez az eredője a háborús áldozatok
családi kegyeletet (és az emlékezetet) is messze felülmúló kultuszának, valamint – a
Levente Egyesület aktivizálódása nyomán –, a Hősök ligete kialakításának, a leventék
állította emlékmű avatásának és a városi Országzászló felépítésének. Mert az igazi szándék
természetesen egy a városközpontban lengedező lobogóra vonatkozott (nem kisebbítve
persze a tanyasi legények lelkesedését).
Az országzászló állítási akció, mint tudjuk, az első eredmények után akadozni kezdett
és 1933 késő őszére teljesen leállt.56 Annál erőteljesebben jelentkezett viszont a következő
évi Hősök emléknapja előtt. Egyre többször lett téma a lapokban és újabb lendületet kapott,
amikor híre jött, hogy a (karcagiak által még mindig lenézett) megyeközpontban, Szolnokon rövidesen felavatnak egy ilyet, egyre élesebb hangú írások kommentálták a karcagi
helyzetet. „Országzászló Szolnokon: Karcagon még a hősök emléke sem készült el” –
olvassuk az egyik írás címét57, vagy „Két helyen volt országzászló avatás: Mikor lesz
Karcagon?” – teszik fel a kérdést a Karcagi Napló egyik júliusi számában.58 A leventék
sem pihentek. Bernáth István főoktató irányításával gyűjtést indítottak, amelynek „Aranykönyvébe” 1934. augusztus közepéig 534 adakozó nevét és összesen 329 pengő 74 fillér
összegű adományát jegyezték fel.59
A város támogatta a javaslatot, sőt, Országzászló Bizottság alakult. A Városi Építtető
Bizottság tagjai és a Levente Egyesület vezetői 1934 novemberében kerestek megfelelő
helyet az országzászlónak, amelyet végül a Kossuth-kertnek a református templomnál lévő
nyugati szélére, a Kossuth tér és a Kálvin utca sarkára helyeztek.60 A kivitelezés költségeire
indított gyűjtésből 1935 tavaszára 503 pengő 50 fillér állt rendelkezésre. Ennek felhasználásával építette fel a négy méter magas talapzatot ifj. Barát Mihály kőművesmester,
vállalkozó (az ő munkája volt a Hősök Ligetében álló emlékmű is).61 A bronz turul szoborral is büszkélkedő Országzászlót 1935. május 26-án, a Hősök Emléknapján mintegy hatezer
ember jelenlétében avatták fel. „A levente zenekar a Himnuszt játszotta és a zászlórúdra
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Áll már az Országzászló, aliasz (sic!) levente csoport zászló. In: Karcagi Napló, 1933. nov. 3. (XXXII. évf.) 2. p.
Országzászlót állítanak Karcagon. In: Karcagi Napló, 1933. szept. 9. (XXXII. évf. 72. sz.) 5. p. A javaslatot a Levente
Egyesület oktatói kara felsőbb szervéhez, a Városi Testnevelési Bizottsághoz terjesztette fel, a bizottság viszont a
polgármesteri hivatalt kereste meg, hogy az országzászlónak megfelelő helyet jelöljön ki.
Karcagi Hírlap, 1934. május 3. (XXX. évf. 51. sz.) 4. p.
Karcagi Napló, 1934. júl. 4. (XXXIII. évf. 50. sz.) 2. p.
Köszönet az Országzászlóra adakozóknak In: Karcagi Napló, 1934. szept. 22. (XXXIII. évf. 76. sz.) 2. p. valamint A karcagi
országzászló. In: Karcagi Hírlap, 1934. okt. 9. (XXX. évf. 117. sz.) 2. p.
A Karcagon felállítandó országzászló helyét ma délelőtt jelölik ki. In: Karcagi Napló, 1934. nov. 17. (XXXIII. évf. 92. sz.)
2. p.; Kijelölte az városi építési bizottság az országzászló helyét. In: Karcagi Napló, 1934. nov. 21. 93. sz.; Góliát mellett
eltörpül majd Dávid. In: Karcagi Hírlap, 1934. nov. 20. (XXX. évf. 134. sz.) 2. p.
Az országzászló elszámolása In: Karcagi Napló, 1935. jún. 15. (XXXI. évf. 44. sz.) 6. p. Az országzászló felépítése 498
pengőbe került. A fennmaradó 5 pengőt a Levente Egyesületnek adták a később jelentkező kisebb problémák megoldására.

– 158 –

Az i. világháború hősi halottainak emlékezete karcagon
félárbocra felszaladt a nemzeti színű zászló, amelyre Magyarország teljes címere van
felhímezve, felette a nagy jelentőségű biztató szavak: Így volt, így lesz” – írta a Karcagi
Napló. Az új emlékhely felszentelése alkalmával Török Vince lelkipásztor és Schück Mór
karcagi főrabbi mondott rövid beszédet. Az ünnepi megemlékezést, az időközben eleredt
eső miatt már a református templomban mondta el dr. Kiss Mihály, a Frontharcosok
Karcagi Csoportjának elnöke. Az ünnepség zárásaként dr. Farkas Sándor tanácsnok a város
nevében átvette az új emlékhelyet62 Az Országzászló talapzatát az 1950-es évek végén,
vagy a ’60-as évek elején (talán a park kerítésének eltávolításakor) lebontották, 1996-ban
Györfi Sándor szobrászművész tervei szerint épült újjá.
Néhány szó egy évtizedes vita okairól
Ha a kezdeteket az 1916. évi polgármesteri elhatározástól, vagyis a majdani hősi emlékmű költségeire indított gyűjtés kezdeteitől számítjuk, látható, hogy ennek kivitelezése,
a helyi lapok sürgető vagy értetlenkedő cikkei ellenére is több mint két évtizedig húzódott.
Az alábbiakban ennek okait kívánjuk körüljárni.
A háború 1918 októberében véget ért, de a forradalmi események nyomán 1918. november 16-án kikiáltották a Magyar Népköztársaságot, amit 1919. március 21-től a Tanácsköztársaság követett. Az országban lezajló változások és a bizonytalan politikai helyzet miatt
1918. november 9-én dr. Szentesi Tóth Kálmán polgármester lemondott, a helyébe lépő
városvezetésnek hónapokig a politikai események hozta új helyzettel (tudni illik zűrzavarral) kellett megküzdenie. A rend biztosítása, a frontról hazatérő katonák tömegeinek ellátása, a közellátás zavarainak megoldása nem kevés feladatot adott az elöljáróknak. Az 1919.
március 21-én kikiáltott Tanácsköztársaság 133 napjából Karcagnak 38 nap jutott, mert
1919. április 29-én a várost megszállta a Román Királyi Hadsereg, amelynek városparancsnoka és helyőrsége csak 1920. március 3-án, Lehár Antal ezredes katonáinak bevonulása
után hagyta el Karcagot. Harci események nem történtek, de 1919 áprilisában a visszavonuló vörös városparancsnokság kiürítette a városi pénztárat, s az ebben lévő 180 ezer
korona mellett elvitte az ott őrzött (városi tulajdonú) értékpapírokat is 1.297.325 korona
értékben.63 Az utólagos felmérés szerint a román megszállás összesen 10.178.000 korona
összegű kárt okozott a háborús évek miatt egyébként is megviselt karcagi gazdaságoknak.
(Szentesi Tóth Kálmán megállapítása szerint ez az összeg 1926–27 körül 1.017 vagon búza
árának felelt meg.)64
A nemzeti hadsereg bevonulása után helyre állt a rend, de a város „üzemeltetése” és a
közélelmezés még 1921-ben is akadozott. 1925-ben a képviselő-testület a Speyer-kölcsön
lehetőségével élve 49 ezer dollár összegű hitelhez jutott, amiből 1927-re felépítették a
Kultúrpalotát, 1926 októberében pedig egy Karcag határába tervezett szénhidrogén-kutató
program támogatására vettek fel ismét 23 ezer dollár összegű kölcsönt.65 Az addig for-
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Hősi halottak ünnepe az országzászló felavatása. In: Karcagi Napló, 1935. május 25. (XXXIV. évf. 39. sz.) 2. p. ; Felavatták
az országzászlót In: Karcagi Napló, 1935. máj. 29. (XXXIV. évf. 40. sz.) 1. p.
Szentesi Tóth Kálmán 1928: 90. : Karcag r. t. város polgármesterei. Karcag, 1928. 90. p.
Szentesi Tóth K.álmán 1928: 94.
Elek György: 2011: 22–23.
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galomban lévő korona 1920 körül, vagyis a trianoni béke életbe lépése után kezdődő
infláció során értékét vesztette. Csak 1927. január 1-jén váltotta fel az új magyar pénz, a
pengő.
A szénhidrogén kutatás során megtalált bereki termálvíz és földgázkincs az 1930-as
esztendők nagy lehetősége lett volna ugyan, de kiaknázása messze meghaladta a város
lehetőségeit, mert az 1920-as évek fellendülése után, az évtized végétől, nagyon rossz
gazdasági időszak köszöntött be. Kezdve azzal, hogy 1928/29 kemény hideget hozó telén
a karcagi határ súlyos károkat szenvedett, s az aratás gyenge, „mondhatni katasztrofálisan
rossz” eredményeket hozott. Ahogy írták, még a vetőmag sem termett meg66, s szeptemberig
550 gazda kívánt állami segítséget igénybe venni.67 A mezőgazdaság 1930-ban is gyenge
évet zárt, sem búzából, sem kukoricából nem termett meg a várt mennyiség és ekkor már
másik (nagyobb) problémaként a gazdasági világválság is megjelent. Sokan elmaradtak az
adóval, kevesebb lett az állam által a városnak „visszaosztott” pénz, vagyis a sok adóhátralék miatt kiürült a városi pénztár, ami miatt 1930 februárjában a növekvő munkanélküliség
enyhítését célzó ínségmunka elindításához is állami segítségre pályáztak. Az általános
pénztelenséget jól mutatja, hogy a 25 ezer lakosú Karcagon 1928-ban 415, 1929-ben már
csak 253, 1930-ban 178, 1931-ben pedig mindössze 124 építési kérelmet nyújtottak be. Az
építkezések száma tehát a negyedére esett vissza, de még rosszabb volt ezen belül a lakóházépítések helyzete. Azokból 1931-ben 17-re kértek engedélyt, „de a fele sem épült meg”– írta a
helyi lap.68 1930 és 1934 között a gimnáziumi tornacsarnok és a honvédlaktanya (1931)
építése bizonyult a legnagyobb beruházásnak, ám a laktanyaépítést is még 1931-ben leállították és csak 1935-ben folytatódott. A város még évek múlva is súlyos anyagi gondokkal
küzdött. Az 1933. évi működését biztosító 537.423 pengő összegű költségvetésből például,
annak összeállításakor 187.739 pengő hiányzott.69 A hiány pótlására, illetve a helyi beruházások finanszírozására tette lehetővé a törvény az állami adó bizonyos százalékát jelentő,
azon felül beszedhető pótadó kivetését. A pótadó mértéke ezekben az években Karcagon
63, 67, illetve 76 százalék volt. A válság évei alatt ugyanakkor hatalmasat zuhant a mezőgazdasági termények, főként a város gazdálkodóinak fő bevételi forrását jelentő gabonafélék ára. A helyi újságok tele vannak a gazdálkodók nehéz helyzetének, illetve az életbe
léptetett állami segítségnyújtás lehetőségeinek a taglalásával. A városnak, ahogy már utaltunk rá, hosszú évekig a minimumra kellett csökkentenie a kiadásait, aminek következtében
nemcsak a bereki földgázhoz fűzött remények tűntek el, hanem (majd látjuk) több más,
lényeges fejlesztést is elnapoltak vagy elutasítottak, azon egyszerű okból, mert forrás
hiányában nem volt miből kivitelezni.
Hasonló helyzet alakult ki az emlékműállítás körül, amit ekkoriban, s ez köztudott volt,
a gazdasági helyzet okozta feszültség miatt napoltak el. Akadtak persze, akik sürgették
volna mindezt, szószólójuk ugyanakkor 1930-ban, – a válság magyarországi jelentkezésének évében – azt írta a helyi lapban, hogy „Teljesen jóhiszemű a városi vezetőség állás66
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Télen újra felkerül az asztalra a kukoricakenyér. In: Karcagi Hírlap, 1929. aug.6. (XXV. évf. 90. sz.) 1. p.
Ötszázötvenen jelentkeztek fagykár kölcsönért. In: Karcagi Hírlap, 1929. szept. 12. (XXV. évf. 104. sz.) 1. p.
Az elmúlt évi építkezések Karcagon. In: Karcagi Hírlap, 1932. jan. 16. (XXVIII. évf. 6. sz.) 3. p.
Kilenc vidéki város 1933. évi deficitje és pótadója In: Karcagi Hírlap, 1932. okt. (XXVIII. évf. 116. sz.) 3. p. Karcagon a
pótadó ekkor 63 % volt.
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pontja, amikor a késlekedést avval indokolja, hogy olyan súlyos gazdasági helyzetben,
amilyenben a város lakossága ma van, és amilyenhez hasonlót még nem élt át, nem volna
helyes ünnepséget rendezni. Már pedig a Hősök szobra csak nagyobb ünnepség keretében
volna leleplezhető.”70 Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, bár adat nincsen rá, hogy
szerintünk a vezetőség amolyan „legeslegutoljára hagyott” vésztartalékként kezelte a takarékban kamatozó több tízezer pengőt. A felhasználás eme lehetőségeire utalhat a Karcagi
Napló egy 1936-ban aláírás nélkül, de minden bizonnyal dr. Szentesi Tóth Kálmán tollából
megjelent eszmefuttatása, amelyben a szerző a szobor-alap keletkezését is elmondja: „…
mintegy 12 év előtt (vagyis 1924-ben – E.Gy.) a képviselő testület a szobor létesítésének
költségeit úgy gondolta előteremteni, hogy minden évben beállít a költségvetésbe egy
összeget addig, amíg a szükséges pénz össze nem gyűl. A jelenleg meglévő szoboralap nagy
része tehát a kivetett pótadóból teremtődött, s az évenkénti kamatok növelték a jelenlegi
összeget, de nem a közönség önkéntes adományai teremtették meg. Ebből következik, hogy
a szobor alappal sem egyesek, sem társulatok nem rendelkezhetnek, hanem rendelkezik a
városi képviselő testület.”71
A képviselő-testület döntése nyomán a város 1924-ben számlát nyitott a Városi
Takarékpénztárnál. Erre futottak be a hősök emlékműve elkészíttetésére szánt lakossági
adományok és a pótadóból e célra elkülönített összegek. A lapok írásaiból látható a következetesség, amellyel a számla egyenlegét – a gyengébb években is gyarapították: 1929-ben
33.400, 1931-ben 41.000, 1934-ben 47.000, 1937-ben (a kivitelezés megkezdésekor)
51.000 pengője volt az emlékmű alapnak.72
A nagy pénztelenségben kihasználatlanul feküdt a bankban a Hősi emlékmű pénze,
amihez a legnagyobb szükség idején sem mertek hozzányúlni, idővel számos képviselő
sajnálta azt csak szoborra elkölteni.
Hősök háza, rokkant otthon, internátus, szülőotthon és a hősök kútja
A városatyák javallatai érthetők. A városi költségvetéssel összevetve is tekintélyes
összeget, főleg a gazdasági válság nehéz esztendeiben más célokra, más, alapvető szükségletet jelentő létesítmények fejlesztésénél, köhasznú munkák elvégzésénél is fel lehetett
volna használni. Éppen ezért bizonyos problémák városházi (testületi vagy szakbizottsági)
tárgyalásakor a pénz egy részének felhasználásáról gyakorlatiasabb elgondolások jelentkeztek. Ezek körül aztán évekig tartó vita keletkezett.
A Hősök Háza tervét 1928-ban említi meg az egyik helyi lap. A szomszédos Kisújszálláson szintén évek óta „gyűl a pénz az emlékmű létesítésre, de míg Karcagon még senki
sem tudja miként lesz a hősök emléke megörökítve”, addig ott ebben a kérdésben is a célszerűséget nézték és nem hagyták figyelmen kívül „a kulturális és jövedelmezőségi szempontokat” sem. A kisújszállási testület ugyanis 1928. október 26-i ülésén „egy hősök háza
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Nem késhet tovább a hősök szobra. In: Karcagi Hírlap, 1930. május 27. (XXVI. évf. 61. sz.) 1. p.
Elmélkedés a hősök szobráról. In: Karcagi Napló, 1936. febr. 12. (XXXV. évf. 12. sz.) 1–2. p.
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15. sz.) 1. p.
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emeléséről döntött”. Ezt a lehetőséget Karcagnak is megfontolásra ajánlotta a cikkíró.73 A
híradásokból kitűnik, hogy az ötletnek a kisebb gazdaközösségekben is akadtak támogatói.
Amikor egy év múlva a Karcagi Napló A hősök emléke a város tégláiból című cikkében
ismét megírta, hogy Kisújszállás város a hősök emlékére „kultúrházat szeretne építeni,
amelyet Hősök Házának nevezne el,” már felvetik, hogy a nagy költséggel állított, de nem
mindig megfelelő színvonalú szobor helyett érdemes lenne más megoldást is megvizsgálni,
ahogy azt Kisújszálláson és Debrecenben is teszik.75 Erre a lehetőségre gondolva javasolta
egy ismeretlen cikkíró 1929-ben, hogy a hősök háza céljaira vásárolják meg az özv. bogdi
Papp Sándorné-féle kúriát, vagy építsenek új épületet, és a közösségi helyiségek mellett a
Nagykun Múzeum gyűjteményét ott helyezzék el.76 1930 tavaszán a levente székház
felépítéséről tárgyaló Levente Egyesület és a Testnevelési Bizottság is a hősök házának
építése mellett foglalt állást. Az elképzelések szerint a ház előcsarnokában lennének a hősök
névsorát tartalmazó márványtáblák. Az épületben pedig a veteránok és a rokkantak
közösségei mellett „… egy vagy két ifjúsági egyesületnek (a Levente Egyesületnek és a
Gazdálkodó Ifjak Egyletének – E.Gy.) lehetne otthona. A (tervezett) Postapalota telkéből
marad annyi, hogy ott álljon a Hősök Háza.” A cikkíró értesülései szerint e tetszetős
elképzelésről a Levente Egyesület levélben tájékoztatta a polgármestert és kérte, hogy a
hősök háza kérdésében a képviselő-testület döntsön.77 A hősök háza építésének a városi
olvasókörökben és kaszinókban ekkor már sok támogatója lett, s az év végén az emlékművet sürgető újabb írás kijelenti „mind jobban előtérbe nyomul”, hogy szobor helyett
hősök házát építsenek. Ennek a falán márványtáblák őrizzék a hősi névsort, az épületet
pedig állítsák az ifjúság szolgálatába.78
Ahogy telt az idő, a hősök házának alapötlete több ágat növesztett. Az „Egy frontharcos”
aláírással 1931-ben megjelent írás szerzője például rokkantotthon létesítésére tett javaslatot.
Az épületben márványtáblák őriznék a hősök neveit, a létesítményben – amit hívhatnának
„az elesett hősök népházának” – viszont azok a világháborús rokkantak kapnának elhelyezést, akik súlyos sérülésükkel már most egyedül vannak, vagy később, öregségükre
magukra maradnak. A javaslattal nem találkozunk többé, de a Rokkantak Egyesülete
feltehetően erre gondolva támogatta még 1934-ben is a hősök háza felépítését.79
„A ritkaságnak van értéke!”– biztatta a hősi emlékművet állíttató városi elöljárókat az
egyik (már idézett) írás. Kerüljék el a mindennapi, átlagos megoldásokat, emlékműnek
valami különlegeset teremtsenek, olyat, aminek gyakorlati haszna is van. A gyakorlati
megoldások között valóban szokatlannak tűnt az az 1931-ben közzétett javaslat, hogy
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építsék meg a Hősök internátusát. Az épület „előcsarnokában elhelyezett hősi névtár”lenne
a kegyelet és az emlékezés helye, az internátus pedig azt a célt is szolgálhatná, hogy az ott
lakó ifjúságot „a nap minden órájában hazaszeretetre és áldozatkészségre nevelje.” A cikket
jegyző ’Miroír’ a végén elárulja az ötletet ihlető eseményt is: a református egyházon
(pontosabban a karcagi gimnáziumon) sokat segítene ez, mert a presbiterek bizonyára a
pénzhiány miatt fogadták kelletlenül egy létesítendő internátus tervét.80 Az internátus végül
más pénzforrás igénybevételével 1934-ben, a Bárány Szálloda erre a célra átadott és átalakított épületében nyílt meg.
Az 1935–36. évi lapszámokban olvashatók dr. Kiss Mihály városi tiszti főorvos írásai,
amelyek a tanyán szülő nők helyzetére hívják fel a figyelmet. Mivel sem a szülés levezetése, sem a gyermekágyas állapot nem megfelelő előbbiek esetében, ezért tapasztalható a
tanyákon a magas csecsemőhaladóság. A cikkíró tiszti főorvos rendszeresen visszatérő
javaslata volt a helyzet javítására egy városi szülőotthon létesítése. Hosszú kilincselés,
kérelmezés és rengeteg munka után 1935-ben sikerült elérnie a felettes egészségügyi
szervek hozzájárulását, de a kivitelezésnél megállt a szándék, mert nem volt rá pénz. Ezért
fogott tollat 1936 januárjában dr. Mészáros Elek orvos és városi képviselő, s megírta javaslatát a Karcagi Hírlapba, miszerint már 47 ezer pengő áll rendelkezésre a hősök emlékművére. Itt az idő tehát ennek az elkészítésére, ugyanakkor kijelentette: „a megmaradó
pénzösszegből pedig a szülőotthon felállítását is lehet rendezni. … Azt hiszem frontharcos
bajtársak boldogok fogtok lenni, éppúgy a frontharcos vezető elnök úr (tudni illik dr. Kiss
Mihály – E.Gy.) is, és azok a sok szegény tanyasi és kültelki szülő asszonyok, hogy a régi
álmunk most megvalósulhat.” A javaslatot képviselőtársainak is megfontolásra ajánlotta.
A hősi emlék pénzéből megépítendő szülőotthon tervét több tekintélyes karcagi polgár
megvalósíthatónak és szükségesnek ítélte, az ötlet kedvező visszhangot keltett.81 Kedvező
döntésre jutott a város vezetése is, mert 1937-ben, nem tudjuk milyen forrásból, de a hősök
pénze nélkül építették fel a szülőotthont.
A következő javaslatot ott kell kezdenünk, hogy 1893-ban adták át a közhasználatnak a
város első artézi kútját a piactér közepén, ahonnan kannákkal, vedrekkel, korsókkal, lajttal
stb. hordták a vizet. Az eleinte szépen csobogó kút vízhozama idővel megcsendesedett,
amiért a mai Dózsa György út elején (a mai Nagykunság Áruház mögött) víztározó
medencét építettek (1910). Abban gyűjtötték össze az artézi kút vizét, amit szivattyúval a
közelben épített víztoronyba nyomtak fel. Ez a rendszer tette lehetővé az első városközponti
vízvezeték hálózat kiépítését. A dolog itt hosszabb időre meg is állt – egészen 1934 forró
nyaráig. Ekkor viszont a képviselő testület június végi közgyűlésén dr. Róth Dezső ügyvéd
– erősen kifogásolva, hogy a városi közművek 24 ezer pengő vízdíjat szed évente, ám az
artézi kút elapadása miatt 10 és 18 óra között, tehát a legnagyobb hőség idején nem lehet
vizet kapni a vezetékből – egy új artézi kút fúratását tette javaslatként megfontolás tárgyává.
Dr. Rimaszombati István ügyvéd helyeselve az indítványt, azt is kifejtette, hogy a hősök
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emlékét az eddig felgyülemlett pénz egy részének felhasználása mellett egy artézi kút
készíttetésével is méltón meg lehetne örökíteni. Szobor helyett tehát egy szép közkutat kell
terveztetni – a kutat pedig Hősök kútja névre kell keresztelni. E nézetet a testületi közgyűlésen dr. Kiss Mihály, városi tiszti főorvos is támogatta82, és ugyancsak ő 1934. július
végén megjelent írásában azon nézetét hangoztatta, hogy a hősi emléknek (tudni illik ennyi
pénzből) gyakorlati célokat is kell szolgálnia. Hasonlóképp vélekedett pár héttel később a
„Vita” név mögé rejtőző cikkíró, aki szerint a pénz felhasználásánál a művészi elvárásokon
túl „gazdasági szempontokat” is figyelembe kell venni.83 Szintén szeptemberben egy másik
cikkíró (-fy) ismét a kút mellett foglalt állást. Elképzelése szerint meg kell fúratni a kutat,
amelyet művészi szoborcsoport díszítene. A rendelkezésre álló 40 ezer pengőből 15 ezret
a kútfúrásra, 25 ezret a szoborcsoportra lehetne biztosítani.84 Dr. Mészáros Elek az 1935
augusztusában ismét akadozó vízellátás megjavítása érdekében (újból) kijelentette: a rég
megfúrásra váró második artézi kút munkálataihoz használják fel a hősök emlékművére
összegyűlt 45 ezer pengőt.85 Dr. Kiss Mihály természetesen felsorakoztatta maga mögött a
Frontharcosok Egyesülete tagságát, a ház illetve a szobor pártján állók is a maguk közösségét és évekig tartó véleménycsata alakult ki – ki szobrot, ki hősök házát, ki emlékművé
bővített hősök kútját akart, nem részletezem. A vita tárgya azonban ekkor már nem az
emlékmű állítása, hanem a pénz legmegfelelőbb felhasználása volt. Vagyis hogy abból a
hősi emlék mellett valami egyebet, hasznosat és maradandót is ki lehessen hozni. Tanulságos a cikkét a Karcagi Hírlapban közzétevő T.K. vélekedése 1936-ból. Ő egy művészi
szoborral ötvözött kút elkészíttetése mellett állt ki, s cikke befejezéseként azt írta: „… ne
fosszuk meg városunkat a fejlődés lehetőségétől csak azért, hogy egy olyan gondolatot
(tudni illik, hogy az összegyűlt pénzt csak a hősi szoborra költeni – E.Gy.) megvalósítsunk,
ami tiszteletre méltó ugyan, de mindent egybevetve akkora fényűzés, amit Karcag nem
engedhet meg magának.”86 A vélemények nem látszottak közeledni, ezért 1937-ben egy
polgármesteri pályázat összehozta a kettőt, mert a szoborral együtt kút is épült.87
A hősi emlék különféle variációiról elmondottakból látható, hogy az emlékmű felavatása
részben épp a jószándékú javaslatok körül kialakuló vita miatt húzódott át majd’ az egész
1930-as évtizeden. A beruházásra összegyűjtött pénz felhasználására újabb meg újabb
javaslatok születtek, feltárva Karcag nehéz gazdasági helyzetét, s ezzel együtt állandósuló
városfejlesztési gondjait. Mindig előkerült ugyanis valami, amire – mondjuk ki – nagyobb
szükség lett volna, hiszen az egészségügyi létesítmények kiépítése, az ivóvízellátás tö-
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kéletesítése, a szociális helyzet javítása, a fiatalok közösségi épületeinek megteremtése, a
gimnázium tovább fejlesztése és a kulturális gyűjtemények (nagykun múzeum) elhelyezése
mind-mind megoldásra várt, de adott pillanatban egyikre sem volt pénz.
A Hősi emlékmű
Ha A Reggel című fővárosi újság egyik 1936. januári írása nem keveri országos botrányba a várost, talán még mindig tartana a hősi emlék körüli polemizálás. Ám a lap 1936.
január 13-i számában botrányos cikk jelent meg Karcagról. Írója többek között azzal is
megvádolta dr. Szántó József városi tiszti ügyészt, hogy a „hősi halottak emlékművére
összegyűlt 47.000 pengőt a Városi Takarékpénztár nem tudta kifizetni.”88 Az ügy kapcsán
vizsgálat indult több városházi tisztviselő ellen és persze cikkek sora jelent meg. Kiderült,
hogy a hősi emlékmű pénze hiánytalanul megvan a Városi Takarékban, dr. Hajnal István
polgármester arra is emlékeztette az olvasókat, hogy mindeddig nem is történhetett kivétel,
hiszen „még nincs megállapodás, milyen formában állítson a város emléket dicső hőseinek.”89 Annyi haszna azért lett az A Reggel cikkének, hogy végre-valahára a kivitelezés
stádiumába állította az emlékművet. Dr. Hajnal István polgármester visszavonulása, illetve
az év végi polgármester választás miatt így is vártak vele egy évet, viszont dr. Sánta Miklós,
az új városvezető programjában az első feladatok között szerepelt a hősi emlék mielőbbi
elkészíttetése.
1937. február 15-én délelőtt immár dr. Sánta Miklós polgármester elnöklete alatt lezajlott
ülésén a hősi szobor bizottság megbízta a polgármestert a pályázat kiírásával. Megállapították azt is, hogy „a kamataival együtt már 51.000 pengőre szaporodott alap olyan tekintélyesen nagy, hogy ilyen összeget szoborba vagy emlékműbe fektetni csonka hazánkban
még egy városnak sem állott módjában”, ezért Karcag városa „amikor 51.000 pengőt akar
áldozni, akkor jár el helyesen, hogy ha a kegyeletes szándékot úgy hajtja végre, hogy a felhasznált összeg ellenében a város közönségére valami jó is háramlik. Éppen ezért állapodott meg abban a bizottság, hogy a rendelkezésre álló összegből méltó emlékművet kíván
állítani … a feleslegessé váló pénzt, (a fennmaradó összeget – E. Gy.) pedig artézi kút fúrására ajánlja fel. Tervpályázatot hirdet, amely a kút és az emlékmű egyesítésével készülne
el. Az új artézi kút valószínűleg az fürdő udvarában (tudni illik a mai Dózsa György út
elején, a víztorony közelében – E.Gy.) fúratnék, az emlékmű pedig a piactéren, vagy a
Kossuth kert valamelyik részén, talán a városháza előtt állíttatnék fel és csak jelképesen
lenne az emlékmű kút, de nem lenne alkalmassá téve, hogy belőle a vizet hordja a közönség.
A fürdő udvarán fúrott kút vize a víztoronyba menne, a toronyból jutna el a városi
vízvezetékbe és a toronyból kapná az emlékmű is azt a vizet, amelyre a tervet készítő
építőművész felfogása szerint szükség van.”90 A két nap múlva tartott képviselő-testületi
közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatára határozatba foglalta a pénz felhasználását artézi
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kút és hősi emlékmű készítésére. A tervek elkészítésére 1937. május 15-ei határidővel – a
három legjobb elképzelés esetében 800, 400 és 200 pengő díjazással – pályázatot írtak ki.
A bíráló bizottságba meghívták az állami építészeti hivatal és a kultuszminisztérium
szakértőit is.91
A pályázatra számos művész felfigyelt, mert a határidőig harminchárom pályamű (terv,
látványterv és makett) érkezett, amelyeket 1937. május 19–27. között a Kultúrpalotában
állítottak ki.92 A különlegesnek mondható tárlatot élénk érdeklődés kísérte, s volt is miben
nézelődni, mert a sok elképzelés, makett és rajz teljesen megtöltötte az emeleti báltermet.
„Láttunk oszlopokat. obeliszkeket, téglalapokat, boltívet, barlangot, sziklatömböt, elszélesedő falat, hengert és vaskos tömböket – írta a Karcagi Napló tudósítója. – A díszkút megoldása talán a legkevésbé változatos, sőt egyik másik nem is díszkút, hanem használatra
szánt kút, szinte odaképzeljük mellé a kannás leányokat, legényeket. Szobrokban ismét
nagyobb a változatosság. Itt egy lovas figura csupa erő és lendület, amott finomabb, kecsesebb rajzú a ló és lovasa mintha szállana. Kemény katonák, előretörő páncélsisakos
vitézek, majd csontos arcú, kiéhezett, gyűrött ruhás harcosok, oroszlánok, sárkányok,
nőalakok, angyalok szimbolikus figurák stb. Ha általánosságban akarnánk az egészről
képet alkotni azt kellene mondanunk, hogy sokszor inkább a részletek a szépek, megkapóak
s nem a teljes mű…”93 Az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács hősi emlékműveket
bíráló bizottsága (Horvay János és Medgyessy Ferenc szobrászművészek és Árkay Bertalan
műépítész) 1937. június 8-án szállt ki Karcagra. Az emlékmű felállítását főtérre, a Dózsa
György út torkolata közelében, a piactér Fábry és Reiner áruház (ma a hentes, a vasbolt és
a divatüzlet épülete), vagy kicsit távolabb a Járásbíróság magasságában javasolták. A
pályamunkák közül pedig ötöt (a „Siculus”, „Kard”, „Megdicsőülés”, „Kard és Eke”,
valamint „Kun László” jeligékre beérkezetteket) találtak bizonyos módosítások mellett
kivitelezésre megfelelőnek.94
A Karcagi Hírlap szerkesztősége lefényképeztette az öt kiválasztott szobortervet, amiket
aztán a Róna könyvkereskedés kirakatában nézhetett meg a nagyközönség.95
A döntő szót a pénzügyi és jogi bizottsággal kiegészített hősi emlékmű bizottság mondta
ki. Az 1937. június 15-én délelőtt tartott ülésen a „Kun László” jeligével jelzett lovas
szobrot ajánlotta a képviselő testület figyelmébe „elfogadás végett.” A kiválasztott szobor
leírása „az ágaskodó ménen ülő huszár vágásra lendíti a kardját. A ló mellett zászlót tartó
honvéd áll hősi pátoszban.” A két méter magas szobor öt méteres, barokk stílusú talapzaton
áll. A talapzat egyik oldala lépcsőzetes terasz, ahol ünnepélyek alkalmával a szónokok
foglalhatnak helyet. A másik oldalra alacsony, széles vízmedencét tervezett az alkotó.
A Gáldi Gyula (1908–1981) budapesti szobrász által tervezett emlékművet, amelynek
„ára” 22.500 pengő, a régi artézi kút és a Kossuth kert városházi bejárója közé, a Debreceni
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út és a piaci kocsiút tengelyében kiszemelt helyre javasolták felállítani.96 Gáldi Gyula 1937.
június 24-én Karcagra jött az emlékmű helyét megtekinteni. Ő megfelelő előkészítés, a
parkot övező kerítés ideeső szakaszának lebontása, a fák és bokrok eltávolítása után a városháza előtti teret tartotta a legjobbnak erre a célra. Véleményét a helyi szoborbizottság
el is fogadta.97 A végleges tervet augusztus közepén hagyta jóvá a minisztérium által kijelölt
szakmai bizottság. A művésszel ezt követően megkötött szerződés már a háború végének
20. évfordulóját, 1938 nyarát vagy őszét jelölte meg az emlékmű avatásának és az új artézi
kút, mint Hősök kútja átadásának határidejéül.98 (A kutat természetesen a város készíttette
el – lásd fentebb!)
A helyi lapok a kivitelezés minden fontosabb eseményéről tájékoztatást adtak. Ezekből
a hírekből tudjuk, hogy Gáldi Gyula 1938 áprilisának végén elkészült az agyagszoborral,
amit a helyi szoborbizottság a művész műtermében meg is tekintett. Az alkotást májusban
az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács bizottsága is elfogadta.99 Májusban megkezdődtek az öntési munkák, ugyanekkor a képviselő-testület a kútfúratásra benyújtott tizenegy
pályázatból Barát Sándor 12.466 pengős ajánlatát találta a legjobbnak, és a mesterrel rövidesen szerződést is kötött. Augusztus-9-én pedig a tereprendezési és földmunkák elindításával megkezdték az emlékmű talapzatának építését, amelyből a betonalap elkészíttetésének
1.670 pengős munkáját a város utólag magára vállalta. A betonalap és a terméskő talapzat
munkálatai szeptember 10-én fejeződtek be, október 4-én pedig – kis késéssel – a bronzszobor is Karcagon volt.100
A bizottság október 7-i ülésén úgy határoztak, hogy az emlékművet, szerény keretek
között, október 23-án leplezik le.101 Az újságokban azonban ekkoriban már egyre gyakoribbak lettek az Anschluss-szal, valamint a müncheni egyezményt követően beállott új
nemzetközi helyzettel, a revízióval, konkrétan a Felvidék visszacsatolásának lehetőségével
kapcsolatos fejtegetések. Az egyre élesedő politikai hangulat miatt szerényre tervezték az
avatási ünnepséget is. Szeptember végén már a nemzetközi politikában beállt fordulat
érződött a 13. jászkun huszárezred emléktábla avatási ünnepségének elmaradásában. Ezt
követően (három hét múlva) a tartalékosok részére kihirdetett Bevonulási hirdetmény pedig
egyértelművé tette, hogy a magyar honvédség felvidéki bevonulása már csak igen rövid
idő kérdése. Ilyen előzmények után október 23-án a városháza előtti térségre már nem
emlékmű-avatási ünnepséget, hanem revíziós nagygyűlést hirdettek meg, amit végül a
szakadó eső miatt a Kultúrpalotában bonyolítottak le. Így is mintegy kétezer ember gyűlt
össze, hogy „hitet tegyen az igazság, a magyar Felvidék haladéktalan visszacsatolása és

96

Választott a szoborbizottság. In: Karcagi Napló, 1937. jún. 16. (XXXVI. évf. 46. sz.) 3. p.; Képviselőtestületi közgyűlés.
In: Karcagi Napló, 1937. jún. 19. (XXXVI. évf. 47. sz.) 1. p.
97 A hősi halottak szobrán lesz egy kis változtatás. In: Karcagi Napló, 1937. jún. 26. (XXXVI. évf. 49. sz.) 1.
98 A szerződés szövegét sajnos nem találtuk meg, a benne foglaltakat a tudósítások megjegyzéseiből sejtjük.
99 A Hősi emlékmű megtekintése. In: Karcagi Hírlap, 1938. ápr. 30. (XXXIV. évf. 49. sz.) 3. p.; A hősök emlékműves öntés
előtt. In: Karcagi Hírlap, 1938. máj. 21. (XXXIV. 58.) 2. p.
100 Husz év után. In: Karcagi Hírlap, 1938. aug. 9. (XXXIV. évf. 90. sz.) 3. p.; A város vállalta a Hősi Emlékmű betonalapjának
költségeit. In: Karcagi Hírlap, 1938. aug. 20. 94. sz. 1. p. Ma kezdik a Hősi Emlékmű terméskő alapzatának berakását. In:
Karcagi Hírlap, 1938. aug. 27. 2. p.
101 A Hősi Emlékmű avatása. In: Karcagi Hírlap, 1938. okt. 6. 114. sz.1. p.; Szerény keretek között október 23-án avatják fel a
Hősi Emlékművet. In: Karcag Hírlap, 1938. okt. 11. 116. sz. 1. p.
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a közös lengyel–magyar határ felállítása mellett.”102 Az emlékmű felavatását elhalasztották,
hivatalosan mindössze annyi történt, hogy a képviselő-testület október 28-ai közgyűlésén
a testület tudomásul vette az emlékmű elkészültét és nyugtázta átvételét. Az emlékmű
kapcsán még eldöntésre várt, hogy a hősök névsorát feltüntető márványtáblákat a városháza
előcsarnokában vagy az emlékmű oldalán helyezzék el. 1939 őszére a táblák is a helyükre
kerültek az emlékművön. Talapzatán a Szózat két sora emlékeztet a háborúra, (és utal az
azzal kapcsolatos helyi vélekedésre):
AZ NEM LEHET, HOGY ANNYI SZÍV
HIÁBA ONTA VÉRT
1914–1918
Az ünnepélyes avatásra egy év múlva, 1939. október 15-én került sor. Ebben az évben
több rendezvénnyel, köztük az első „jász-kun kongresszus” megrendezésével emlékeztek
meg a kunok Magyarországra telepedésének 700. évfordulójáról. A történelmi eseményről
a karcagi képviselő-testület október 15-én díszközgyűlésen emlékezett meg, ezt követően
került sor a Hősi Emlékmű avatására. Az ünnepi beszédet vitéz Lipcsey Márton ny. tábornok, a 13. huszárezred egykori tisztje, a kerület országgyűlési képviselője mondta a karcagi
gyalogoszászlóalj, a leventék díszelgő egységei, a helyi egyesületek, körök, egyletek képviselői és több ezer karcagi lakos előtt.
Végezetül álljon itt egy statisztika az első világháború karcagi áldoztatairól, melyet Török Vince református lelkész állított össze 1924-ben103 azzal a megjegyzéssel, hogy az adatokat az újabb kutatások bővítették, de ezt majd a névsorral együtt egy karcagi kötetben
tesszük közzé.
Ez 555 hősből családi állapotára nézve:
nős volt
nőtlen
ismeretlen
A katonai csapatnem szerint:
a 68 gy. ezredhez tartozott
a 29 népf.h.gy.e.-hez
huszár volt
tüzér vagy műszaki volt
más gyalogezredbe tartozott
ismeretlen csapathoz

288 fő
199 fő
68 fő
Összesen 555 fő
201 fő
202 fő
25 fő
21 fő
65 fő
41 fő
Összesen 555 fő

102 Bevonulási hirdetmény. In: Karcagi Napló, 1938. okt. 19. 78. sz.; Karcag város társadalma hitet tett a magyar igazság
mellett. In: Karcagi Hírlap, 1938. okt. 25. (XXXIV. 116. sz.) 1. p.
103 Török Vince 1925: 100-101.
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A harctéri szolgálat szerint:
csak a szerb harctéren küzdött
csak az orosz
csak az olasz
Szerb és orosz
Szerb, orosz és olasz
ezenkívül az oláh és más harctéren
ismeretlen harctéren
Összesen

118 fő
173 fő
45 fő
70 fő
44 fő
25 fő
80 fő
555 fő

A harctéri végsors szerint:
A harctéren lövés által esett el
kórházban harctéri sebesülésben
kórházban vagy itthon betegségben
eltünt
fogságba pusztult el
szerencsétlenség áldozata
ismeretlen módon halt el
Összesen

192 fő
66 fő
96 fő
88 fő
65 fő
22 fő
26 fő
555 fő

Felhasznált irodalom
Elek György
2007

Emlékezés a karcagi leventékre. In: Honismeret XXXV. évf. (2007) 5.
sz. 31–34.

Elek György
2011
Berekfürdő története. Berekfürdő.
Karcagi Napló. 1911–1938 között megjelenő napilap Karcagon. Előde: Karczagi Hírlap.
Nagy-Kunság. 1878–1938 között Karcagon megjelenő újság. Karczag és vidéke hetilap.
Oláh Lajos – Szabó József János
2006
Fényes szurony, rózsafa a nyele… – Nagykunsági katonák az Osztrák–
Magyar Monarchiában 1868–1918. Budapest.
Szentesi Tóth Kálmán
1928
Karcag r. t. város polgármesterei. Karcag.
Török Vince
1925
Karcagi hősök emléke. Klein Mór könyvnyomdája, Karcag, 1924–25.
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3. kép. A műkőből készült sírjel az 1930-as évekből

4. kép. Hősi sírok az Új katolikus temetőben
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Cseh Géza

Egyetem a forradalomban
Fazekas Zoltán és Kocsár József a szolnoki diákság vezetői
az 1956-os események sodrában
Szolnokon a törvényszék épületének falán emléktábla tanúskodik arról, hogy 1952 és
1957 között egyetem működött itt. Az 1951-ben Szegeden létrehozott önálló Közlekedési
Műszaki Egyetem Szolnokra telepítésében állítólag Gerő Ernőnek, az MDP főtitkárhelyettesnek személyes befolyása érvényesült, aki a város országgyűlési képviselője volt
és a Tisza-parti megyeszékhelyet egyetemi várossá kívánta fejleszteni.1 Szolnok, az ország
egyik legjelentősebb közlekedési csomópontja látszólag kedvezőbb lehetőségeket kínált a
vasúti műszaki felsőoktatás számára, mint a jugoszláv határhoz közeli Szeged.
1952 őszén az intézmény átmenetileg a megyei bíróság épületében kapott helyet és
gyorsan elkészítették az egyetemi város műszaki terveit is, amely a Tisza bal partján a
Móric-ligetben2 épült volna fel. Erre az állami beruházások visszafogása miatt később
mégsem került sor, viszont komoly gondot jelentett a 800 hallgató és a budapesti illetőségű
oktatók elszállásolása a mindössze 35 ezres lakosságú városban. Az 1953 nyarán megkezdődött politikai enyhülés a szolnoki egyetem jövője szempontjából nem kedvezett. A
Nagy Imre-kormány az egyetemek szovjet mintára végrehajtott szakosodását túlzottnak
ítélte, az országos pártvezetőség pedig felvetette a Közlekedési Műszaki Egyetem beolvasztásának lehetőségét a fővárosban működő két műszaki egyetem valamelyikébe.3 1955ben a 31. sz. törvényerejű rendelet, majd egy kormányrendelet is intézkedett a műszaki
felsőoktatás átszervezéséről. Első lépésként megszüntették a szolnoki egyetem önállóságát
és Közlekedési Üzemmérnöki Kar néven a Budapesti Építőipari Műszaki Egyetem alá
rendelték,4 s ami ennél is súlyosabb, a jogszabály előirányozta, hogy az egyetemi oktatást
kétéven belül meg kell szüntetni Szolnokon. A helyi vezetők ennek ellenére bíztak abban,
hogy az intézmény valamilyen formában fennmarad, s a Miskolcon és a Veszprémben létesített universitashoz hasonlóan egyszer mégis felépül. 1956. szeptember 3-án Szolnokról
népfrontküldöttség kereste fel Erdei Ferencet, a minisztertanács első elnökhelyettesét, és
a város lakossága nevében kérte az egyetem megszüntetésére vonatkozó határozat módosítását. Erdei azonban a küldöttség látogatása után nyilatkozatot tett közzé, amelyben
felszólította a szolnokiakat, hogy ne folytassanak további harcot az egyetem meghagyásáért. Ebben az átmeneti állapotban, az intézmény áthelyezése miatt is felfokozott, feszültségekkel teli légkörben köszöntött 1956 ősze a Tisza-parti városra.
1
2
3
4
5

Sperlágh Sándor 1986: 74.
A Tiszaliget korábbi neve. Az elnevezés Tóth Mór ügyész nevéből származik, aki az 1800-as évek végén a börtön rabjaival
fásíttatta a területet.
Pedroni Emma Anna 1994: 11–12.
A budapesti intézmény neve ekkor Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem elnevezésre változott.
Szolnok Megyei Néplap 1956. szeptember 9.
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Noha a helyi funkcionáriusok az egyetem Szolnokon tartásáért valóban tettek lépéseket,
a hallgatókkal és az oktatókkal korántsem volt felhőtlen a viszonyuk. Az egyetemet ugyanis
már a forradalom előtt szabadabb szellemi légkör hatotta át, és a hallgatók túlnyomó része
sohasem tartozott az egypárti diktatúra hívei közé. Erre utal, hogy 1955-ben a szolnoki
egyetem nem vett részt a május elsejei felvonuláson, ami a városi vezetők rosszallását
váltotta ki.6 1956 nyarán, kora őszén az oktatók és a hallgatók közül többen rendszeresen
feljártak a Petőfi Kör vitáira, és itthon terjesztették a fővárosban hallottakat. Október 22én a szolnoki kar anyaintézményében, a Budapesti Építőipari és Közlekedési Egyetemen
megalakult a MEFESZ,7 ezért másnapra Szolnokon is gyűlésre hívták a hallgatókat. A
szolnoki egyetemisták felvették a kapcsolatot a szegedi és a miskolci egyetemmel, valamint
a gödöllői agráregyetemi karral. Október 23-án Budapestről, Gödöllőről és Miskolcról
diákküldöttek érkeztek a Tisza-parti városba. A 19 órakor kezdődött gyűlésen megvitatták
a budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen az előző nap elfogadott
követelések 10 pontos változatát8 és újabb négy ponttal egészítették ki. Ezekben kifejtették,
hogy a közlekedési üzemmérnöki kar ifjúsága kiválik a DISZ-ből9 és csatlakozik a
MEFESZ-hez, de egyúttal kinyilvánítja hűségét a párt és a szocializmus iránt. A gyűlésen
az érdeklődők oly sokan voltak, hogy a bírósági épületből átalakított egyetem dísztermében
nem fértek el. A kint rekedtek a folyosón állva, hangszórón hallgatták a vitát.10 A diákság
speciális problémáiról a szó hamarosan politikai síkra terelődött és a felszólalók a
pártvezetés hibáit ostorozták. A gyűlésről készült pártbizottsági jelentés szerint parázs
hangulat alakult ki, ahhoz hasonlóan, mint Budapesten a Petőfi Körben. Nemcsak egyetemi
hallgatók és oktatók, hanem mások is részt vettek az összejövetelen. A Szigligeti Színházból
Lengyel János színész és Völgyesi Miklós, a színház fővilágosítója jött át. A fővárosból
Gál Zsuzsát, a Szabad Ifjúság munkatársát küldték le, hogy tudósítson az eseményről. Gál
Zsuzsa a gyűlés közben lapja szerkesztőségétől telefonon értesült a pesti eseményekről, a
tömegtüntetésről és a kezdődő fegyveres harcról. Az újságírónő továbbadta a híreket, és a
rádión felhangosították a Gerő-beszédet, amely csak olaj volt a tűzre. A gyűlés alatt
Szegedről az egyetemisták telefonon kérték a szolnoki hallgatókat, hogy rendezzenek
szimpátiatüntetést a lengyel diákok mellett. Ezért a szolnokiak a testvéri lengyel nép iránti
szolidarításukat is kinyilatkozták és elhatározták, hogy levelet írnak a Krakkói Műszaki
Egyetem hallgatóinak.11

6
7
8
9
10
11

Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (továbbiakban MNL JNSZML) XXIII. 601. Szolnok
Város Tanácsának jegyzőkönyve 1955. június 22-i ülés 11. p.
MEFESZ: Magyar Egyetemek és Főiskolák Egyesületeinek Szövetsége.
Ezeket a követeléseket Budapesten később „Topolino pontoknak” nevezték, mivel október 22-én este a diákok Fiat Topolino
típusú gépkocsival vitték át a rádió Bródy Sándor utcai stúdiójába és követelték a beolvasásukat. Ezt azonban a rádió vezetői
megtagadták.
DISZ: Dolgozó Ifjúság Szövetsége. Országos ifjúsági tömegszervezet 1950–56 között.
Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára (a továbbiakban MNL PML) XXV. 2. b. B. 1912/1957. Ítélet Dancsi József
és társainak perében. 7. p. – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) 146/K. – V. 150376. 134. p.
A levélírásra valószínűleg már csak másnap került sor. A krakkói felsőoktatási intézménnyel a szolnoki egyetemi kar baráti
kapcsolatokat ápolt. A szolnokiak üzenetét október 30-án a lengyel diákok előtt felolvasták és ők is hasonló levélben az
együttérzésüket fogalmazták meg a magyar nép harca iránt. A levelek szövegét a Dziennik Polski krakkói újság 1956. október
31-i száma közölte.
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Az egyetemi gyűlés vége felé Gelley Kornél színész és Klein Sándor színházi
alkalmazott áthívta a diákokat a színházba. A hallgatók Szabó Lajos tanársegéddel, az
üzemmérnöki kar párttitkárával, a két színésszel és a két színházi alkalmazottal együtt
csoportosan mentek át. 21-22 óra között járhatott az idő, és a főutcán alig tudtak átkelni az
egyik oldalról a másikra, mivel a szovjet tankok már folyamatosan vonultak Budapest
felé.12 Amikor megérkeztek, az előadást félbeszakítva azonnal a színpadra vonultak.
Lengyel János ezekkel a szavakkal fordult a nézőközönséghez: „Amíg Önök nyugodtan
szórakoznak, addig Pesten kitört a forradalom. Ledöntötték a Sztálin-szobrot, a rádiónál
könnygázbombákat használnak az államvédelmi csapatok, és a védtelen tömegbe lőttek.”
Ezután a karmester intésére a zenekar a Himnuszt kezdte játszani, amit a nézők és a színpadon lévők együtt énekeltek. Majd Lengyel elszavalta a Nemzeti dalt. Szolnokon kitört a
forradalom…13
1956-ban az egyetemi kar felszámolása már javában folyt. Mindössze kétszáz hallgató
tanult még Szolnokon, ám sokan hazautaztak és a forradalom napjaiban csak kb. százan
maradtak a városban. Október 25-én a délután a Járműjavító munkásai az egyetem épületéhez vonultak, beszéltek a diákokkal, majd jelszavakat kiabálva, együtt tüntettek az utcákon. Október 26-án a koraesti órákban, a tömeggyűlések és Szolnoki Forradalmi Munkástanács
megalakulása után a fiatalok egy csoportja, a katonai repülőtér bejáratához vonult és fegyverek kiadását követelte. Budapestre akartak menni, hogy csatlakozzanak a felkelőkhöz.
Kablay Lajos alezredes, a szolnoki helyőrség parancsnoka csupán a tüntetők néhány fős
küldöttségét engedte be a repülőtér területére. Szívélyesen fogadta és megvendégelte őket,
azonban a fegyverek kiosztására vonatkozó kérelmüket elutasította.14
Az egyetemi kar MEFESZ-bizottsága több kérdésben nem értett egyet a Szolnok Megyei
Forradalmi Munkástanáccsal.15 A diákok több változást szerettek volna. Kifogásolták a
Nagy Imre-kormány működését és követelték a nemzetőrség felállítását. Gerencsér Miklós
újságíró, az MTI szolnoki kirendeltségének 1957-ben tett vallomása szerint az egyetemen
szinte óránként újabb és újabb követeléseket fogalmaztak meg és küldtek át az egyetemi
épülettel szemben lévő megyeházán működő a forradalmi munkástanácsnak. Október 28án az egyetemisták bizalmatlansági indítványt szerkesztettek a Nagy Imre-kormánnyal
szemben, követelve, hogy a miniszterelnök és kormány mondjon le. A munkástanáccsal folytatott vita után ebből annyit engedtek, hogy csak néhány miniszter leváltását követelték. A
memorandumot a szolnoki rádióban be akarták olvastatni, és a kormányhoz is el kívánták
juttatni.16 Továbbra is napirenden tartották a diákság felfegyverzésének kérdését. Október
30-án a szolnoki egyetemistákból, mintegy 30-35 fő részvételével megalakult a nemzetőrség. A diákok között fegyvereket osztottak ki, de csupán katonákkal és rendőrökkel közösen
hármas csoportokban járőrözhettek.17
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MNL JNSZML XXXV. 61. fond 2/31. őrzési egység.
MNL JNSZML XXXV. 61. fond 2/31. őrzési egység.
MNL JNSZML XXXV. 61. fond 2/31. őrzési egység.
Az 1956. október 26-án megalakult Szolnoki Forradalmi Munkástanács egy nap múlva a Szolnok Megyei Forradalmi
Munkástanács nevet vette fel. Hatáskörét azonban nem tudta a megye egész területére kiterjeszteni.
MNL PML XXV. 2. b. B. 1912/1957. ítélet 25. p. – A Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács nem továbbította az
egyetemisták bizalmatlansági indítványát a kormányhoz.
MNL PML XXV. 2. b. B. 1912/1957. ítélet 17. p. – K. Ferenczy Erika: Dr. Kocsár Józseffel készült életinterjú. OSZK 1956os Intézete Oral History Archivum (továbbiakban OHA 373.) 45. p.
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Az 1990-es évek elején az 1956-os Intézet megbízásából K. Ferenczy Erika újságíró
több száz oldalas interjút készített a szolnoki egyetemi ifjúság két legjelentősebb vezetőjével, Fazekas Zoltánnal és Kocsár Józseffel. Ezekből az élettörténetekből, továbbá az ellenük indított rendőrségi és bírósági eljárások anyagából további részleteket is megtudhatunk
a helyi diákmozgalomról és az üzemmérnöki kar forradalom alatt betöltött szerepéről.
Fazekas Zoltán (Szolnok, 1925. november 24. – Budapest, 2008. augusztus 20.)
Fazekas Zoltán családja apai ágon a partiumi Szilágy megyéből származott. Édesapja
Kolozsváron nevelkedett és az I. világháború után költözött Szolnokra. A Tisza-parti
városban megnősült és az 1920-as években a szolnoki városházán, később pedig különböző
faipari cégeknél dolgozott tisztviselői beosztásban. Fazekas Zoltán a szolnoki Verseghy
Ferenc Gimnáziumban kezdte meg középiskolai tanulmányait. A felsőbb osztályokat Kolozsvárott végezte, mivel a II. bécsi döntés után édesapja a családjával együtt visszaköltözött a Szamos-parti erdélyi városba. Fazekas az érettségi után jogi tanulmányait is itt kezdte
meg és a második évfolyam elvégzése után Budapesten folytatta. Rövidebb ideig a Romániai Magyar Népi Szövetség központi lapjánál, a kolozsvári „Világosság” szerkesztőségében újságírói állást töltött be és a megélhetését ebből biztosította. 1946-ban Magyarországra
költözött és a „Magyar Nap” című lapnál sportrovatvezető, 1948-tól a Fehérvári Naplónál
felelős szerkesztő, 1950-től a Veszprém Megyei Népújságnál olvasószerkesztő munkakörben dolgozott. 1951-ben visszatért szülővárosába és a MOKÉP szolnoki kirendeltségének
bérelszámolási osztályán helyezkedett el.18 Fazekas 1948-ban a jogi egyetemen abszolutóriumot szerzett, doktorátussal azonban ekkor még nem rendelkezett. 1952-ben jogi végzettségével és idegen nyelvtudásával a Szegedről Szolnokra áttelepített Közlekedési Műszaki
Egyetemen, mint tanulmányi előadót alkalmazták. Rövidesen a Dékáni Hivatal helyettes
vezetőjének, 1955-ben pedig a vezetőjének nevezték ki. Egyúttal az egyetemi sportklub
futball szakosztályának elnöki tisztségét is betöltötte. Mivel felvetődött annak a lehetősége,
hogy jogi ismereteket taníthat a szolnoki egyetemen, levelező tagozaton befejezte jogi
tanulmányait és 1956 szeptemberében „summa cum laude” minősítéssel doktori címet szerzett.19
Fazekas 1956. október 23-án este a szolnoki Szigligeti Színházban a nézőközönség soraiban értesült a forradalom kitöréséről, amikor az egyetemi gyűlésről érkező diákok bevonultak a színpadra és bejelentették, hogy Budapesten kitört a forradalom. Az ezt követő
napokban részt vett a diákok felvonulásán. Mivel a szolnoki egyetemi kar dékánja és az
oktatók nagy része a fővárosban lakott és nem tartózkodott Szolnokon, Fazekas Zoltán
számított az intézmény legmagasabb beosztású, helyben maradt tisztségviselőjének. Kocsár
Józseffel együtt a diákok körében nagyfokú népszerűséget élvezett, ezért a fiatalok a
vezetőiknek tekintették őket. Október 26-án délután a Szolnoki Forradalmi Munkástanács
megválasztásakor az egyetemi küldöttség tagjaként Fazekas kísérte ki Zsemlye Ferencet,
18
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Balázs Eszter: [Dr. Fazekas Zoltán életrajzi adatai.] – Kézirat dr. Fazekas Zoltán irathagyatékában. 2000. 1-2. p. – K. Ferenczy
Erika: Dr. Fazekas Zoltánnal készült életinterjú. OSZK 1956-os Intézete Oral History Archivum (továbbiakban OHA 282/12.) 75–80. p.
OHA 282/1–2. 93–98. p.
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a megyei tanács elnök-helyettesét a megyeháza erkélyére és szólította fel lemondásra. A
diákok és az épületben tartózkodó munkások a vonakodó Zsemlyét megfenyegették, hogy
ledobják az emeletről. Ezután az elnök-helyettes a tömeg előtt lemondott tisztségéről.20
Fazekas és Kocsár a forradalom alatt is baloldali vezetés alatt álló Szolnokon a radikálisabb
személyiségek közé tartoztak. Fazekas Zoltán az egyetem sokszorosító műhelyében szovjetellenes, az orosz katonákat a tűzharc beszüntetésére felszólító és a magyar fiatalok
felfegyverzését követelő röplapokat nyomatott, melyeket a városban a diákok terjesztettek.
Részt vett az egyetem egyik kommunista, ÁVH kapcsolatokkal rendelkező alkalmazottjának eltávolításában. Október 30-án egy szolnoki küldöttséggel repülőn Budapestre utazott, bejutott a parlamentbe és Erdei Ferenc miniszterelnök-helyettessel rövid megbeszélést
folytatott. Szolnokra visszatérve Fazekas és Kocsár az egyetemen összehívott gyűlésen
részletesen beszámolt a fővárosban tapasztaltakról. Fazekas kifejtette, hogy szerinte Nagy
Imre kormányát és törekvéseit kell támogatni, annak ellenére, hogy akkor még a kormány
sem a semlegességet, sem a Varsói Szerződésből való kilépést nem szorgalmazta. Ezzel a
kormány működésével elégedetlen diákság megnyugtatására törekedett, később mégis
vádpontként szerepeltették ellene.21 Október 31-én állítólag Nagy Imre miniszterelnök
személyes telefonüzenetben utasította Fazekas Zoltánt, akinek nevét előző nap a parlamentben feljegyezték, hogy vigyázzanak Szolnokon a rádióadóra. Álljanak készenlétben,
hogy ez a nagyteljesítményű, külföldre is sugárzó adó a kormány kezén maradjon.22 Mivel
Fazekas újságírói gyakorlattal rendelkezett, a szolnoki egyetemisták őt szerették volna a
reformkommunista Gerencsér Miklós sajtó-, rádió és tájékoztatási biztos helyére juttatni.
Azonban a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács ragaszkodott Gerencsér személyéhez, ezért áthidaló megoldás született. Október 31-én egy külön sajtó- és rádió bizottságot
szerveztek, melynek vezetésével Fazekast bízták meg. A bizottság tagjai szabadon bejárhattak a stúdióba, közreműködhettek a prózai műsor szerkesztésében, közleményeket olvashattak be és megakadályozhatták egyes híranyagok leadását. Ezután a szolnoki rádióadások
szellemisége érezhetően jobbra tolódott, ami elsősorban Fazekas Zoltán kinevezésével
kapcsolatos. Három alkalommal Fazekassal riportot is készítettek a stúdióban. Október 31-én
a budapesti repülőútról, november 1-én Gerő Ernő távozásáról, november 3-án pedig a
Magyarország számára előnytelen szovjet hitelről beszélt. A rádióadó és a stúdió november
4-én hajnalban szovjet kézre került, ezért Nagy Imre felhívását már nem sugározhatták
Szolnokról. A megyei sajtó irányítását Fazekasék nem vették át, csupán figyelték az
újságcikkeket és a szerkesztőséget.23
Fazekas Zoltán november 5-én délelőtt az egyetemen az irodájában tartózkodott, amikor
szovjet katonák nyomultak be az épületbe. Feltartott kézzel a falnak fordították és
megfenyegették, hogy agyonlövik, ha fegyvert találnak az egyetemen. A diákokból alakult
nemzetőrség szerencsére nem itt tartotta a fegyvereit, hanem valószínűleg a Gutenberg téri
diákotthonban és így a katonák a dékáni hivatal vezetőjét sértetlenül elengedték. Ám az
20
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Beszélgetés dr. Fazekas Zoltánnal. (Szerző nélkül.) Kézirat Andrási Lászlóné ny. gimnáziumi tanárnő, Fazekas Zoltán
unokahúga által őrzött irathagyatékban 2. p.
MNL PML XXV. 2. b. B. 1912/1956. ítélet 27. p.
OHA 282/1–2. 202–204. p.
MNL PML XXV. 2. b. B. 1912/1957. Ítélet Dancsi József és társainak perében. 18–19. p.
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esti órákban húga lakásán őrizetbe vették és négy nappal később két szolnoki és négy
jászberényi társával együtt az ungvári börtönbe szállították. A KGB tisztek többször is
kihallgatták Fazekast, majd december 5-én visszavitették Szolnokra, a rendőrségre. Innen
újabb kihallgatások után december 21-én bűncselekmény hiányában szabadon engedték.24
Mivel a szolnoki üzemmérnöki kart 1957 elején Budapestre telepítették, Fazekas Zoltánt
is a fővárosba, az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemre helyezték át. Azonban
február 28-án ideiglenes lakásán, a Zsombolyai utcai diákszállóban nyomozók jelentek
meg és újból letartóztatták. Két egyetemi hallgatóval együtt – immár harmadszorra – a
szolnoki rendőrségre került. Az előzetes letartóztatásban töltött másfél hónap alatt szinte
mindennap megverték. Bár Fazekas Zoltán nem volt tagja a Szolnok Megyei Forradalmi
Munkástanácsnak, az ügyét Dancsi József munkástanács-elnök és társainak peréhez
csatolták, melynek harmadrendű vádlottja lett. Mivel Dancsi József elsőrendű vádlott
személyében Kablay Lajos helyőrség-parancsnokkal együtt a szolnoki lakosság a város
megmentőjét tisztelte, a pert nem merték Szolnokon lefolytatni. Az eljárást a Pest Megyei
Bíróságon belül szervezett népbíróság elé utalták.25 Fazekas Zoltánt és Kocsár Józsefet
Major Ákos kirendelt ügyvéd, Major Tamás testvére védte.26 Fazekast első fokon népi
demokratikus államrend elleni szervezkedésért két évi, másodfokon azonban öt évi szabadságvesztésre ítélték. Büntetését Budapesten, a Gyűjtőfogházban töltötte le, ahonnan 1960.
április 1-én amnesztiával szabadult. Fogsága alatt revolver-esztergályosnak képezték ki és
a játéküzemben dolgoztatták. Noha nem volt pedagógus, később az iskolázatlan rabok
tanításával bízták meg. A megtorlás a szüleire is kiterjedt, az édesapját fia elítélése miatt
elbocsátották állásából és többé sehol sem alkalmazták Szolnok megyében. Ezért a család
a fővárosba költözött.
Fazekas Zoltán szabadulása után a MÁVAUT-nál, mint autóbusz-kalauz helyezkedett
el. 1962-ben a Tiszai Vegyi Kombinát tiszaszederkényi üzemében műszaki ügyintézői állást
kapott. Később egyre gyakrabban jogászi feladatokkal bízták meg, de 56-os múltja miatt
végzettségének megfelelő jogtanácsosi munkakörbe nem helyezték és osztályvezetői
beosztást sem tölthetett be. Főnökei, vélhetően állambiztonsági nyomásra, 1972-ben
Honecker magyarországi látogatásakor felszólították, hogy maradjon távol a várostól.
Ugyanis az NDK pártvezető a Leninvárosnak átkeresztelt Tiszaszederkénybe is ellátogatott.
1985-ben a jogutód VEGYÉPSZER Vállalattól ment nyugdíjba, majd Budapesten a
Fogtechnikai Vállalatnál végzett mellékállásban munkát. Önálló lakást is csak ekkor, az
1980-as évek közepén szerezhetett. Nyugdíjas korában Rákospalotán élt. A rendszerváltás
után a POFOSZ27 XV. kerületi szervezetének lett a tagja. Emléklapokon és emlékérmeken
kívül más elismerésben nem részesült. Szolnokon, a szülővárosában, éppen ott, ahol az
24
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1999-ben Kinyó F. Tamás rendező „Út Szolnoktól Ungvárig” címmel dokumentumfilmet készített dr. Fazekas Zoltánnal a
kárpátaljai deportálásról.
Szolnokon egyébként sem működött népbírósági tanács. Ám a többi népbírósági pert, amelyet a forradalom Szolnok megyei
résztvevői ellen folytattak le, a fővárosból kirendelt népbíróság Szolnokon tárgyalta. A népbíróság tagjai, az ügyész és a
budapesti ügyvédek a tárgyalási napokon leutaztak Szolnokra.
Az 1945 után népbíróként elhíresült ügyvéd gyakran súlyosbította védőbeszédével a vádlottak helyzetét. Fazekas és Kocsár
azonban jószándékúnak nevezték a működését visszaemlékezéseikben.
POFOSZ: Magyar Politikai Foglyok Szövetsége. A pártállam időszakában, elsősorban az 1956-os forradalom után meghurcolt
személyek által megalakított szervezet.
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1956-os forradalom alatt kiemelkedő szerepet töltött be, szinte teljesen megfeledkeztek
róla. Sajnos a magánélete sem alakult szerencsésen. Szabadulása után feleségül vette
Békeffi Gabriella vegyészmérnöknőt, a szolnoki Tiszamenti Vegyiművek munkástanácsának elnökét, akit 1956-os tevékenységéért ugyancsak börtönbüntetésre ítéltek. Házasságuk azonban nem bizonyult tartósnak.
Kocsár József (Újpest, 1930. szeptember 8. – )
Édesapja építési kisvállalkozó volt, aki a családjának a konjunkturális helyzetnek megfelelően változó, ám viszonylagosan jó anyagi körülményeket biztosított. Az apát 1944
végén a nyilasok elvitték a munkahelyéről elvitték és katonai szolgálatra kényszerítették.
Végül Budapest ostroma idején szovjet fogságba került és nyomtalanul eltűnt. Kocsár
József felvidéki származású édesanyja 1948-ban hosszas betegeskedés után, viszonylag
fiatalon hunyt el. A család a Csillaghegy, illetve a Római-fürdő közelében lakott. 1940–48
között Kocsár József az óbudai Árpád Gimnáziumban végezte el középiskolai tanulmányait. Nemcsak a tanulásban, hanem a sportban is jelentős sikereket ért el. Versenyszerűen
tornázott és a sportolást felnőtt korában sem hagyta abba. Érettségi után a Budapesti
Műszaki Egyetem kultúrmérnöki szakán tanult tovább. A kettős tragédia, szülei elvesztése
után ösztöndíjából tartotta fenn magát. Kiváló tanulmányi eredményei révén egyetemi évei
alatt tandíjmentességet élvezett és a legmagasabb ösztöndíjban részesült. Az egyetemi
DISZ-szervezetben is érvényesülő merev és dogmatikus politizálástól távoltartotta magát.
Elsősorban tanulmányai és a sport kötötték le figyelmét a műszaki egyetemen eltöltött négy
esztendő alatt.28
Kocsár József 1952 őszén került Szolnokra, amikor mérnöki diplomájának megszerzése
után a Tisza-parti városba telepített Közlekedési Műszaki Egyetemen tanársegédi állást
vállalt. Előbb az intézmény vendégszobájában, majd szolgálati lakásban lakott egészen
1957 elejéig, az egyetemi oktatás megszüntetéséig. Kocsár a Mechanika Tanszéken, később
a Vasútépítési Tanszéken oktatta a hallgatókat. Elsősorban gyakorlatokat vezetett, de
időnként a Budapestről lejáró professzort helyettesítve, előadásokat is tartott.29 A kíválóan
képzett, jó fellépésű és remek előadói képességekkel bíró fiatal tanársegéd hamarosan az
egyetem egyik legnépszerűbb oktatójává vált.
Kocsár József az 1956. október 23-án tartott szolnoki egyetemi gyűlésen nem vett részt.
Aznap este, csakúgy, mint Fazekas Zoltán, színházba ment és a színpadra bevonuló
egyetemistáktól értesült a budapesti eseményekről. A forradalmi eseményekbe csak később,
október 26-án kapcsolódott be aktívan. A diákok a megyeházán Kocsárt nyílt szavazással
beválasztották a Szolnoki Forradalmi Tanácsba. A testület sajtó, rádió és tájékoztatási
biztosa lett Gerencsér Miklóssal, az MTI szolnoki kirendeltségének vezetőjével együtt.
Megbízása azonban csak formális volt, mivel a műszaki végzettségű és érdeklődésű
tanársegéd nem vett részt a szolnoki megyei lap és a helyi rádióműsor összeállításában és
ellenőrzésében. Ehelyett inkább Dancsi Józsefnek, a Szolnok Megyei Forradalmi Mun-
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kástanács elnökének munkáját segítette.30 Nem hivatalosan, afféle személyi titkára lett a
nála jóval idősebb munkásvezetőnek. A mindössze 26 éves Kocsár József fiatalos lendülettel teljesítette a megbízásokat. Vezetője volt annak a szolnoki küldöttségnek, amelyik
október 30-án repülővel Budapestre utazott és a parlamentbe is bejutott. A küldöttség tagjai
személyesen tájékozódtak a fővárosban kialakult helyzetről. A repülőgépről látták a
Köztársaság téri pártház ostromát, tárgyaltak a miniszterelnök titkárságának tagjaival és
Vásárhelyi Miklóssal, a sajtóiroda vezetőjével.31 Kocsár a következő napon Karcagra
utazott és 200-300 fős hallgatóság előtt beszámolót tartott. Tolmácsolta a szolnoki ifjúság
üdvözletét és felhívta a figyelmet arra a veszélyre, hogy a szovjet csapatok nem kifelé
vonulnak, hanem befelé jönnek. „Azonban gyarmatok nem leszünk tovább” – mondotta
és ezzel további kitartásra biztatta a diákokat.32
1956. november 1-én Michala Ferenc miskolci egyetemi adjunktus, a Borsod Megyei
Munkástanács küldöttje Szolnokra jött és a Szolnok Megyei Forrdalmi Munkástanács
vezetőit Miskolcra hívta értekezletre. Másnap Kocsár József Jankovics Lajossal, a megyei
munkástanács termelési biztosával gépkocsival Miskolcra utazott. Részt vettek az Északi
és Kelet-Magyarországi Nemzeti Tanács megalakulásán és az ott hozott határozatot a
Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács nevében mindketten aláírták. Másnap, útban
hazafelé, az egyik Heves megyei községben fegyveres felkelők állították meg az autót.
Egy állítólagos volt csendőrtiszt a bennülőket kiszállította, a földre parancsolta, de az ijesztő
módon végrehajtott igazoltatás után telefonon leellenőrízték személyi azonosságukat és
végül továbbengedték őket.33 Kocsár 1956. október 26-tól a november 3-ig a szolnoki
üzemmérnöki kar MEFESZ-bizottságának képviseletében rendszeresen részt vett a Szolnok
Megyei Forradalmi Tanács ülésein. Fazekas és Kocsár az egyetemi irodájukban fogadták
a különböző diákküldöttségeket, amelyek Budapestről, Debrecenből, Miskolcról és Szegedről érkeztek.34
Kocsár József a november 4-i szovjet intervenció után egy hónapig illegalitásban élt
Szolnokon és Budapesten. Ismerősöknél rejtőzött el és ezzel elkerülte, hogy Fazekas
Zoltánhoz hasonlóan a Szovjetunióba deportálják. Lakását feldúlták és átkutatták, őt
azonban egyelőre nem sikerült kézre keríteniük. 1957 elején, mikor a szolnoki üzemmérnöki kart Budapestre telepítették, Kocsár az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen
folytatta oktatói tevékenységét. Ám február 20-án munkahelyén a politikai rendőrség
emberei keresték. Letartóztatták és még aznap este Szolnokra vitték. A városi rendőrkapitányság Ságvári (jelenleg Szapáry) utcai épületében többször kihallgatták és hetekig rendszeresen verték. Különösen kegyetlenül kínozták, mivel az önérzetes fiatalember az első
esetben visszaütött a verőlegényeknek. Áprilisban már rendkívül leromlott az egészségi
állapota. Vesebetegségével a budapesti Mosonyi utcai rabkórházba került, ahol két hónapig
tartott a felgyógyulása.35 Kocsárt a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács vezetőinek
30
31
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33
34
35

OHA 373. 30–35. és 41. p.
OHA 373. 38–41. p.
MNL PML XXV. 2. b. B 1910/1957. ítélet 27. p.
OHA 373. 50. p.
MNL PML XXV. 2. b. Ítélet 25. p.
OHA 373. 59–60. és 69–77. p.
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perében, mint V. rendű vádlottat első fokon két és félévi börtönbüntetésre ítélték. Az 1958.
február 11-én meghozott ítéletben Fazekas Zoltánhoz hasonlóan a népi demokratikus
államrend megdöntésére irányuló szervezkedésért, de ezenkívül még személyes szabadság
megsértéséért is elmarasztalták. Ugyanis Kocsár a Szolnok Megyei Forradalmi Tanács ülésén
az ÁVH tagjainak őrizetbe vételét sürgette, amit a Legfőbb Ügyészségtől, Budapestről jött
utasításnak megfelelően november 1-ről 2-ára virradóan hajtottak végre.36 Kocsár József
feltételezése szerint az első fokú ítélet ellen az ügyész a szolnoki funkcionáriusok nyomására fellebbezett és a büntetéseket másodfokon két-háromszorosára növelték.37 Kocsár
börtönbüntetését hat évre emelték. A Váci Fegyházban és a budapesti Gyűjtőfogházban
töltötte a kiszabott éveket. Kezdetben magánzárkában helyezték el, ahol a fejben végzett
mérnöki számításokkal és tornázással igyekezett megakadályozni fizikai és mentális leépülését. Később, amikor szótárhoz jutott, angol nyelvet tanult. A Gyűjtőfogházban már a
rabokból alakított mérnöki csoportban tervezési munkákban vett részt.38
Kocsár József 1960. április 1-én börtönbüntetése felének letöltése után Fazekas Zoltánhoz hasonlóan amnesztiával szabadult. Budapesten az ÁFOR-nál39 mérnöki állásban helyezkedett el. Munkába lépése után a politikai rendőrség megkisérelte az ügynöki beszervezését,
de ő ezt egyértelműen visszautasította. Bár a munkahelyi előrelépését politikai múltja
gátolta, tehetsége és munkabírása eredményeként az 1980-as évek elejétől már osztályvezetői beosztásban dolgozott. Kocsár a Szolnokon kezdett egyetemi karrierjét nem folytatta,
ám az 1970-es évek végén a Budapesti Műszaki Egyetemen építőipari-gazdasági mérnöki
szakon másoddiplomát, 1981-ben műszaki doktorátust szerzett. 1990 végén nyugdíjba
vonult, és ezután az ÖMW osztrák cégnél műszaki igazgatói munkakörben alkalmazták.
1963-ban megnősült. Felesége az 1950-es években a szolnoki egyetemi karon dolgozott és
egy leánygyermeket hozott a házasságba. Nevelt lánya vegyészmérnöki diplomát szerzett,
közös gyermekük nem született a házasságukból.40
Mivel Fazekas Zoltán és Kocsár József viszonylag rövid ideig dolgozott Szolnokon és
az egyetemi oktatást szinte nyomtalanul felszámolták a városban, a rendszerváltás után
már csak nagyon kevesen emlékeztek rájuk. A forradalom évfordulós ünnepségeire nem
hívták meg őket, a helyi sajtó és a média sem foglalkozott személyükkel. A velük készült,
több száz oldalas interjúk azonban az Országos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézetének
Oral History Archivumában bárki által szabadon kutathatók. Szövegük és adataik a szerzői
jogok és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával publikálhatók. A most közreadott
életrajzok legfontosabb forrását is ezek képezték. Célszerű lenne a megjelentetésük teljes
terjedelmükben, hiszen rendkívül művelt, széles látókörű és nagyfokú erkölcsi tartással
rendelkező emberek visszaemlékezését tartalmazzák az 1956-os forradalom helyi eseményeiről, a megtorlás időszakáról és személyes sorsukról.
36
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MNL PML XXV. 2. b. Ítélet 15. p. – Az ávósok őrizetbe vételét a szolnoki egyetemisták és a forradalmi munkástanács egyes
tagjai már október 27–28-án követelték. Erre azonban csak négy-öt nappal később, a legfőbb ügyésztől érkezett utasítás
alapján került sor.
Megjegyzés: A politikai okból kiszabott ítéletek 1958-ban, Nagy Imre és társai kivégzése után általában szigorodtak.
Közvetetten a külpolitikai helyzet változása, a Szovjetunióban a „kemény vonalasok” erősödése is hozzájárulhatott a
büntetések súlyosbításához.
OHA 373. 83–100. p.
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OHA 373. 115–122. p.
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1

1877. január 20-án a korareggeli órákban egy különvonat hagyta el a ceglédi vasútállomást, amely a város mintegy száz lakóját szállította, akik a ceglédi választók nevében át
akarták adni a parlamenti mandátumot Magyarország kormányzójának, Kossuth Lajosnak,
aki akkor Itáliában élt önkéntes száműzetésben. A száz személy körüli csoport az egész
közösséget kívánta reprezentálni. Tömeges fellépésükkel plebejus természetüket, az őket
küldő város egyetértését és erős szándékát kívánták kifejezni. A 19. század folyamán a
ceglédiek minden elérhető politikai lehetőség esetében alkalmazták a tömeges fellépést,
mint a város véleményének kifejezését. A kívülről az egységességet kifejezni szándékozó
kép azonban belülről, a városi népesség szempontjából sokkal kevésbé volt egységes.
1. táblázat. A ceglédi Százas küldöttség felekezeti és foglalkozási jellemzői
Foglalkozás
Ref.
Földműves, kisbirtokos
42
Bérlő
0
Kézműves, iparos
8
Kereskedő
5
Értelmiségi
13
Szabadfoglalkozású
0
Összesen
68

r. k.
7
1
3
5
5
0
21

Ev. Zsidó Összes 20-29
0
1
50
7
0
0
1
0
1
1
13
4
3
1
14
4
3
0
21
10
0
1
0
0
7
4
100
25

30-39
8
0
4
8
4
0
24

40-49
16
1
4
1
3
0
25

50-59
13
0
1
1
1
0
16

60 fölött
16
0
0
0
3
1
10

A véletlenszerűen (spontán) összegyűlt száz ember társadalmi rétegződését az 1. táblázatban mutatom be. Látható, hogy a küldöttség a városi társadalom minden szavazati joggal
rendelkező társadalmi és foglalkozási csoportját képviselte, a legifjabbaktól a legidősebbekig.2 A városi népességnek az 1870-es években megfigyelhető társadalmi és foglalkozási
csoportjait a 2. táblázat foglalja össze.
2. táblázat. Cegléd város és a küldöttség társadalmi rétegződése
Foglakozás
Kisbirtokos és bérlő
Önálló iparos, kézműve
Kézműves munkás
Önálló kereskedő
Keresk. és közl. munkás
Értelmiségi és tisztviselő
Évjáradékos
Összesen

1
2

Önálló háztartásfő
1617
691
628
100
149
212
63
3460

%
46, 7
19, 9
18, 1
2, 8
4, 3
6, 1
1, 8
100

Turini utas személy
51
13
0
14
0
21
1
100

%
51
13
0
14
0
21
1
100

Eredeti megjelenési helye: Social Network, Prestige, Aspirations. In: Szarvas Zsuzsa (ed.): Interacting Communities. Studies
on Some Aspects of Migration and Urban Ethnology. The Fourth Finnish-Hungarian Symposium on Ethnology. 229–240.
Budapest. 1993
A küldöttség hazatérte után nem oszlott fel, hanem zárt testületként maradt együtt és minden évben január 24-én
megemlékezett az útról. A Kossuth Lajostól kapott dedikált fényképet a leszármazottak őrizték.
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A következőkben a turini küldöttek a jobbágyfelszabadítás utáni életpályáját tekintjük
át. Ezt követően a város társadalmi kapcsolathálójában betöltött szerepüket vizsgáljuk
együttesen azzal, hogy a helyi tekintély hogyan fejeződött ki ezzel a szimbolikus politikai
cselekedettel – a küldöttségben való részvétellel.
1.) Parasztok, farmerek
Ez a réteg elsősorban az 1848 előtti telkes jobbágyokat és leszármazottaikat tartalmazza.
A jobbágytelek nagysága Cegléden mintegy 40 hektár volt. A leggazdagabbak rendelkeztek
ennyivel, míg a legszegényebbeknek csak 5 ha, vagy ennél is kevesebbje volt.
a.) négy kisbirtokos vett részt a küldöttségben. Társadalmi státuszuk jelentős változáson
ment át a jobbágyfelszabadítás óta. A kisbirtokos rétegből jövő személyek esetében társadalmi státuszuk gyors emelkedését figyelhetjük meg, valószínűleg sikeres gazdasági
tevékenységüknek eredményeként, amellyel sikerrel alkalmazkodtak a kialakuló kapitalizmus követelményeihez. A részvételük társadalmi mobilitásuknak kifejeződése volt.
b.) A telkes jobbágyság 22%-át tették ki a fél-, és háromnegyed telkesek 1853-ban. A
küldöttségben 22 tag származott abból a rétegből amely az agrártermelés legnépesebb
csoportja volt, és amint a különféle források bizonyítják a legkevésbé jellegzetes. A leszármazást vizsgálva a csoport tagjait volt a legnehezebb azonosítani. A számottevő nagyságú
földet birtokló tehetős jobbágyoknak ez a csoportja a hagyományos módon gazdálkodott,
alig mutatott érdeklődést egyéb gazdasági tevékenység iránt. A csoport tagjai 1848 előtt
valószínűleg nem tudták birtokukat növelni, így a város irányításában nem vettek részt. Ez
a többé-kevésbé immobil csoport jelentette a város tradicionális földműves közösségének
az alapját még a 20. században is. Attitűdjükben, politikai törekvéseikben az egésztelkes
leggazdagabbak által kialakított módot követték.
c.) A mintául szolgáló leggazdagabb réteg az egykori jobbágyság 7,2%-át tette ki 1853ban. A Turinba utazók közül 13 tartozott ide. Ezen családok közül néhánynak a tagjai
meghatározó szerepet játszottak város irányításában a 19. század elejétől az első világháborúig. A családi karriernek egyik jó példája Csurgai Mihály, aki az utazáskor 28 éves volt.
A fiatal földműves dédapja utcabíró volt, később 1814 óta a belső tanács tagja és főbíró
1820-ban. Mihály nagyapja is tagja volt a városi tanácsnak és 1844-ben főbíró. Mihály
apja különféle hivatalokat töltött be: a nemzetőrség főhadnagya volt 1848-ban és városi
elöljáró, a megyei közgyűlés tagja 1860-ban és két alkalommal (1878-ban és 1883-ban)
polgármester. Mihály nem viselt ilyen magas közhivatalokat, de két tőkés vállalkozásnak
is igazgatósági tagja volt és meghatározó szerepet vitt a presbitériumban és az iskolaszékben. A példa elég bizonyságot szolgáltat arra, hogy a város legmagasabb szintű gazdasági
és társadalmi pozícióit egyes családok foglalták el a 19. század folyamán.
A fenti állítás kiegészítéseképpen vizsgáljuk meg a Dobos testvérek – Pál és Mihály –
kapcsolatrendszerét.
– Nagybátyjuk Dobos János mérnök a város leggazdagabb polgára volt, ő szintén részt
vett a turini úton.
– A Dobos testvérek édesapja keresztapja volt nemes Kapu Pálnak, aki szintén tagja a
küldöttségnek.
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– Kapu Pál szülei az idősebbik Dobos fiú, Pál keresztszülei voltak.
– Két másik küldött – B. Molnár János és testvére Sámuel – felesége révén Dobos Pál
sógora volt.
– Dobos Pál és felesége keresztszülei voltak Csizmadia Gergelynek és Hörömpő Ferencnek: mindkét keresztgyermek tagja a Kossuth Lajost meglátogató küldöttségnek.
– Dobos Mihály (Pál testvére) és felesége két további turini küldött gyermekeinek keresztszülei voltak.
– És végül a korábban említett Csurgai Mihály D. Mihály veje volt. Rajta keresztül Dobos
Mihály további három küldöttel volt távolabbi rokonságban.
A Dobos testvérek rokonsága így 14 olyan személyt tartalmazott, akik a küldöttség tagjai
is voltak. Rokonságnak ez a széles köre majdnem a legtöbb fontos pozíciót elfoglalta a
városban.
2.) Ez a réteg gazdagságát és a város társadalmában betöltött vezető szerepét más
eszközökkel, például a lakóház középosztálybeli bútorzatával is kiemelte. Habár nem lett
volna szükségük erre, hiszen legalább két nemzedéken át vezető szerepet töltöttek be a
mezővárosban. A telkek száma, a bankok és malmok igazgató tanácsában betöltött helyek
fejezték ki valójában ezt. Parasztpolgári öntudatuk és kapitalista vállalkozói attitűdjük
ellenére nem a polgárságot, hanem a nemességet és a gentryt választották olyan modellként,
amellyel társadalmi presztízsüket a 19. század utolsó évtizedeiben kifejezték. Így Sági
Márton örökösei 1.400 forintért családi kriptát építettek a Kálvária temetőben a birtokukat
terhelő 10.000 frt-os adósság ellenére.
A Millennium évtizedében a parasztpolgári magatartás egyre inkább a földbirtokos
gentry viselkedéséhez hasonult. A millenniumi ünnepségek lovas bandériumában résztvevő
jobbágy leszármazottak párducbőrős kacagányban, tollas süvegben ábrázoltatták magukat
a piktor által. A helyi sajtó lelkesülten írt a korábban említett Dobos Mihály aranylakodalmáról: „…mint a rokonaitól körülvett pátriárka, gyermekei és unokái körében jött az Isten
házába… és lelki szemeink előtt felidézte azon nagyszerű régi időket, amikor az aranylakodalom még nem volt olyan ritka, mint ma, párducbőrős elődeink nem korcsosultak el a
szerelemben, erkölcsben és hazaszeretetben, mint ahogy a mostani nemzedék. Az aranylakodalom vőlegénye egy öreg kuruc benyomását kelti, ….”
A nemesi otthonoknak a család régiségét és érdemeit demonstráló ősgalériák mintájára
a parasztpolgárság felső rétege is portrékat függesztett otthonai falára és a család kiválóságát és történetét igazoló családi kriptákat építtetett.
3.) Értelmiségiek, hivatalnokok
Ezen foglalkozási csoport tagjai teszik ki a második legnépesebb egységet. Foglalkozás
szerinti megoszlásuk adekvát módon fejezi ki a Cegléd nagyságrendű mezőváros értelmiségének összetételét. A 12 szabadfoglalkozású értelmiségi (ügyvéd, gyógyszerész, orvostanhallgató, mérnök) mellett hat alkalmazott értelmiségi is volt (a református egyház tanítói)
a küldöttség tagjai között. A küldöttség hangsúlyos jellemzője a református jellege volt (a
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tagok 70%-a ezen felekezet híve volt). Ez a jelleg még inkább hangsúlyossá vált azzal,
hogy a küldöttség szónoka is a ceglédi református lelkész volt.
Az értelmiségiek a városi társadalom különféle rétegeiből származtak. A tehetős paraszti
réteg erős befolyása ebben a foglalkozási csoportban is megfigyelhető. Ez részben az
értelmiségi leszármazottak révén figyelhető meg, részben az értelmiségiek kevésbé tehetős
rétegének részvételében, akik társadalmi emelkedési törekvéseiket akarták kiteljesíteni. Ez
fejeződik ki a református tanítói kar részvételével.
4.) Kereskedők
Ez a 14 emberből álló csoport üzletük természete szerint két részre osztható. A kisebb
csoport a hagyományos fűszeresek polgári vonásokat hordozó tehetősebbjei; a nagyobbik
csoport a sertéskereskedőkből állt. A kereskedelem ez a típusa az 1848-as forradalom és
szabadságharc után a ceglédi gazdasági és közlekedési lehetőségre alapozva virágzott fel.
A növekvő vasúthálózat megteremtette a gyors távolsági szállítás lehetőségét, a határban
megtermelt takarmány pedig a hízlalás bázisát jelentette. Újgazdag csoportjuk heterogén
eredetű, az úton való részvételükkel személyük és foglalkozásuk társadalmi presztizsét
kívánták megteremteni. A városban élő 30–40 sertéskereskedőből kilencen vettek részt az
úton. Magának az útnak ötlete is egy házas zsellér származású katolikus sertéskereskedőtől
származott.
5.) Iparosok
A 13 iparosból nyolc házas zsellér családból származott, négy esetben társadalmi hátteret
nem lehetett megállapítani, az aranyműves Kohn Gábor pedig ismeretlen időpontban költözött Ceglédre. Az iparosok csoportjáról lehetett a legkevesebb életrajzi adatot összegyűjteni. Egy esetben egy eredeti céhes iparos karriert lehetett megfigyelni. Nagy József vagyontalan
fiatal kalaposmester az 1840-es évek közepén Kecskemétről költözött Ceglédre. Itt feleségül vette egy másik kalapos mester lányát. Egy 1857-ben készült iparos jegyzékben a neve
mellett álló kalaposmester szót kalap gyárosra javították, bizonyára műhelyének a szokottnál nagyobb mérete miatt. Tekintélyes tagja volt a közösségnek, alapítója a Népkörnek, a
Takarékbanknak. Üzeme jövedelmező lehetett, mert 1880-ban a legtöbb adót fizetők jegyzékén is szerepelt. Nem törekedett kilépésre az iparos rétegből, lányát egy soroksári kalaposmesterhez adta feleségül.
Hiányos ismereteink ellenére megállapíthatjuk, hogy az egykori házas zsellér kézművesek közül számosan vettek rész a város politikai életében. A parasztpolgári csoporttal
egyenrangúan.
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Mezővárosi és falusi reformátusok házassági
kapcsolatrendszere a 18–19. században
(Cegléd és környéke)1
A kutatást a ceglédi református anyakönyvek vizsgálatával kezdtük. Cegléd és Nagykőrös népessége a 17. században református volt, és Kecskeméten is jelentős számban éltek
reformátusok. Ezért a reformátusokat tartottuk a három város alapnépességének. A közös
vallás, és a hasonló gazdasági körülmények bizonyára megjelentek a házassági kapcsolatok
gyakoriságában is. Az adatok elemzése során a házassági kapcsolatokban nem tudtuk megfigyelni a három város területi egységét. A ceglédiek nagyon szoros kapcsolatban voltak
Nagykőrössel, de Kecskeméttel jóval kevésbé. A ceglédieknek más településekkel szorosabb exogám házassági kapcsolatrendszerben voltak.
A ceglédi házassági anyakönyvek első kötete az 1723–1810 közötti házasságokat tartalmazza. Ez alatt a 87 esztendő alatt 4060 házasságot jegyeztek be. A 18. század első felében
a reformátusok lélekszáma kb. 2000 volt, a 19. század első évtizedében mintegy 5000, az
városi népesség fele. A népességnövekedés az évente kötött házasságok számának növekedésében is megfigyelhető. Az 1740 években 21-30, az 1790-es években 60-80 házasságot
kötöttek évente.
A 4060 házasságból 656 párban vagy a menyasszony, vagy a vőlegény jött másik településről. (Az összes házasság 16%-a.) Ezért azt mondhatjuk, hogy Cegléden a 18. században lokális endogámia volt, de erős exogám tendencia is megfigyelhető. Az idegen személyek
57 településről érkeztek, többnyire az Alföldről Az 57 települést három csoportra bontottuk
a házassági kapcsolatok erőssége szerint.
1. csoport:
Esetleges házassági kapcsolatok (1-2 eset a 87 év alatt.) A csoportban 37 település van az
összesnek 60%-a. Néhány szomszédos falu és mezőváros de esetenként akár csoportokhoz
tartozó személyek (lelkészek, iskolamesterek) és kézművesek kötötték. Ezekben az esetekben a lokális exogámia társadalmi réteg endogámiát jelent.
2. csoport:
Visszatérő házassági kapcsolatok (4-14 a 87 év alatt) A csoport 12 településből áll, az
összes 21%-a. Többségük falu volt Cegléd körüli 40 km-es sugarú körben. Bizonyos tendenciák is megfigyelhetők voltak. Némelyik kapcsolata a 18. század közepén szoros volt
a várossal, de a század végére meggyengült. Más települések a 18. század végén építettek
ki szorosabb kapcsolatot. A ceglédi férfiak gyakran házasodtak a falvak bizonyos csoportjából. A falvak egy másik csoportjából pedig a férfiak választottak ceglédi feleséget. A lokális
1

Eredeti megjelenési hely: Marriage Connections between Market-town and Village Calvinists in the 18 and 19 centuries
(Cegléd and its Environs). In: Paládi-Kovács Attila – Szarvas Zsuzsa eds.: Village and Town. The Second Finnish – Hungarian
Symposium on Ethnology. 111–120. Budapest, 1987
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exogámia számos példájával találkozunk, amely rétegendogámiát takar. Néhány család
házasság kötéseiben előnyben részesített egy-egy bizonyos falut. Ha a család egy tagja egy
bizonyos faluból házasodott, akkor testvére, nővére, néha megözvegyült apja is ugyanonnan
vett házastársat. A rokonok szoros kapcsolatot tartottak a családdal.
3. csoport:
Intenzív házassági kapcsolatok (7–287 házasság a 87 év alatt. 8 település, 14% tartozik ide.
Ezek többnyire szomszédos falvak voltak és 3 mezőváros. Néhány falu férfiai szívesen házasodtak Ceglédről, a kapcsolatot főleg ez jelentette. A ceglédi férfiak gyakran nősültek
Pándról és Abonyból. A mezővárosokkal a kapcsolat egyenlő szinten volt. Ahány nő falvakba ment férjhez, annyi ment el a mezővárosokba is.
Az elemzés során két időszakot különítettünk el a 87 éven belül. Az első időszak 17231780, a második 1780–1810. Ez a megosztás összefüggésben van Mária Terézia és II. József
törvényeivel, amelyek a jobbágyságot és a protestánsokat érintették. Mária Terézia egységesítette a jobbágytelek nagyságát és a robot éves mennyiségét. A rendeletet 1767-ben adta
ki, megerősítése (végrehajtása) az 1770-es évek végéig tartott. II. József 1781-ben vallási
türelmi rendeletet adott ki, amely biztosította a protestáns felekezetek és az ortodoxok
vallásszabadságát.
Az első szakaszban az exogám tendencia erősebbnek bizonyult (22%), mint a második
szakaszban, ekkor 10%-ra csökkent. A második szakaszban az esetleges kapcsolatok száma
némileg csökkent, a visszatérőké megfeleződött és majdnem teljesen megszűnt az intenzívek csoportjában. A ceglédi reformátusok házassági kapcsolatai a szomszédos három református településre redukálódtak.
A kutatást az abonyi anyakönyvek vizsgálatával folytattuk. Abonnyal intenzív kapcsolatban voltak a ceglédiek. Abony lakosai is reformátusok voltak a 16. század óta, a katolikusok 1720 körül kezdtek beköltözni. A falu 1749-ben mezővárosi kiváltságot kapott. A 19.
század elején a reformátusok száma mintegy 800 volt, a lakosság 14%-a.
510 házasságot jegyeztek be 1735 és 1810 között. Ebből 260 esetben volt az egyik fél vidéki,
az összes házasság 51%-a. Abonyban a 18. században erős lokális exogámia volt megfigyelhető. Külső személyek az Alföld 28 településéről jöttek. Az abonyi exogám házasságokban szintén megfigyelhető volt a gyakoriság szerinti 3 csoport. Az első csoportban 19,
a másodikban 4, a harmadikban 5 település volt. Az abonyi reformátusok házassági kapcsolatai erősek voltak Nagykőrössel, Cegléddel, Tiszakécskével, Tószeggel és Jászkisérrel. A
korábban ismertetett Cegléd szintén meglehetősen szoros kapcsolatban áll ugyanezekkel
a településekkel. A ceglédiek ezen kívül szoros kapcsolatban voltak Kecskeméttel, Monorral és Pánddal is, az abonyiak kapcsolata ezekkel a településekkel lényegében nem létezett.
A ceglédi és abonyi exogám házassági kapcsolatok vizsgálata egy hat településből álló
lokális egységet körvonalazott, amelyek szoros házassági kapcsolatrendszerben állottak
egymással. Ez a területi egység 18. század végén határozottabb körvonalat öltött azzal, hogy
két – Cegléddel korábban szoros kapcsolatban lévő településsel Kecskeméttel és Monorral
– a kapcsolat megszűnt. Megfigyeltük, hogy Cegléd és Nagykőrös között a másik településről származó férfiak és nők aránya kiegyensúlyozott volt. Ezen települések férfiai az
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1770-es évek végéig szívesen nősültek Abonyból, de az 1780-as évektől a tendencia megfordult, az abonyi férfiak választottak feleséget a másik két mezővárosban.
Az abonyi házassági kapcsolatokban is két szakasz figyelhető meg. A ceglédi kapcsolatrendszer az első időszakban szélesebb, a második időszakban szűkebb volt. Abonyban
a helyzet ellenkező. Az első szakaszban a házasodási kör 12 településre terjedt ki, a második
időszakban más 26 települést tartalmazott. A növekedés azonban csak az esetleges kapcsolatokban realizálódott, nem bontotta meg a korábban említett területi egységet. Az abonyi
exogámia magas arányát az abonyi reformátusok alacsony lélekszámával magyarázhatjuk.
A 18. század végétől kiterjedő kapcsolati kört pedig a település mezővárosi fejlődésének
előrehaladását vélhetjük.
A házasságkötések szezonalitása
A házassági anyakönyvek adatainak elemzése azt mutatja, hogy az esküvők időszaka a
késő őszi, téli hónapok voltak (Cegléden 83-85%, Abonyban 83-87%). A 18. században
legtöbb házasságot a farsangi időszakban, januárban és februárban kötötték. Vízkereszt
előtt és a farsang vége és Húsvét között nagyon kevés esküvő volt. Tavasztól őszig csak 3-4
esküvő volt havonta. Késő ősszel az őszi szántást és a szüretet követően nőtt meg a házasságkötések száma. Decemberben, az adventi időszakban nem voltak esküvők.
Az 1780-s években változás állt be a házasság kötések szezonalitásában. A tél maradt a
legfőbb időszak, de a hangsúly novemberre és decemberre tolódott. A jelenség Abonyban
is megfigyelhető, habár kisebb intenzitással.
A 18. században az esküvőket Cegléden leggyakrabban kedden tartották, Abonyban
szerdán. Ezt követően Cegléden megnövekedett a vasárnapi és hétfői lakodalmak száma.
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Három katonanóta a népdallá válás kezdetén
Mi a népdal? Bartók Béla először csak ezt a szellemes, ám elnagyolt, nem eléggé szabatos meghatározást adta: népdal az, amelyet sokan, sokáig énekelnek. Amikor már soksok gyűjtött dallam elemzéséből lehetett következtetést levonni, 1924-ben, tüzetesebb
meghatározást fogalmazott meg: „mindazoknak a parasztdallamoknak összessége, amelyek
egy vagy több egységes stílushoz tartoznak”.
1.
A korszerű magyar népzenekutatás Vikár Bélának, Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak
a 19. és a 20. század fordulóján megkezdett gyűjtőmunkája első gyümölcsével, Bartók és
Kodály Magyar népdalok énekhangra és zongorára című gyűjteményével 1906 decemberében kezdődött. Ebben a két zeneszerző és népzenekutató tíz-tíz népdalt tett közzé. Ám
még ekkor sem volt népzenénk legjobb ismerői előtt sem tüzetesen elhatárolható a kor
népszerű magyar nótája, népies műdala a hiteles népzenétől. Bartók dala közé is becsúszott
egy: Szentirmay Elemérnek Utca, utca, ég az utca… kezdetű dala. Nem volt még tisztázva
a népdal minden pontos ismérve, s ez a dallam, mint utóbb Kodály kimutatta, cseremisz
népdallal rokon. Hogyan született Szentirmay fejében? – az alkotáslélektan megoldhatatlan
rejtélye.
Csak évtizedekkel később szűrődtek le Bartókban1 és Kodályban2 a népzene törvényszerűségei. Ezek évtizedes gyűjtőmunkának, több ezer dallamnak ismeretében fokozatosan
érlelődtek meg zenetudósainkban. Legutolsó megfogalmazásuk Vargyas Lajostól való az
új Magyar Néprajz 6. kötetében (1990).3
Azóta tisztázódott az ötfokúság (pentatónia) és az ötödölő (kvintváltó) dallamszerkezet
(A5A5AA), az ereszkedő és a kupolás (ABBA) strófaképlet. Ezek a régi stílusú daltartomány jellemzői. Az újabb stílusúak kevésbé körülhatárolhatók, jobbadán a dallamképlet
(AABA, AA5BA, AA5A5A, ABBA) igazít el bennünket. Vargyas írta: „Természetes, hogy
a műdalokból is alakulhatott […] ez az új forma, amit csak népdalokban találunk. Kivételesen a századforduló óta már műdalokban is feltűnnek ezek a formák olyan gyűjteményekben, amelyek már népdalokat is fölvesznek a magyar nóták közé, s amikor az új stílusú
népdal már visszahatott a nótaszerzőkre”4. A következőkben éppen ilyeneket mutatok be.
2.
Már csak a legöregebb szőregiek emlékezhetnek, hogy az 1930-as, ’40-es években a
falu főutcájának, a Rónay utcának az elején, a most Szerb u. 6. sz. házban volt a határvadászok laktanyája. Ma a gyógyszertár van benne, s tudtommal lakások. A „szőregi viszony1
2
3
4

Bartók Béla 1924
Kodály Zoltán 1937
Vargyas Lajos 1990
Vargyas Lajos 1990: 130.
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latban” (ez volt Ujj Laci bácsi szava járása) nagynak számító ház, amely sajátságos módon
ugrik ki az utca vonalából, nem sokkal előbb épülhetett.
Amikor apámat 1933-ban, hogy Bözsi nénémet és Feri bátyámat Szegeden járathassa
középiskolába, Mindszentről saját kérelmére, Szőregre helyezték, néhány hetes csendőrlaktanyai (Nedelkov-ház, Szerb u. 37.) átmenet után a Rónay utca elején, Beck Dezső sarki
vegyeskereskedése (a mostani gazdabolt) mellett, a 4. sz. házba, Váradi néni házába, a laktanya mellé költöztünk. Innen 1934 tavaszán a községháza mellé, mert apám egykori kollégájának, Galambos Márton nyugalmazott csendőr tiszthelyettesnek 23. sz. házát bérelte
ki.
Itt sem sokáig laktunk. Velünk szemben lakott Dinó bácsi, hivatalos nevén Beleszlin Péter,
s ő kommendálta és közvetítette rokonának, talán testvérbátyjának, az 1930-ban Jugoszláviába, Oroszlámosra (Banatsko Aranđelovóba) optált Beleszlin Mózesnak, azaz Mójó
bácsinak Rónay u. 118. számú, öreg, vert falú, földes padlójú parasztházát, istállóval, katárkával. A Bánságban így hívták, tán az öregek még most is így hívják a máig álló kukoricagórét. Az egykori istálló sokáig vikendházként szolgált: bátyámmal tavasztól őszig ott
laktunk, ott aludtunk. Földes maradt, de tiszta volt, nyáron kellemesen hűvös.
Apám 1934. május 29-én 3.100 pengőért megvette „a szerb házat”, kipadoltatta, a nádtetőt
cserepeztette, új ablakokat tétetett bele, és ősszel ide költöztünk. 1935 szeptemberében innen kezdtem Szegedre gimnáziumba járni, és anyai nagyanyámat, Cselenák Ferencné Varga
Borbálát 1936 szeptemberében, 82 éves korában, innen temettük. Úristen, milyen öregnek
láttam akkor, s én már hét évvel öregebb vagyok!
A ház helye nem változott, csak a címe: 1945-től Petőfi utca 118., 1952-től Petőfi u. 52.,
1974-től Szerb u. 60. Megroggyant a 20. század elején épült ház fala, 1979-ben le kellett
bontatnom, 1981-re újat fölhúzatnom. A megújításnak az istálló, a belőle nyíló padlásföljáró
áldozatul esett.
3.
A második világháború kitörése után, 1939 őszétől, de különösen Temesköz (Bánság,
németül Bánát) német megszállása (1941) után kezdtük észrevenni, hogy Szőregen katonák
is vannak, határvadászok, akik ellátják Kübekháza, Tiszasziget és Vedresháza vonalában
a határszolgálatot. S időnként fölvonulnak a házunk előtt. Csak szakasz volt, és nem emlékszem; hogy hova masíroztak, talán a későbbi óvodába (159. sz.), ahol szintén volt legalább
egy őrsre való határvadász, sosem tudtam meg. De azt tudom, hogy több szőregi is volt
köztük. Egyre emlékszem, mert jellegzetes alakja volt a korabeli falunak. Nyúl Pista, azaz
a fiatal kertész, Lengyel István (1912–1993), köpcös alakjával, állandó derűjével emlékezetemben maradt. Most mondja kortársam, Kanalas István (*1924) népi faragóművész barátom, hogy Szántó Sándor, a későbbi kiváló cipészmester, szintén itt szolgált. Utóbb számos
szép cipőt alkotott nekem is. Nyúl Pistával kalandba is keveredtek: átmentek a határon,
ledöntötték és elhozták valamelyik faluból, Gyáláról vagy Oroszlámosról, netán Törökkanizsáról, Sándor szerb király szobrát. Szántó Sándor börtönt is ült emiatt – emlékeztet
Kanalas Pista.
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Katonák, ha masíroznak, dalolnak is. Tőlük hallottam, tanultam az indulókat, katonadalokat, menetdalnak is beváló (tempo giusto) csárdásokat, magyar nótákat, a népies műzene
jellemző, népszerű alkotásait.
A legsikerültebbjei ösztönösen, de nyilván nem véletlenül, hanem a hagyomány természetes erejéből, maguk is abból az ízlésből táplálkoztak, azt a hangot ütötték meg, találták
el, amely a 19. században széltében elterjedt vegyes (C) stílusú népdalokból áradt, s már
megindult a folklorizációnak azon a folyamatán, amely – ha a történelem a 20. században
nem állítja meg a népzenei fejődést – maga is táplálta volna ezt az újabb kori magyar
népzenei anyagot.
Három ilyen katonadalt, majdnem népdalt, tanultam Nyúl Pistáéktól. Rajtuk mutatom
be a népzeneivé válás (műszóval, amelyet a magyar néprajzban – orosz és francia gyakorlat
alapján – 1950-ben honosítottam meg az Ethnographia hasábjain: folklorizáció) tüneteit,
jeleit, ismérveit.
4.
Szálldogál a fecske…
Úgy emlékszem, ezt tanultam meg először a szőregi határvadászoktól. Nem tudtam,
hogy voltaképpen klasszikus „magyar nóta”, a 19. század legnagyobb magyar dalszerzőjének, Németh Jánosnak (1836–1908), költői nevén Szentirmay Elemérnek szövege és
dallama.5

Változata:
Szálldogál a fecske, majd visszatér este fészkére.
Mennék én is az én rózsám ölébe,
Nincs oly szép lány széles e nagy világon,
Kit úgy szeretnének, mint ahogy én téged, virágom.

5

Kerényi György 1966: 133.
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Nem voltam én soha, nem is leszek soha csapodár,
Megmaradok híven az én babámnál.
Nem kell nékem senkinek a megunt babája,
Akármilyen szép is, akármit igér is, hiába.
Kerényi György szerint6 ez a dal először 1879-ben hangzott föl Győri Vilmos (1838–
1885) Nótás Kata című népszínművében a budai Népszínházban. A 12 betétdalból ez
maradt fönn máig a zenekedvelők emlékezetében.
Kerényi 24 szöveg- és dallamváltozatát közli meglepően tág időhatárok közt, az ország
minden tájáról, a Kárpátokon túlról is: Andrásfalváról (Kakasdra települttől Kiss Lajos,
1958), Balatonedericsről (Kerényi, 1958), Egyházasfaluból (Szabó Mátyás, 1955), Endrődről (Bartók, 1926), Kadarkútról (Kerényi, 1936), Karádról (Vikár László, 1955), Kiskunhalasról (Szomjas-Schiffert György, 1955) Körösladányból (Bartók, 1918), Letkésről (Bartók
János, év nélkül), Nagymegyerből (Szomjas, 1958), Nemesnépről (Kerényi, 1955), Páskaházáról
(Kodály, 1913!), Peredről (Budaörsre áttelepülttől Gábor J., 1955), Püspökladányból (Paulovits
Géza, 1959) Sárpilisről (Kerényi, 1936), Soponyáról (Schnöller M., 1955), Szabásról (Olsvai
Imre, 1958), Szanyból (Veress Sándor, 1935), Szegvárról (Péczely Attila, 1936), Tereskéről
(Bartók János, 1955), Uszódról (Kerényi, 1934), Vitnyédről (Vavrinecz Veronika, 1961),
Zajkról (Seemayer Vilibáld, 1933).
A jellemzőbb szövegváltozatokból csak ízelítőt adhatok. Azt érdemes megfigyelni, hogy
az eredeti két versszak szövege miként sarjadzott tovább a lényegében azonos, csak kisebb
változtatásokat mutató dallamra. Először lássunk néhányat a nagyon eltérő versszakokból.
A soponyai:
Szálldogál a fecske, majd visszatér este fészkére.
Jöjj el hozzám csütörtökön estére!
Majd ha az a fecskemadár visszaszáll,
Feleségem lesz még ez a barnapiros kisleány.
A kiskunhalasi némi erőltetett, mesterséges „átdolgozást” sejtet:
Szálldogál a fecske, szálldogál a fecske fészkébe.
Keresi a párját gyorsan izébe.7
Ha megleli, megeteti gondosan,
Hogy tovább repüljön, hogy tovább repüljön azonnal.
Az Andrásfalváról Kakasdra telepített bukovinai néptörzs változatának legfőbb érdekessége, hogy olyan messzire, a Kárpátokon túlra is eljutott a népszínmű dala, s ott is befogadta
a csángó nép.
Szálldogál a fecske, de visszaszáll este ja fészkére.
Én ës hozzád mëgyëk, babám, estére, mert
Úgy sincs nekëm sënkim e nagyvilágon,
Akit úgy szeressek, ahogy én tégëdet, galambom.
6
7

Kerényi György 1966: 319.
ízibe(n): azonnal, gyorsan, hamar.
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Hogy Kodály 1913-ban a Gömör megyei Páskaházán nem vette észre műköltői eredetét,
és nyilván „szabályos” új stílusú népdalként jegyezte föl, nem csodálható: még akkor sem
volt elégséges gyűjtői tapasztalata az efféle árnyalatok fölismerésére, megérzésére. Bartóknak Endrődön még 1926-ban sem:
Kiáradt a Tisza, kiáradt a Duna a medréből.
Valamennyi szép kislány volt, elvitte.
Fogja ki hát minden lány a magáét,
Ne ölelje senki, ne csókolja senki a másét.
Ez a szöveg kissé zavaros. Lányok fogják ki a lányokat? Amit én tanultam a szőregi határvadászoktól, világos:
Kiöntött a Tisza, kiöntött a Duna messzire,
Valamennyi szép kislány volt, elvitte,
Fogja ki hát mindönki a magáét,
Soha në szeresse, në is ölelgesse a másét.
Ilia Mihály így ismeri ennek tápai változatát:
Újszögedön kiöntött a kanális,
Szép lányokat mind elvitte az árvíz,
Mindön legény fogja ki a magáét,
Në szeresse sënki a másikáét.
Nézzünk néhányat az eredeti szöveg soronkénti változataiból.
Az 1. sor változatai:
Elszállott a fecske, de visszajön este fészkébe.
Elszállott a fecske, de visszaszáll este a fészkére.
Este száll a fecske, este száll a fecske fészkére.
Szálldogál a fecske, majd visszajön este a fészkére.
Szálldogál a fecske, nem száll vissza többet a fészkére.
A 2. sor jellemző eltérései:
Leülnék én kedves babám ölébe.
Jöjj el hozzám csütörtökön estére!
Én is elmék a rózsámhoz estére.
Én es hozzád megyek, babám, estére.
Én is este ülök a babám ölébe.
Én sem vágyom többet a babám ölébe.
Én is este repülök a babám ölébe.
Én is visszaszállok a babám ölébe.
A 3. sor kevés, de érdekes változata:
Nincsen olyan szép leány a világon,
Majd ha az a fecskemadár visszaszáll.
Nincsen olyan széles e nagy világon,
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A 4. sort több változat kontaminálta, összevonta a második versszak utolsó sorával:
Megkérdezem tőle, szeret-e vagy elhágy örökre.
Akármilyen szép is, száz aranyat ér is, hiába!
Akármilyen szép is, bármilyen gazdag is, hiába.
Akármilyen szép is, akármilyen jó is, de hiába.
Megkérdezem tőle, szeret-e még engemet jövőre.
A második versszak ugyancsak változatos. Bartók Körösladányban 1918-ban ezt kottázta
le:
Nem is voltam soha, nem is leszek soha csapodár,
Nem járok én senki babája után,
Nem kell nekem senki megunt babája
Akármilyen szép is, bármilyen csinos is, a másé.
A dallam második felére még ezt a szövegváltozatot is:
Ölelje csak minden lány a magáét,
Në ölelje sënki, në csókolja sënki a másét.
Az ötsorosra bővült zalai változat jelentősen eltérő kezdősora más dal változatát sejteti:
Rózsabokorbul jöttem a világra,
Nem is voltam soha, nem is leszek soha csapodár,
Nem járok én senki babája után.
Nem köll nékem senkinek a megunt babája,
Akármilyen szépen szól a bíbicmadár a réten…
Kerényi azt mondja: e dal népszerűségét az is mutatja, hogy bekerült a láncnóták közé:
közismert dalok kezdősorai gyakran egymásba kapcsolódnak. A Rózsabokorba’ jöttem a
világra, nem nevelt az édesanyám hiába kezdetű másik dal első sora után nem az eredeti
szöveg következik, hanem a mi dalunknak ugyancsak nemmel kezdődő második versszaka.8
Nyúl Pistáéktól, a szőregi határvadászoktól pedig 1941 táján én ezt a változatot tanultam.
A 2. sort (15 éves voltam!) kissé merésznek, izgalmasan erotikusnak találtam:
Szálldogál a fecske, majd visszajön este a fészkébe.
Én is elmék, beülök a babám ölébe.
Nincs olyan lány kerek e nagyvilágon,
Kit úgy szeretnélek, mint ahogy én téged, galambom.
Nem vótam én soha, nem is löszök soha csapodár.
Mögmaradok híven az én babámná’,
Nem köll néköm sënkinek a mögunt babája,
Akármilyen szép is, szerelmet igér is, hiába.
A sok-sok változat a dal népszerűségének, a folklorizációnak fokmérője. Három példám
közül ez haladt legelőbbre az új stílusú népdallá válás útján. Kerényi rangsorolta
Szentirmay dalait ebből a szempontból, tehát a folkloristák fölgyűjtötte változatok száma
szerint:
8

Kerényi György 1966: 328.
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1. Gyászba borult az életem… 63 változat!
2. Szálldogál a fecske… 24
3. Csak egy kislány van a világon… 18
4. Csipkebokor fonnyad… 15
5. Ez a kislány azt hiszi… 13
6. Hívom ki, csalom ki… 10
7. Az anyán arra kért… 10
8. Senki fia az én nevem… 10
9. Jázminbokor kihajlik az utcára… 9
10. Ezerével terem… 8
Ez a sorrend (épp a Csak egy kislány figyelmeztet) csak tájékoztató jellegű, de nem
szilárd mérőeszközön nyugszik, hanem a gyűjtőkön. Hiszen a legtöbb népzenegyűjtő, ha
adatközlője el akarta is dalolni neki a Csak egy kislányt, tudta, miféle, s nyilván elhárította,
hogy lejegyezze. Ennek csak a sajátos, zeneszociológiai nézőpontú kutató láthatta hasznát,
de ha manapság akadna is ilyen, az elmulasztott több mint száz évet már nem lehet
helyrehozni. Nem beszélve arról, hogy a száz évvel ezelőtti eredmény jelentősen eltért
volna egy ilyen mai kutatástól. De a sorrend így is tanulságos.
Kerényi egyébként maga is érdekes tanulságokat szűrt le Szentirmay dalainak folklorizációjából.9 Ezt itt nem ismétlem meg, mert úgy vélem, csupán a zenetudósok érdeklődésére számíthat.
5.
Zsebkendőm négy sarka…
A másik nagyon népszerű dalról meglepően keveset tudunk. Kerényi nem tárgyalta, tehát
joggal hihetnénk, hogy nem is Szentirmay leleménye. Csakhogy szerencsénkre Kodály
éppen ezt vette föl az Iskolai énekgyűjtemény (1944) 2. kötetébe10, és jegyzetében ezt írta
róla: „Szentirmay Elemér dalának népi változata új szöveggel”.11 Érthetetlen, hogy miután
Kodály ezt 1944-ben közölte, Kerényi 1966-ban nem vette figyelembe.
Az eredetinek a szövegét Novák Katalinnak és a Bába Kiadónak, Majzik Istvánnak,
hasznos magyarnóta-szöveggyűjteményüknek köszönhetjük.12 Ebből idézem:
Kiskendő, nagykendő, simára van vasalva,
Mind a négy sarkába babám neve van varrva.
Egyik szőke, a másik barna, a harmadik csudaszép,
Megállj, te, csudaszép, majd eszedbe jutok még.
Halastó, békás tó, jaj, de sáros a partja,
Arra jár a rózsám, selyemkendő van rajta.
Ráköltöttem a két pengőmet, azért olyan csudaszép,
Megállj, te, csudaszép, majd eszedbe jutok még.
9
10
11
12

Kerényi György 1966: 429.
Kodály Zoltán 1944. 2. k.: 225.
Kodály Zoltán 1944. 2. k.: 280
Novák Katalin 2006
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13

Így dalolták a szőregi határvadászok 1940 táján. A második szakasz 3. sorát meg így:
Rád költöttem a száz pengőmet, azért vagy oly csodaszép…
A dal története azonban nincs tisztázva. Szentirmay zeneszerzőségét Kodály hitelesítette,
de a dal szövegének írója bizonytalan, hiszen akit forrásaink ennek mondanak, Kubányi
György (1897–1945), egy nemzedékkel későbbi. Ha az eredeti szöveget is Szentirmay írta,
mint sok más daláét, akkor Kubányi szerepe csak a kezdő néhány szó megváltoztatására
korlátozódhatott.
6.
Országúton hosszú a jegenyesor…
A három közül ez a legkésőbbi, érthető tehát, hogy kevesebb is benne a változat. Szövegét és dallamát egyaránt Erdélyi Mihálynak (1895–1979) köszönhetjük. Szegeden született, de szülővárosa nem vesz róla tudomást. Életét nem ismerjük annyira, hogy pontosan
tudnánk, de az a gyanúm, nagyon korán elkerült a városból. Leszler József lexikonána14
meghatározása szerint színész, író, színigazgató. „Egész életében rajongott a színházért.”
A Székely György főszerkesztésével 1994-ben megjelent színházi lexikon még hozzáteszi:
színpadi szerző.15 Daljátékai közt legismertebb a Fehérvári huszárok (1933) és a Zimberizombori szépasszony (1939).

13
14
15

Kodály Zoltán 1944. 2. k.: 225.
Leszler József 1986: 110.
Székely György (főszerk.) 1994
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Legismertebb, legnépszerűbb dalai: A házunk tetején zsuppfedél van, Az ember egy léha,
könnyelmű senki, Göncölszekér az égen, Jóska, levelet hozott a posta, Künn a dorozsmai
határban, Legszebb város Batyi, Nem vagyok én már az, aki voltam, Pénztárcámnak üres
a belseje, Sárgarézből van a pipakupakom … A maga idejében mind a kilenc nagyon
kedvelt sláger volt, még én is hallottam, ismertem őket, de csak a tizedik, az Országúton
hosszú a jegenyesor … kezdetű jutott el a folklorizáció első lépcsőfokára.
Ez a lista az ötven éven fölüliek számára bizonyára szemlélteti, ki volt Erdélyi Mihály.
Forrásaimból nem derül ki, hogy az Országúton… is valamelyik daljátékának betétdala
volt-e, vagy önálló „magyar nóta”. Állítólag 44 operettet írt, bármelyikben megbújhat.
Azért is érdekes, mert a szöveg és dallam harmóniájának eredeti, műköltői fogyatékossága
a két, meglehetősen henye, hej toldalék. Ezt a népi ízlés, ha teheti, kerüli, kiküszöböli, ha
lehet, kihagyja. Indulatszó, tehát legföljebb mondatkezdő, bevezető, fölkiáltó szerepben él
vele.
Novák Katalin gyűjteményének szövege az alább közölttől némileg eltér. Ő nem ad
számot forrásáról, nem tudom tehát, honnan veszi, írott forrásból vagy már a szájhagyományból. A 3. sorban talpa helyett sarka van. A szőregi határvadászoktól is így hallottam.

16

A 2. szakasz 1. sora mindenütt azonos:
Nincsen pénzem a vonatra,
2. sora jelentős különbséget mutat:
Na meg az sincs, aki hazahozatna,

16

Ludvig József (szerk.) 2001: 58.
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Másutt ugyanez a sor:
Sem szeretőm, aki hazahozatna,
A legérdekesebb változat az utolsó sor:
Nem messze van ide Kolozsvár.
Másutt ellenkezőleg:
Jaj, de messze van már Kolozsvár.
1940 előtt ez a sor – teljesen logikátlanul – irredenta hangra vált alkalmassá:
Lesz még a magyaroké Kolozsvár!
Az utolsó két sor refrénje – Novák Katalin gyűjteménye szerint – az állítmány (hazatalál)
változatával tért vissza:
Fáradt lábam estére visszatalál,
Nem messze van ide Kolozsvár.
Hogy került a dalba Kaposvár, hogyan Kolozsvár? Talán éppen ezek árulkodnak arról,
hogy Erdélyi valamelyik operettjének betétdala lehetett. Pályájának elején, 1922 és 1924
közt Kaposvárott játszott. Ez fogódzót adhat a dal keletkezésére is. A helyismereti kutatás
derítheti ki, vajon ott volt-e, vagy másutt ugyan, de ebben a két évben, vagy közvetlenül ez
után, még a ’20-as években, az operett bemutatója, amelyben ez a dal először fölhangzott?
S Kolozsvár csak utóbb, a ’30-as években, a revizionista áramlatok föléledésekor helyettesítette.
7.
Ennek a dalnak, Erdélyitől ösztönösen meglelt ritmusának, nem közönséges irodalomtörténeti jelentősége is van: ez lett Weöres Sándor A galagonya című versének „sorvezetője”
(Lator László), „alapító dallama” (Kenyeres Zoltán), formai ihletője. Annyira, hogy Weöres
verse akár Erdélyi dallamára dalolható:
Országúton
Őszi éjjel
hosszú a jegenyesor,
izzik a galagonya,
hosszú a jegenyesor
izzik a galagonya
hazáig.
ruhája.
Csizmám talpa
Zúg a tüske,
százszor is lekopik, hej,
szél szalad ide-oda,
százszor is lekopik, hej,
reszket a galagonya
odáig.
magába.
Nincsen pénzem
Hogyha a Hold rá
a vonatra,
fátylat ereszt:
az sincs, aki hazalánnyá válik,
hozatna.
sírni kezd.
Fáradt lábam
Őszi éjjel
estére hazatalál,
izzik a galagonya,
nem messze van ide
izzik a galagonya
Kolozsvár.
ruhája.17
17

Nagy L. János 2003: 170.
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A költő több interjúban emlegette, milyen sokáig írta. Első változatát, ha 1977-ben jól
emlékezett, 1933 táján jegyezte le (nyilván ekkor szerezte Erdélyi Mihály dala ritmusának
nagy költői élményét), de csak mintegy tíz évvel később rögzítette végleges formájában,
kevéssel az előtt, hogy Medúza (1944) című verseskötetében megjelentette.18 Lator László
1935-re tette keletkezését, s ezt fogadta el Kenyeres Zoltán is.
Weöres iménti vallomása és az első megjelenés időpontja azonban későbbi időpontot
valószínűsít: a negyvenes évek elejét. Ez a hosszú érlelési idő a magyarázata annak a megbocsátható csalafintaságnak, hogy Weöres több hölgyismerősét, így Polcz Alaine-t, azzal
kápráztatta el, hogy úgy írta le szemük láttára, és adta át szerelmi vallomásként e vers kéziratát, mintha percek alatt és csak nekik rögtönözte volna. Fejében több mint egy évtizeden
át formálgatta.
Jellemzően az ihlető dal szerzőjét soha nem is emlegette, bizonyára meg sem jegyezte,
talán már a nóta címét, kezdősorát, szövegét is elfelejtette, mert csak „korabeli katonanótának” emlegette. Ez számomra két szempontból is érdekes. Egyrészt én is katonanótaként
ismertem meg. Másrészt azért, mert mindenki csak így, katonanótaként idézi az ihlető dalt,
de senki nem vette a fáradságot, hogy utánanézzen eredetének, fogantatásának, szerzőségének. Senki nem tartotta fontosnak, hogy Erdélyi Mihályt fölkutassa, megnevezze, netán
megdicsérje leleményéért, dalának különös, ritka ritmusáért, amely olyan nagy költőt is
megigézett, mint Weöres Sándor.
Az Országúton… ennyiben is a folklorizáció kezdetén állt: akár a népdal, névtelenül terjedt. Olyan jeles közegben is, mint a legnagyobb költőké. Magát a tényt, tehát Erdélyi dalának hatását A galagonya születésére, mivel Weöres maga fedte föl, az irodalomtörténet
régtől ismeri, emlegeti. Nagy L. János, Weöres életművének legalaposabb kutatója, elemzője
számos tanulmányában, könyvében mutatja be. Megtalálta és hozzá kapcsolta Weöresnek
A galagonyával azonos ritmikai képletre épülő Árokparton című versét is. Ez azt mutatja,
hogy az Országúton… különleges ritmusa később is eleven maradt a költőben.
8.
E három dal közös tanulsága: a hagyományból táplálkozó, jól sikerült, népdalszerűen
egyszerű szövegű és dallamú egyéni alkotást a közösség a legutóbbi időkig szentesíthette,
a maga ízlésére csiszolhatta, s csak az érlelési meg terjedési idő hiányzott, hogy a magyar
népköltészet újabb, vegyes stílusú kincsestárába visszafogadja.
9
Nem lettek tehát valódi népdalok! Az utolsónak született hiteles magyar népdal, amelyet
vitathatatlan tények datálnak, ugyancsak katonanóta, első világháborús:
Kimegyek a doberdói harctérre …
A népköltészetben az új mindig viszonylagos: a hagyományból, a régiből, friss események, élmények hatására született új változat. Melyik milyen: némelyik csak pár szóban,
dallamtöredékben, a másik egész versszakokban, dallamsorokban tér el az előzményétől.
Ennek például ez a Seprődi Jánostól a szülőfalujában, a székelyföldi Kibéden (Maros-Torda
18

Domokos Mátyás 1993: 344.
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megyében) 1906-ban gyűjtött változat az előzménye. Joggal föltételezhető, hogy a doberdói
harcokban résztvevő székely katonák alkotása. Még olyan fordulatok is ismétlődnek, mint
ez a sor:
Menjen haza, édesanyám, ne sírjon,
Ha hazamegy, rögtön levelet írjon!
Írja meg azt, hogy a babám kit szeret,
Elvárja-e értem a három évet?

19

Az Isonzó völgyében, Doberdóban 1915 júliusától 1917 októberéig folyt az öldöklő csata
az olaszokkal. 1916. augusztus első felében a nevezetes ütközet. Ez a dal csak ez után, de
akár már ezekben az években megszülethetett. 1915 júliusa előtt azonban nem.

20
19
20

Seprődi János 1974: 354.
Kodály Zoltán 1944. 1. k.: 185.
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Édesanyám, hol fogok én meghalni?
Hol fog az én piros vérem kifolyni?
Lengyelország közepibe lesz a sírom,
Édesanyám, arra kérem, ne sírjon.
Föladom a levelem a póstára,
Elküldöm a babám kis falujába,
Olvasd, babám, a vérrel írott levelemet,
Muszka földön hagyom az életemet.
Az ante quem pedig Bartók vésztői, kertmegpusztai gyűjtése, 1918. július 10-e és 14-e közt.
Tehát mindenképpen 1918 júliusa előtt keletkezett. Vagyis ez az a kivételes magyar népdal,
amelyről bizonyosan tudjuk, három évre szűkíthetjük születésének idejét: 1915 júliusa és
1918 júliusa között született.
Bartók a sógoránál lakó édesanyját látogatta itt meg, és közben – szokása szerint – népzenét
gyűjtött: egy aratólánytól lejegyezte ezt a páratlan gyorsasággal született, „tetten ért” szép
„új” magyar népdalt.21 Természetesen ez is úgy új, ahogyan minden népi alkotás törvényszerűsége szerint: a hagyományból születő – kissé vagy nagyobb mértékben módosult –
változat. Feleségének írta: „felszedtem egy csomó bolhát és 90 népdalt …” Egyike volt ez,
amelyek keletkezése páratlanul rövid időhatárok közé szorítható. Bartók így folytatta
levelét: „Sokkal érdemesebb falura menni katonanótákat gyűjteni, mint kaszárnyákba”22
10.
Deák Gyuri …
Az utolsó magyar népballada pedig egy vajdasági történetes nóta, egy tragikus gyilkosság folklorisztikus lenyomata.

21
22

Bartók Béla 1981: 277.
Bartók Béla 1981: 278.
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Az élete delén elhunyt szorgos vajdasági folklorista, Tóth Ferenc (1940–1980) találta.
A magyarcsernyei (ma Nova Crnja Szerbiában) Deák György 1926-ban elment a szentháromság vasárnapján, május 30-án tartott tóbai (Toba) búcsúba. Szeretője volt ott, de vetélytársa is, bizonyos Bálint József. A kocsmában összeszólalkoztak, és Bálint Jóci kést
szúrt Deák Gyuri szívébe.
Az erről szóló hagyományos dallamú és szövegszerkezetű, ugyancsak évszázadok érlelte
ugyanilyen tárgyú (tehát gyilkosságról szóló), 8 négysoros versszakból álló és számos
korábbi balladából ismert motívumból (pl. kitették a holttestét az udvarra) fölépített
balladát Tóth Ferenc 1972-ben jegyezte le dallamostul a 68 éves Benyócki Istvánné Dékán
Katalintól Egyházaskéren (Vrbicán).23
Ez a kis észak-bánsági falu, pár kilométerre a trianoni határtól, egyébként is híres a
magyar folklorisztikában, mert itt élt írástudatlan napszámosként Borbély Mihály (1882–
1953), akitől Kálmány Lajos 1913-ban egy kötetre való mesét jegyzett le, és adott ki24, és
ezzel mintát adott a nevezetes magyar folklorisztikai „iskola”, az egyéniségkutatás számára,
amelyet elméleti megfontolásokkal Ortutay Gyula teremtett meg25 és amely azóta számos
mesemondó egyéniséget fedezett föl Albert Andrástól Tombácz Jánosig.
*
Talán még ma is születik a hagyomány törvényszerűségei szerint népköltészeti alkotás?
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Fehér Lajos története
1943 nyarán már javában zajlott a II. világháború, amikor aratás után minden még hadra
fogható férfit behívtak katonának. Nagyapámnak, mint túrkevei lakosnak a mezőtúri
laktanyába kellett bevonulnia. Egy hónapnyi kiképzés után, akiket a frontra szándékoztak
küldeni, egy napra hazaengedték, hogy el tudjanak búcsúzni a családjuktól. Anyukám játszópajtásainak, a Sallai lányoknak is hazajött az édesapjuk, de nagyapám nem. Ám néhány
nap múlva Sátoraljaújhelyről egy levelezőlap érkezett: „Megyek a frontra: Lajos”.
Amilyen közel csak lehetett, olyan közelre szállították őket vonattal. A vasútállomáson
tisztek várták az újoncokat. Név szerint szólítottak mindenkit. Már csak nagyapa maradt a
sorban. A tiszt ráüvöltött:
– Farkas, maga miért nem lép ki?
– Jelentem alássan engem Fehér Lajosnak hívnak.
– Milyen kiképzésben részesült?
– Háromszor egy hónapig voltam katona.
A tiszt mondott egy cifrát.
– Tud lovat hajtani?
– Tudok, jelentem alássan.
– Üljön fel a bakra, kocsis lesz.
Eközben a dédnagymamám, Bíró Péterné született Bodó Jusztina, mivel Mezőtúron
lakott, a piacon kérdezősködve szintén megtalálta azt a Farkas nevű embert, aki helyett a
vejének a frontra kellett mennie.
A kocsisoknak az volt a feladatuk, hogy a fronton harcolóknak élelmet és muníciót szállítsanak. Egyik alkalommal egy domb egyik oldalán volt az alaptábor, a másik oldalán a
front. Estére megfőzték az ételt, és a szekerek elindultak a frontra. Igen ám, de amint a domb
tetejére értek, az oroszok ágyúzni kezdték az utat. Sarkon fordultak. Kis idő után megint
útra keltek, de az ágyúk ismét akcióba lendültek. Ez történt egész éjjel. Már pitymallott,
amikor a tiszt pisztollyal a kezében a szavakat kacifántosan egymás után helyezve emelt
hangon közölte a kocsisokkal, hogy ha még egyszer vissza mernek fordulni, főbe lövi őket.
Az oroszok mintha meghallották volna, ekkor már nem lőttek és a fronton harcolók végre
ételhez jutottak.
A front időnként mozgott, hol előre, hol hátra. Egyik ilyen alkalommal a septében elvonulók két ládát hagytak maguk után. Az őrségen portyázó nagyapám és a társa fogták és
bevitték a táborba. Ott lefeszítették a lakatot és kiderült, hogy a kicsiben só, a nagyban tojás
volt. Mit kezdjenek ennyi tojással? Bevitték a közeli faluba. Két nap múlva két helybeli
asszony kézzel-lábbal magyarázta, hogy várnak tíz magyar katonát másnap vendégségbe,
de nagyapa és az őrtársa feltétlenül menjenek el. Másnap tíz magyar katona felfegyverkezve, mint akik portyázni indulnak, leballagtak a faluba. A kultúrház egyik sarkába letá-
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masztották a fegyvereiket és elvegyültek a tömegben. A faluban egy átlagos napon csak
nőket, gyerekeket és öregeket lehetett látni, ám ezen a tojásrántotta-partin megjelentek a
férfiak is. Nagyapát úgy lehet mondani, hogy fő helyre ültették. Elővette a fényképet, amelyiken a felesége és a lánya volt és megmutatta a mellette ülő fiatalembernek. Ő egy gyönyörű
lány, – mutatta a menyasszonya fényképét. A németek elrabolták és prostitúcióra kényszerítették. Ő ezért gyűlöli a németeket és harcol ellenük. A magyarokkal nem volt bajuk, sőt a
magyar százados szemet vetett a sztaroszta lányára. A sztaroszta az I. világháborúban Magyarországon volt hadifogságban és azt állapította meg, hogy ez egy gazdag ország. Örült
volna, ha a lánya ide jönne férjhez. A magyarok így aztán ritkán találkoztak partizánokkal,
és a partizánok is véletlenül éppen máshol ténykedtek, nem ott ahol a magyarok voltak.
Egyszer aztán a százados úr kapott egy levelet, két kísérőt vett maga mellé (az egyik a
nagyapám volt) és lement a faluba. Végigjárta a falut és elköszönt mindenkitől. Természetesen minden háznál a kezébe nyomtak egy vodkás üveget, amit jól meg is húzott. A kísérőket
is kínálták, de ők csak a szájukhoz emelték az üveget, nem ittak belőle. Mire végigértek a
falun, a századost már úgy kellett vinni. A táborba visszaérve egy nagy fekete autóval várták őket, a századost valósággal belökték a hátsó ülésre és elhajtottak. Sose tudták meg,
mi történt vele.
A háború folytatódott. Egyik alkalommal, amikor épp frontvonalban voltak, nagyapa leszállt a bakról és a lovak gyeplőjét fogta, próbálta nyugtatni őket. Egy gránát pontosan a
szekeret találta el. Nagyapám a légnyomástól ájultan rogyott össze, a lovak pedig elszabadultak. Amikor nagyapa magához tért, a lovak békésen legelésztek. Először összeszedte
őket, de aztán úgy döntött, hogy elengedi, nehogy a lovak miatt őt öljék meg. Ballagott az
erdőben és hamarosan egy szovjet katonával találkozott. A kezébe fogta a felesége és a
lánya fényképét és feltette a kezét. Az alacsony, barna szovjet, aki Taskentből származott,
kikutatta a zsebeit és elfogta. Ekkor több magyar, úgy 70-75 is fogságba került. Egy erdei
tisztáson pihentek, amikor két dühös orosz jött. Nagyapa közelebb húzódott az őt elfogóhoz. „Nye bojsze!” „Ne félj!” Az oroszok kiemeltek egy magyar-tótot, kiabáltak vele, majd
belelőttek a szájába. Mint kiderült, hárman elfogták a tótot, de az addig duruzsolt nekik,
hogy testvérek vagyunk meg hasonlók, hogy elengedték, és még a fegyverét is visszaadták.
Az meg amint bizonyos távolságra került, visszafordult és lelőtte az egyik oroszt. Hazudott,
ezért lőttek a szájába. A foglyokat kísérő katonák aztán megadták a kegyelemlövést az élőhalottnak. A többi fogoly még ott a tisztáson el is temette.
Gyalog vonultak a hadifoglyok Kijev felé. Ukrajnában a települések 30-40 km-re vannak
egymástól. Egy nap meneteltek egyik falutól a másikig, aztán 1-3 hetet egy helyen dolgoztak, többnyire a kolhozokban. Házaknál szállásolták el őket, ahol reggelit is kellett kapniuk.
Egyik reggel a sorakozónál megkérdezték, hogy ki nem lakott jól. Ketten léptek ki. Bevitték
őket egy szobába, elébük raktak egy-egy nagy köcsög tejet és egy-egy nagy karéj kenyeret.
– No, komám, ha ezt mind meg nem esszük-isszuk, nem hiszik el, hogy éhesek voltunk!
Nekigyürkőztek és mindent lenyomtak.
Kijevben volt egy hatalmas hadifogolytábor, ahonnan különböző munkahelyekre vitték
a foglyokat. A munkáért kenyeret, dohányt és némi pénzt kaptak. A pénznek nem sok
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haszna volt, mert havonta a tisztasági napon, amikor a ruhákat fertőtlenítették, a zsebekből
eltűntek a kopejkák. A tisztasági napon mindenkinek le kellett vetkőznie, a ruhákat a
derékszíjjal összekötözni, névvel ellátni. A foglyokat alul-felül leborotválták. Egy orvos előtt
is megjelentek, akinek el lehetett mondani a panaszaikat. Tömegesen az volt a panaszuk
egyik alkalommal, hogy szürkület után egyáltalán nem láttak. Ez azért is volt veszélyes,
mert a latrinát egy deszkadarabon lehetett megközelíteni, és aki rossz helyre tette a lábát,
az bele is eshetett az ürülékbe. Az orvos elrendelte, hogy csalánt kell főzni. A gyengélkedőn
lévők szedték, a szakács enyhén sós vízben megfőzte. 2-3 nap múlva rendbe jött a szemük.
A továbbiakban megelőzésképpen többször kaptak csalánt. A zsenge csalán még jó volt,
de a vén már rostos, és a szárában kukacok jelentek meg. Ezek aztán főzés után kiültek a
tea tetejére, gusztustalan látványt nyújtva.
1944–45 tele nagyon hideg volt és a legyengült hadifoglyokból sokan megbetegedtek és
meghaltak. A fagyos földbe nem tudtak temetni, így csak a kórház mögé tették ki az elhalálozottakat. Annyi elhunyt volt, hogy valósággal domb gyűlt össze a szerencsétlenekből.
Tavasszal el kezdték temetni őket, de időbe telt. Esténként mésszel fertőtlenítésképpen lelocsolták a halmot. A tavasz azonban olyan gyorsan jött, hogy a kiolvadt tetemek felpüffedtek és oszlásnak indultak. A temetést a gyengélkedő hadifoglyok végezték. A tömegsírdomb
tetejére erdélyi emberek faragtak egy nagy fakeresztet. 1946 nyarán az a hír járta, hogy az
amerikaiak jönnek ellenőrizni a hadifogolytábor állapotát. Az oroszok a fakeresztet ledöntötték, a dombot széttúrták és építkezés kezdetének jeleit igyekeztek letenni. Arról, hogy
épült-e ház a tömegsírra, már nem szól az emlékezet.
Nagyapám először egy vasgyárban dolgozott. Tankkerekeket gyártottak. A vasakat egy
elektromágneses daruval mozgatták egyik helyről a másikra. Volt egy biztonsági sáv, ahová
tilos volt belépni. Egy fiatalember mégis betévedt, egy vas ráesett, szörnyethalt. Nagyapám
úgy mesélte anyukámnak, hogy „Tudod kislányom, a hadifogoly nem úgy gondolkodik,
mint egy átlagos ember, hogy a munkájára figyeljen meg a biztonságára, hanem állandóan
azon jár az esze, hogy vajon mi lehet otthon?”
A tragédia arra késztette nagyapámat, hogy munkahelyet váltson. Itt jött be a pénz szerepe. Minden munkának megvolt a tarifája. Sikerült egy kenyérgyári helyet megvenni. Ez
különösen jó állásnak minősült, mert nyomtató lónak ugye nem lehet bekötni a száját.
Ezenfelül azt csinálták, hogy a csajka alját kenyérrel megtömték, a tetejére menzai levest
raktak. A portánál, mikor nézték, csak a leves látszott. A lágerben leették a kenyérről az ételt,
aztán értékesítették. Teltek-múltak a hónapok. A láger kerítése volt az üzletelés helyszíne.
Bentről nyújtották a kenyeret, kintről a pénzt. Egyik alkalommal egy szakállas ember
kikapta a kenyeret a nagyapa kezéből, és elszaladt vele. Amikor a kenyér árát kérték tőle,
azt kiabálta, hogy „Loptad Te ezt, Szibériába foglak küldeni.” Még aznap elcserélte nagyapa a kenyérgyári helyet egy kőműves segéddel.
A mesternek mondott kőműves, aki mellé nagyapa került, valójában borbély volt. Néhány nappal az új munkahely megszerzése után a borbély szerint nem volt jó a malter, nem
tapadt jól a falra. El is ment a munkaállástól. Nagyapa ácsorgott ott egy darabig, aztán megkavarta a habarcsot. Teljesen jó állagú. Fogta a fájnglit, belemerítette, felkent egy adagot
a falra. Tapadt gyönyörűen. Következő. Szintén tökéletes. Meglátta a nacsalnyik. „Ti kamencsik!”
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„Kőműves vagy!” Másnap már a kezébe nyomta a fájnglit és a simító kanalat, úgyhogy
nagyapa mesterként dolgozhatott. A nacsalnyik rendes volt, mert megadta az embereinek
a 100 %-ot, sőt a 120 %-ot is, ami 60-70 dkg kenyeret jelentett naponta. Éhezni már nem
éheztek, de a változatosság hiányzott. Levelet is lehetett írni, amit előtte cenzúráztak.
Nagyapa a háború előtt csak azt a burgonyát ette meg, amelyik ráragadt a húsra. Cseles
levelezőlapján azt üzente haza, hogy „Eszem a krumplit szó nekül meg só nekül.” Ebből
aztán tudták az itthoniak, hogy bizony-bizony keveset kapnak enni a hadifoglyok.
Teltek, múltak a hónapok, az évek. Egy nagy építkezésnél egy állvány egyik végén a
malteros láda, a másikon nagyapa volt. A segéd levette a ládát, a palló megbillent és nagyapa 4 métert zuhant. Nagyon megütötte a csípőjét, de a csontja nem törött el. Csendben
javulgatott, de húzta a lábát. A szanitéc mondta is az orvosnak a vizsgálatkor, hogy nem lesz
ebből ép ember már sohase. „Lesz ember még belőlem, csak engedjetek haza!”– gondolta nagyapa.
1947 nyarán egy fa alatt ücsörgött nagyapa, amikor meghallotta, hogy azok, akik betegek, de nem nagyon, hazamehetnek. Azonmód ottfelejtette a botját a fa alatt és lám, egészen
jól tudott járni. Néhány nap múlva valóban olvasni kezdték a hazamenők névsorát. A művelet több napon át tartott. A magyar ABC-ben az F betű elől van, de az oroszban a végén!
Nagyapám alig győzte kivárni, de végül elhangzott: Fehér Lajos is hazamehet!
Hamarosan bevagonírozták őket, több lágerből összegyűjtve és Debrecenig szállították.
Ott sorakozó volt. Beszédet tartottak nekik, hogy hazajövetelüket kizárólag Rákosi Mátyás
elvtársnak, a Magyar Kommunista Párt vezetőjének köszönhetik, ezért szavazzanak rá. De
ha egyetlen egy más szavazatot is találnak, az egész transzportot fordítják vissza Szibériába.
Sorban kapták a szavazócédulát. Aki éppen szavazott, azt ahány fogoly csak mellé fért,
annyian körülállták és lesték, hogy valóban a Magyar Kommunista Pártra szavaz-e. Senki
se akart Szibériába menni. A szavazás után természetesen a bizottság is újból leellenőrizte
a szavazatokat. Mindent rendben találtak és nagyapa az utolsó vonatra fel tudott ülni és
Kisújszállásig leutazni. Onnan Túrkevéig már valósággal repült haza.
Itthon már nagyon várták. Tudták, hogy jön, mert a hír már megelőzte. „Apám jófájú
ember volt, mikor elmentem a háborúba, de öregember lett, mire hazaértem.” – emlékezett
vissza. Látva az itthoni szegénységet, felkereste a volt munkaadóját, és a következő hétfőn
már munkába is állt.
A szomszédok, ismerősök mind örvendeztek a nagyapa hazatértének. Jöttek látogatóba.
Erdeiné született Vitárizs Julcsa néni csőröge fánkot, Tóth Teréz néni egy nagy tál szőlőt
hozott. Nagyapa meg csak evett és evett. A legjobban a fehérjére volt kiéhezve. Képes volt
a tojatóból kivenni a tojást, lyukat ütött rajta és megitta. Nagymama meg zsörtölődött, hogy
várja meg, amíg rántottát csinál belőle, ne legyen olyan mohó.
Amikor nagyapa dolgozni járt, délben hazabiciklizett ebédelni. A fogságból való
hazaérkezése után nem sokkal történt, hogy nagymama készített valamilyen levest és egy
nagy halom palacsintát. Nagyapa csak ette-ette a palacsintákat, és amikor már csak néhány
darab maradt, akkor kérdezett rá, hogy ugye maguk már ebédeltek? Az a mennyiség lett
volna az ebédje a nagyapa szüleinek, a feleségének és a lányának is…
Nagyapám, Fehér Lajos úgy tartotta, hogy a fogság után kezdődött a második élete. S
valóban, nagyjából 40 évet élt a fogság előtt is és a fogság után is. Hosszú téli estéken a
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félhomályos szobában és nyáron a ház előtti kanapén ülve mesélte a történeteket, melyeket
érdeklődéssel hallgattam. Próbáltam jegyzetelni, de amint észrevette, hogy papír van a
kezemben, elhallgatott. Így aztán később vetettem néhány dolgot papírra, amit anyukám,
dr. Fazekas Mihályné született Fehér Erzsébet kiegészített. Köszönet érte.

2. kép. Hazai emlék a fronton és
a hadifogságban (feleség, gyerek)

1. kép. Fehér Lajos katonaképe, 1935

3. kép. Fehér Lajos családi képe – Túrkeve, 1947
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Péter László

Hiányzó szegedi szobrok
Egyre gyakoribb, hogy a hálás gyermekek és barátok kiverekszik a tájékozatlan hatóságtól, hogy néhány éve elhunyt kedvencükről emléktáblát, szobrot avassanak, utcát nevezzenek el. Sőt már arra is van példa, hogy sportlétesítmény nevét élő viseli! A fővárosnak
olyan szabályrendelete van, amely megtiltja, hogy valakiről húsz éven belül utcát nevezzenek el. (Ezért nem kaphatott máig utcanevet Antall József.) Szegednek is van hasonló
rendelete, de csak tíz évről. Ezt sem tartották be. Pedig, hogy ez a „higgadási idő” mennyire
célszerű és szükséges, Komócsin Zoltán példája bizonyítja. Róla már – a városi szabályrendelet fölrúgásával – négy év múltán teret neveztek el, szobrát is elkészíttették, de mindez
a várt halhatatlanság helyett kérészéletűnek bizonyult: a rendszerváltoztatás után rögvest
elavult.
A szabályrendeletet a városi közgyűlésnek ki kell terjesztenie utcanevekről az emléktáblákra és a szobrokra is. Tíz év helyett szintén húszra. Lepleztek le emléktáblát olyanról,
aki mint besúgó, ügynök lepleződött le. Az ilyen kínos lelepleződéstől meg kell kímélni a
hatóságot is meg az utókort is.
Amíg Babits Mihálynak nincs szobra Szegeden, elsietett Janikovszky Évára egymás után
rohamtempóban szoborral, emléktáblával, intézménynévvel emlékeztetni. Tamási Áron
többször járt Szegeden; az első világháború végén a szegedi 46. gyalogezredben szolgált.
Meglátogatta a haldokló Móra Ferencet Boldogasszony sugárúti lakásán. Szerepelt a Tisza
Szálló nagytermében, az egyetemi központi épület aulájában, s így tovább… Wass Albert
soha be nem tette a lábát városunkba. A nagyságrenddel jelentősebb Tamásit előbb illett
volna megtisztelni.
Amíg a világklasszis Moholy-Nagy Lászlónak nincs szobra városunkban, addig az
„aprószenteknek” ízléstelenség a kultusznak ezt a formáját szorgalmazni.
Emlékeztetek, kinek járna – a föntiek után még – az utókornak három dimenzióban kőbe
vésett emlékeztetése.
Az új közgyűlés alakítson szoborbizottságot, és ez gondoskodjék a város szobrainak
tervszerű gazdagításáról. Ide értve a Nemzeti Emlékcsarnok átgondolt, nem elhamarkodott
fejlesztését is.
*
Babits Mihály (1883–1941) költő, író, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Juhász Gyula egyetemi társa, barátja, a szegedi főreáliskola tanára (1906–1908), a Nyugat
szerkesztője. Szobrának a Nemzeti Emlékcsarnokban kell állnia.
Baghy Gyula (1891–1967) színész, eszperantó író, költő, műfordító. A nemzetközi nyelv,
az eszperantó úttörője, apostola hazánkban. Szeged szülötte. 1911-ben kezdett eszperantót
tanulni. Hat évig volt hadifogoly Szibériában.1922-ben a Literatura Mondo (Irodalmi Világ)
c. folyóirat alapítója, társszerkesztője. 1928-ban jelent meg első eszperantó nyelvkönyve,
azóta számos kiadásban. Pécsett emléktáblát állítottak tiszteletére. Szülővárosában semmi
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sem őrzi emlékét. A levéltárban meg kell keresni, áll-e még a szülőháza, és emléktábláját
arra, szobrát a közelében alkalmas térre kell elhelyezni.
Balassi Bálint (1554–1594) költő, a török elleni honvédelem végvári harcosa, a magyarlíra
első világirodalmi jelentőségű képviselője. Szegeden nem járt. Szobrának a Nemzeti
Emlékcsarnokban a helye. Megdöbbent, hogy még ma sincs ott szobra.
Békefi Antal (1858–1907) újságíró, író. Szentesen született, de már középiskoláit itt
végezte a főreáliskolában (1871–1875). Operaénekesnek készült, de tüdőbaja, amely végül
korai halálát okozta, megszakíttatta vele fővárosi tanulmányait. 1880-tól a Szegedi Napló
munkatársa, 1899-től felelős szerkesztője. A Dugonics Társaság egyik alapítója (1892) és
1904-ig főtitkára. Szerkesztette a társaság évkönyveit (1900–1905). A szegedi parasztnovella egyik úttörője, ebben Tömörkény István elődje; kollégája, barátja. E nemben úttörő
Bíró előtt (1886) című novelláskötete és Betyárok (1898) címmel, Történetek az alföldi
rablóvilágból gróf Ráday Gedeon korából alcímmel megjelent – ma úgy neveznénk –
riportkönyve, amelynek 2. kiadása Sötét idők (1906) címmel jelent meg. Dankó Pistának
írt dalszövegei közül máig népszerű az Eltörött a hegedűm kezdetű. Arcképét legutóbb
Lengyel András rajzolta meg (Közkatonái a tollnak…, 1999). Szobrának helyére javaslatot
várunk.
Berczeli Anzelm Károly (1904–1982) költő, író, műfordító. Szeged szülöte. A Szegedi
Fiatalok Művészeti Kollégiumának egyik kezdeményezője (1929). Egyetemi gyakornok
(1934) 1938-tól az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, 1950-től a magyar értelmező
szótár munkatársa. Janus Pannonius latin verseit ő ültette át magyarra (1934). A szegedalsóvárosi hagyományokból táplálkozó Fekete Mária című misztériumjátékát 1937-ben
bemutatták a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Ha hajdani lakóháza alkalmas, domborművű
emléktábla jó megoldás.
Csaplár Benedek (1821–1906) piarista tanár, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja (1886). 1846–1867 közt tanított a szegedi kegyes oskolában. Utána
a tatai gimnázium igazgatója, majd a vatikáni okirattár munkatársa.
Nagy gondja volt a szegedi hagyományok, elsőként Dugonics András életművének ápolására. Kezdeményezte Dugonics emlékoszlopát a fölsővárosi Deszkás (1922-től Dugonics)
temetőben. Fő műve a nagyszentmiklósi születésű nagy piarista nyelvtudósnak, Révai
Miklósnak négykötetes életrajza (1881–1889). Ez – Bálint Sándor értékelése szerint – a
szegedi barokk művelődés történetére is forrásértékű munka. Benne tekintélyes fejezetben
kutatta föl Révai szegedi éveit, tanulmányait (49–67). Több Szegeden írt műve töltött be
fontos szerepet a hazai művelődéstörténetben: Buzgó óhajtás nemzeti hagyományaink,
különösen a tájszógyűjtés ügyében. Pest, 1858. A nemzeti művelődés alapja. Szeged, 1861.
Ipolyi Arnold barátja. Maga is szorgos tájszógyűjtő és néprajzi jelenségek megfigyelője,
leírója. Bálint Sándor nagy műve, A szögedi nemzet névmutatójának (1982) gazdagsága
tanúsítja, mennyivel járult hozzá Szeged történeti néprajzának megismeréséhez. Hagyatékát
az MTA kézirattára őrzi. Ipolyi hatására, tanítványának, a szegedi Debreceni Jánosnak, a
későbbi egri püspöknek segítségével kezdeményezte az első hazai társadalmi (kollektív)
népmesegyűjtést (1846–1854). Gyűjtésük a Magyar Népköltési Gyűjtemény 13. köteteként
csak 1914-ben jelent meg Ipolyi Arnold népmesegyűjteménye címmel Kálmány Lajos
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jegyzeteivel, szerkesztésében. Tanítványa volt Bakay Nándor, Kovács János, Kálmány
Lajos, Löw Immánuel, Varga János: a szegedi népélet-kutatás jelesei. A kiskunfélegyházi
gyűjtő, a fiatalon elhunyt Kalmár Bertalan (1841–1865) VIII. osztályos gimnáziumi tanuló
a legszorgalmasabb volt, amikor szülővárosának meseanyagát gyűjtötte. Megérdemelne
márványtáblát a városháza előcsarnokába, a Kalmár család emlékét, érdemeit 1894 óta
őrző márványtáblája mellett, vagy a Kalmár-kápolna falán. Ezt az édesapja, Kalmár József
(1801–1884), az utolsó kiskun kapitány emeltette sok családi tragédiája, mindkét fiának
korai halála után, 1876-ban.
Csaplár Benedek mellszobrának, amelyről piarista öltözetének ki kell tünnie, ugyancsak
a Nemzeti Emlékcsarnokban a helye.
Dózsa György ~ Székely György (1470 k. – 1514) végvári vitéz, az 1514. évi parasztfölkelés vezére. Dózsa fejét itt adták át a földnek, / mikor megjárta már a zord bitót. / De
hallgat róla most a csöndes őskert. / Magyar titok. De még beszélni fog! (Juhász Gyula: Az
alsóvárosi temetőben.) A hagyomány szerint, amelyet Juhász Gyula költészete is megőrzött,
Szegeden nevelkedett, Pálfy Balázs főbíró családjában fogadott fiúként. Ezért küldte fejét
Szapolyai János Szegedre. És az alsóvárosi barátok ezért temették a templomuk körül
elterülő temető földjébe. (Juhász Gyula: Dózsa feje.) Bálint Sándor szerint Alsóváros más
hagyománya szerint fejét a barátok templomuk oldalfalában helyezték el, hogy „mikor
eljön az ideje, majd meg is találják”. A Szent György téri (házszámozás szerint Osztróvszky
u. 1/B) általános iskola egykor a nevét viselte, ezért falán Tápai Antal Dózsa-domborművét
őrzi.
Rég itt kéne állnia szobrának! Az 500. évfordulót is elmulasztotta a város. A történeti
Dózsa ugyan korának kegyetlen világában maga is embertelen tetteket követett el. Így
Csáki Miklós csanádi püspököt személyes bosszúból nyársra húzatta, és hóhérait így biztatta: Korpázd a bestyét! Ám Dózsa neve jelkép: a parasztlázadást testesíti meg történelmünkben, s ennél igazabb társadalmi jelenség abban a korban nem volt. Nem véletlen tehát
a magyar irodalom felhőtlen emlékezése, történelmi szerepének, jelentőségének Eötvös
József, Petőfi Sándor, Ady Endre, Juhász Gyula, Féja Géza és mások klasszikus műveikben
megörökítése.
Endre Béla (1870–1928) festőművész, a hódmezővásárhelyi, tágabbban az alföldi festészetnek Tornyai Jánossal úttörője. Szegeden született, a Fekete Házban (Somogyi u. 13.),
mert édesanyja, bár már Vásárhelyen volt férjnél ármentesítő társulati mérnöknél, édesapjának, Mayer Ferdinánd (1813–1903) vaskereskedőnek házába jött haza gyermekét világra
hozni. Erre a Kelemen utcai oldalon emléktábla figyelmeztet. Ez azonban kevés. A történelmi nevezetességű, angol romantikus stílusban épült műemlék (1860) ház az önkényuralom alatt kaszínó, a nemzeti ellenállás fészke; 1917 és 1919 között Munkásotthon, ahova
Juhász Gyula is járt. 1918. október 22-én itt alakult meg szegedi Nemzeti Tanács. Mellette,
a parkban állhatna Endre Béla mellszobra. Móricz Zsigmond prózában (Szív és ecset),
Juhász Gyula versben búcsúzott tőle:
Tiszta, szelid lelkét csöndben ringatta az alkony,
Egy volt ő s a mező, benne a róna dalolt,
Mások a parlagról büszkén magasodnak az égnek,
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Ő a magyar Alföld méla porába hajolt.
(Endre Bélának, sírjára)
Ezt kellene fölvésni szobrának talapzatára.
Herczeg Ferenc (1863–1954) a Temes megyei Versecen sváb családba született író középiskoláit 1874-ben kis Bécsben, Temesvárott kezdte, de szülei, hogy magyar szót tanuljon, 1876-ban átíratták a szegedi kegyes oskolába, a piaristákhoz. Két évet töltött itt, de a
Várost mindig szerette, gyakran megfordult itt.
1894-től az Új Idők főszerkesztője. 1899-ben akadémikus, 1903-ban már tekintélyes író,
„írófejedelem”, amikor a megalakuló, székhelyéül Szegedet választó Délvidéki Magyar
Közművelődési Egyesület (DMKE), alelnökévé választotta. Elnöke ekkor Rónay Jenő
(1854–1921) kiszombori földbirtokos, 1886-tól Torontál vármegye alispánja, 1891-től 1902ig főispánja. 1906-ban a Boldogaasszony sugárút elején (a Hősök Kapujával egybeépülve)
fölavatták a DMKE palotáját. A DMKE Makón, Aradon és még Debrecenben is internátusokat létesített. (A bánsági sváboknak Szegeden három ún. gyertyámosi internátusuk is
volt!) A DMKE elnöke 1920-ban Herczeg Ferenc lett. Horthy Miklós kormányzóvá választása után részt vett Szegeden a korábbi belügyminiszter, Kelemen Béla kezdeményezésére
a kérészéletű Magyar Királyság Pártjának megalapításában. Horthy később elnézte ezt
neki. 1929-ben Kelemen Béla, Várhelyi József belvárosi plébános és Löw Immánuel főrabbi
mellett Herczeg Ferencet is megválasztották a szegedi városi közgyűlés tiszteleti tagjának.
1934-ben – József főherceg, Gömbös Gyula miniszterelnök, Glattfelder Gyula megyés püspök mellett tagja lett a Szegedi Szabadtéri Játékok Baráti Társaságának. Később díszelnökké avanzsált. A szabadtéri játékokon 1936-ban és 1937-ben a Bizánc című történelmi
drámája került színre.
A „világot jelentő” szegedi deszkákon már 1893-ban megjelent A dolovai nábob című
színművével. Ezután a következő darabjait mutatta be a Szegedi Városi Színház: A három
testőr (1894, 1896), A dolovai nábob (1895, 1897, 1898, 1909), A Honthy háza (1896), Ocskay
brigadéros (1901, 1926), Bizánc (1905, 1906, 1929, 1942), Déryné ifiasszony (1907), A
kék róka (1917, 1944), László király (1919), Gyurkovics lányok (1921, 1940) A híd (1941),
Gurkovics fiúk (Farkas Imre földolgozásában, 1928).
Herczeg Ferenc humanitását bizonyítja, hogy 1943 februárjában ő is aláírta a kérvényt,
amelyben a magyar szellemi élet kiválóságai kérték Radnóti Miklós fölmentését munkaszolgálata alól. Április végén haza is engedték (Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és
költészete. 2005. 583).
Az írót 80. születésnapja alkalmából 1944. február 9-én a színházban Sík Sándor egyetemi tanár méltatta.
A színházban kellene helyet találni büsztjének.
Jerney János (1800–1855) ügyvéd, történész, nyelvész, akadémikus. Dorozsmán született, ott volt birtokos. Ő volt a község (ma Szeged része) első történetírója (1833). A szegedi
kegyes oskola elvégzése után, 1815-ben a pesti egyetemre iratkozott be. Utána a bécsi egyetemen keleti nyelveket, régészetet tanult. A magyar és a kun nyelvet összehasonlító tanulmányáért Marczibányi-díjat kapott (1825). 1834-ben Pestre költözött. 1844/45-be kutatott. Első
értekezéseit a szegedi Grünn-nyomda adta ki. Fő műve Keleti utazása a magyarok őshelyei-
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nek kinyomozása végett, Pest, 1851. Utolsó könyve is Szegeden jelent meg: Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából. 1854.
Dorozsmán emlékeznek nevére; utca és iskola hirdeti nevét. A róla elnevezett új iskolaépületben őrzik Nyilasy Sándor róla készült színes olajképét. Akár egész alakos szobrának
is ott kell méltó helyett találni.
Jósika Miklós (1794–1865) író, akadémikus, a magyar regény egyik úttörője. Jogot
végzett, katonáskodott Galíciában, Olaszországban, Franciaországban, Bécsben. Kapitányként szerelt le. Házassága révén 1819-től a nyírségi Napkoron élt, majd erdélyi birtokára
költözött. 1834-től részt vett az erdélyi országgyűlésben. Abafi (36) című regényével a
reformkor legnépszerűbb írói közé emelkedett. A Kisfaludy Társaság tagja (1838), elnöke
(1842). 1848-ban a Honvédelmi Bizottmány, később a legfelsőbb törvényszék tagjává
nevezték ki.
1849-ben az országgyűléssel jött Szegedre. Megragadta a hely szelleme, anyagot gyűjtött
regényéhez, A szegedi boszorkányokhoz (1854), amelyet emigrációjában, Brüsszelben írt
és adott ki. 1880 óta utca van róla elnevezve a városban. Radnóti Miklós tanulmányt írt
bécsi és brüsszeli idejéről (1938). Kokas Károly és Szajbély Mihály leveleit, emlékalbumát
adta ki (1988).
Mellszobrának a Nemzeti Emlékcsarnokban a helye.
Károlyi Lajos (1877–1927) festőművész. Szeged szülötte, Juhász Gyula barátja, rokonlelkek. A költő nagy verssel köszöntötte, nekrológot írt róla. Károlyi Münchenben,
Nagybányán, Rómában tanult. Tolsztoj híve volt, 1899-ben el is zarándokolt Jasznaja
Poljanába; erről a Délmagyarország 1910. karácsonyi számában számolt be. Bebarangolta
a cári Oroszországot. Hazatérve Makón, 1902-től Szegeden alkotott. Visszahúzódva, Alsóvároson, a Róka utca 24. sz. házban, nagybátyjánál húzta meg magát. Valahol arrafelé kellene
szobrát fölállítani. Számos önarcképet festett. Képeit a szegedi múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. Monográfiáját Szelesi Zoltán írta meg (1960).
Kosztolányi Dezső (1885–1936), költő, író, újságíró. Szabadkán született, s bár apja volt a
gimnázium igazgatója, 1903-ban, az érettségi előtt, fegyelmi vétség miatt ki kellett csapnia a fiát. Ekkor Szegedre iratkozott, de nem sokáig, mert visszatért szülővárosába, és magánúton fejezte be tanulmányait.
A pesti egyetem bölcsészeti karán a három vidéki költő (Babits Mihály, Juhász Gyula,
Kosztolányi Dezső) összetalálkozott, összebarátkozott. Kapcsolatuk holtukig erős volt, ám
ez nem jelent állandó egyetértést, hanem vitákat, feszültségeket, nézeteltéréseket. Politikait
is, hiszen a forradalmak a családtagokat is megosztották. Juhász Gyula mint a Szeged és
Vidéke oszlopos tagja támogatta szabadkai barátját, és rendre elhelyezte verseit a rangot
jelentő szegedi hasábokon.
1906 júniusában Kosztolányi meglátogatta barátját, és együtt nagyot sétáltak a városban.
A szegedi költő barátjának, Gedő Simonnak számolt be élményeikről. „Egész délután sétáltunk a Tisza partján, költők a füzesbe! Kegyelettel néztük meg városom nagy szülöttének,
Dugonicsnak szülőházát, ahol a fölirat ragyog:
Itt született, élt és halt meg Dugonics András
Legfinomabb Kathreiner malátakávé elsőrendű babkivonattal…”
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Dugonics szülőházában ugyanis akkor matralistabolt, azaz vegyeskereskedés működött… Kevéssel utóbb lebontották, és a helyén épült iskola falára Tömörkény István fogalmazta az ország, de lehet, hogy Európa, legnagyobb emléktábláját.
Juhász Gyula beszámolója szerint Kosztolányival bejárták újszegedi ligetet, a Stefániát.
„Kerestük a szegedi intellektüeleket, de ezt még az ő szemével sem tudtuk fölfedezni. Csak
egy ökröt láttunk a Dugonics szülőháza előtt…”
Fonák helyzet: 1906. október 27-én a szegedi Juhász Gyula nincs itthon, a szabadkai meg
a szekszárdi barát az ő városában emlegeti a száműzöttet. Babits Szegedről számolt be a
Máramaroson tanító Juhász Gyulának Kosztolányi látogatásáról: „Kosztolányi oly jó volt,
hogy meglátogatott Szegeden…”
1907 októberében Kosztolányit katonai behívó fenyegette, de ő „megjátszotta magát”,
s elérte, hogy fölülvizsgálatra küldjék a szegedi kerületi honvédkórházba, s itt idegbetegnek
nyilvánítsák, ne hívják be. Az akkori honvédkórház ma a 2. sz. városi közkórház (Kálvária
sugárút 57.). Ennél méltóbb körülmények közt látogatott városunkba 1917. február 11-én,
amikor Barta Lajos és Karinthy Frigyes társaságában irodalmi matinén szerepelt a Korzó
Moziban, a Kárász-ház földszintjén (Széchenyi tér). Utána meglátogatták a beteg Juhász
Gyulát az Ipar utcában.
Juhász Gyula negyedszázados költői jubileumán, 1923 pünkösdjén, itt volt Babits is,
Kosztolányi is. Az ifjú József Attila is. 1929. január 28-án Kosztolányi az Egyetem Barátainak Egyesülete meghívására a művészetről tartott előadást az egyetem központi épületének (Dugonics tér 13.) aulájában. 1930. április 6-án a Tisza szálló nagytermében a Móricz
Zsigmond vezényelte Nyugat-munkatársak adtak elő verseikből, elbeszéléseikből: Babits
Mihály, Bibó Lajos, Gellért Oszkár, Kosztolányi Dezső, Schöpflin Aladár. Juhász Gyula
megint nem lehetett köztük: már Ipar utcai magányának melankóliájába süppedt.
Kosztolányi Dezsőnek, közel Babitshoz, a Nemzeti Emlékcsarnokban kell helyet keresni.
Kováts István (1822–1902) építőmester, Szeged köveinek megmentője, a kőtár megalapozója.
Önéletrajzát (Egy szegény pórfiú önéletírása, 1885) Zombori István gondozásában a
Tiszatáj Kiskönyvtár adta ki. Kéziratát a Somogyi-könyvtár őrizte, őrzi. Móra Ferenc belőle
merítette a Zia Nia kilakoltatása című remek elbeszélésének alaphelyzetét. Életrajzának
tanulságain kívül Kováts Istvánnak jó érzékkel volt figyelme a történeti néprajzi adatok
iránt, s ezeket is szép számmal megörökítette. Bálint Sándor A szögedi nemzet köteteiben
tőle is sokat idéz. A szobrász dzáméára arcképét is megmentette (1. k. 29.).
A turbános kocsmacégért, amely után a mai Jósika utcának 1841-től (de lehet, hogy
előbb, de nincs forrásunk) 1880-ig Törökfej~Török fő utca volt a neve, ő mentette meg, és
építette be Kossuth Lajos sugárút 17. sz. házának homlokzatába. Ma ez a ház a hajdani
Magyar Mezőgazdasági Kamara eltorzított nevű utódának, a Nemzeti Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának székháza. (Csak tudnám, miért kell minden üzletágat bepréselni egyetlen cégnévbe!? S miért több a Nemzeti, mint a Magyar? Miért szebb
a nyelvünktől idegen, mássalhangzó-torlódásos Agrár, mint az 1055 óta élő szép mező?)
A legutóbbi tatarozáskor a török fej eltűnt.
Tévesen sokan kőműves mesternek hiszik, holott mai megfelelője építészmérnök, vagy
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legalább építésztechnikus volna. Hiszen Pesten Hild Józsefet is építészmérnöknek titulálják.
Bécsben a műegyetem elő-adásait is hallgatta. Egy évet Kolozsvárt tanult, egy Nagyszebenben töltött, azután valcolt: bejárta fél Európát. Állomásai: Lemberg, Krakkó. Galíciában
magyar huszárokkal, köztük szegediekkel találkozott. Azután München, Augsburg, Nürnberg, Wittenberg, Potsdam, Berlin, Drezda, Prága, Bécs, Pest. 1847-ben hazatért szülővárosába. Részt vett a szabadságharcban, utána a Fejér megyei Baracskán, majd Bécsben bújt
meg.
A viszonyok enyhültével hazatérve megszerezte az építőmesteri oklevelet, és önállósította magát. Gerster Károly pesti építész tervei alapján ő építette a Fekete Házat (1857).
Építményeinek zömét már lebontották, de néhány áll még, így az említett Törökfej ház.
Legmaradandóbb tette a Víz (1879) után lebontott várból kikerült régi kövek megmentése. Saját költségén, a hivatalok gáncsoskodása ellenére, fortéllyal és megalázkodással,
szekérszámra hordatta el a hajdan a várba beépített építészeti emlékeket: templomkapuk,
ajtók, ablakok bélleteit, oszloptöredékeket, oszlopfőket, vállköveket, gyámköveket, boltozatgerinceket, záróköveket, párkányokat – a középkori Szeged építészeti múltjának, színvonalának pótolhatatlan bizonyítékait.
Ezekből nyílt meg 1963-ban a vármaradvány udvarán a szegedi kőtár. Ott a helye Kováts
István mellszobrának.
Lázár György (1851–1915) ügyvéd, tiszti főügyész (1882–), helyettes polgármester
(1891–?), szabadelvű párti országgyűlési képviselő (1898–), polgármester (1904 –). Ady
szerint „a legszeretnivalóbb literary gentleman” (1913). 1880-tól a Szegedi Torna Egylet
elnöke. 1895–98-ban iskolaszéki elnök.
Kezdeményezte a Dugonics Társaság megalapítását (1892), és ő lett első elnöke haláláig.
„Vikendházában”, egy marostői csőszházban látta vendégül halpaprikásra író- és művészbarátait (Fadrusz Jánost, Herczeg Ferencet, Mikszáth Kálmánt, Pósa Lajost, Tömörkény
Istvánt, Vastagh Györgyöt, Vágó Pált).
1893-ban a törvényhatósági bizottság határozata alapján ő terjesztette a kormány elé a
harmadik egyetem Szegedre telepítésének javaslatát. „Valóságos beteggé búsulta magát,
amikor előbb Debrecen, majd Pozsony részesült előnyben Szeged rovására” (Szeged monográfiája, 1927. 39.). 1910-ben új kezdeményezést indított. Az Országgyűlésben Herman
Ottó szorgalmazta az ügyet (1911).
„Tisza Lajos és Kállay Albert után ő volt Szeged harmadik rekonstruktora” (Czímer
Károly: A szeged-belvárosi kaszinó százéves története. 1929. 38.). „Szeged tele van szoborral, amikkel Lázár György ékesítette fel a várost” (Szeged monográfiája, 1927. 319.).
„Száz esztendővel vitte előbbre a várost: villanyos vasút, vízvezeték, aszfaltjára, kultúrpalota, múzeum és képtár, új rókusi templom, belvárosi román [stílusú] bazilika*, szobrokkal díszelgő virágos közkertek a magyarság egyik legdíszesebb városává emelte nemes
ambíciója a szülőhelyét” (Czímer: i. m. 234–235.). Gondja volt a belváros, a Széchenyi tér
ékesítésére a négy nagy magyarnak, Széchenyi Istvánnak (Stóbl Alajos, 1912), Vásárhelyi
Pálnak (Mátrai Lajos, 1905), Tisza Lajosnak (Fadrusz János, 1904), Deák Ferencnek (Zala
György, 1914) szobrával. Szeged idézett (kék) monográfiája még szaporítja a polgármestersége alatt épült intézményeket: vakok intézete, a most eladott és a CBS nagyáruháznak
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helyet csinálva lebontott Árpád Otthon (a Liga), a vasúti leszámoló hivatal, a DMKEpalota, felső-ipariskola, kereskedelmi iskola, Dugonics utcai polgári leányiskola, Törődött
a tanyai utak rendezésével is. A mai Tömörkény gimnázium, kezdetkor felső leányiskola,
szintén kezdeményezésére épült föl (1898–1902).
1909-ben megírta emlékeit az 1879-i tiszai árvízről (Visszaemlékezések a nagy árvíz
napjaira).
A város hálátlan volt vele szemben! Egész alakos szobrának ott a helye a Tisza-parton,
a Közművelődési palota előtt, Mikszáth, Reizner, Tömörkény, Móra társaságában.
Moholy Nagy László (1895–1946) festőművész, fotóművész, művészeti szakíró. Bácsborsódon született, apja elhagyta családját, Amerikába ment, nyoma veszett. Anyja nevelte
föl őt és öccsét, Ákost. Moholról, ahol ügyvéd nagybátyja, Nagy Gusztáv tartotta el őket,
költöztek Szegedre. Weisz László 1905-ben iratkozott be az állami főgimnázium (a Radnóti
elődje) első osztályába. Neve a közös értesítőkben az ötödik osztályban Nagy (Weisz) Lászlóként, a hatodiktól, 1910-től már csak Nagy Lászlóként szerepel. Középiskolai éveiről
szűk források, az említett nyomtatott éiskolai évkönyvek alapján, Szegedi örökség (1983)
című könyvemben adtam képet. Nagy László jeles tanuló volt, kitűnt gyorsírásban, önképzőkörben, pályázatokban, színjátszásban. 1913-ban jelesen érettségizett.
Ősszel osztálytársával, legjobb barátjával, Bach Imrével (1895–1966), a későbbi neves belgyógyászprofesszorral együtt ment Pestre egyetemre. Együtt vettek ki albérletet. Később
Berlinben is együtt laktak, míg Bach Imre haza nem jött, Nagy László pedig nem ment tovább Amerikába.
A világháború közbeszólt: másodéves joghallgató, amikor bevonult, s hamarosan a
fronton találta magát. Addig írónak készült, a fronton levelezőlapokra krétarajzokat
készített, s hazaküldözgette őket. A címzettek dicsérték, némelyik elragadtatásával tisztelte
meg. „A dicséret jólesett – írta haza egyik lapján. – Az addigi időtöltésül szolgáló rajzolgatás rendszeresebbé vált. Ahogy sebesülten hazakerültem, föladtam irodalmi terveimet…”
1917-ben megsebesült. Előbb Odesszában, majd itthon, Szegeden ápolták. Ekkor már
festegetett is. Jogi végbizonyítványt szerzett, de doktorátust már nem. 1918-ban rendezte
első kiállítását a Budapesten a Nemzeti Szalonban. 1919 végén ismét Szegeden volt, és a Ma
meg a Tett művésztáborának neves tagjával, a szobrász Gergely Sándorral (1889–1932) bérelt
műtermet a Gizella (ma Aradi vértanúk) tér 3. sz. sarki házban. (Ma OTP fiók van itt.) A tárlatról Juhász Gyula írt elismerő kritikát.
A költő később is számon tartotta Moholy útját. Egy év múlva megírta, hogy Moholy
már Berlinben van, művészi sikerei vannak. Moholy elküldte neki a katalógust, amelyben
ő is szerepelt, s beszámolt neki a kapott művészi megbízásokról. Juhász Gyula büszkén
fűzte hozzá: „E sorok írója fedezte föl őt annak idején Szegeden, előre jósolva kiválóan
erős tehetsége kifejlődését és sikerét.”
A Szegedről elindult Moholy Nagy László azóta befutott az egyetemes művészet világába. Szegedi szobrának szintén a Nemzeti Emlékcsarnokban illendő állnia.
Nyilasy Sándor (1873–1934) festőművész, az alföldi festészet jellegadó képviselője.
Szegeden született, egész életét itt töltötte. Német iparoscsalád sarja: Pfeilstifterből magyarított (Bálint Sándor: A szögedi nemzet, 2: 245.). Nevüket a szegedi kádárcéh okiratai őrzik.
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Az árvíz miatt ugyan egy évig el kellett hagyniuk házukat, de mire Sándor iskolába került,
már itthon voltak. Érettségi után, 1893-ban Münchenbe került, Hollósy Simon ottani festőiskolájába. Onnan Párizsba ment, ott Munkácsyhoz is eljárogatott. Hazajőve 1897/98-ban
Nagybányán tartózkodott, és tíz képével már szerepelt kollektív kiállításukon (1899).
Ezeket már itthonról küldte Nagybányára. Többé nem ment el innen tartósabban.
Először a horgosi Kamaráserdőn, ahová Balázs Béla Bartók Bélát is elvitte első népdalgyűjtő útjára, próbált megtelepedni, de kevéssel utóbb Tápén rendezkedett be. Megihlette
a tápai nép, a még gazdag népviselet, a z alföldi táj, a Tisza, a parti füzes, a kicsiny, hunyorgó
ablakú parasztházak sora. „Tápai képein – írta Bálint Sándor (A szögedi nemzet, 1: 234.)
– a parasztélet nagy problémái is tükröződnek”. Másutt azt írja róla: „Szeged egyik legnagyobb festőfia, aki tápai népviseletes képeivel az alföldi impresszionista festészet sajátos
szegedi tájszólását teremtette meg (2: 262).
Tápén kell alkalmas helyet találni mellszobrának.
Cs. Sebestyén Károly (1876–1956) rajztanár, képzőművész, néprajzkutató, régész. A
budapesti Képzőművészeti Főiskolán szerzett oklevelet (1898), és 1901-től a szegedi polgári iskolában tanított. Helytörténeti cikkei jelentek meg a lapokban, ez hozta össze Móra
Ferenccel. 1919-től beosztott tanárként Mórát helyettesítette a múzeumban. Beletanult a
régészetbe, rajzolt kiadványokba, kiállításokra. Szeged középkori építészetének és a magyar parasztháznak kutatásában szerzett kivételes jártasságot. 1929-ben a szegedi egyetemen bölcsészdoktori fokozatot szerzett. Móra halála után, míg Csallány Dezsőt ki nem
nevezték, igazgatta a múzeumot (1934–36). Tájékozottsága lehetővé tette, hogy az ismert
tétel (a régészet megkövült néprajz, a néprajz mai régészet) szerint e két múzeumi tudományt egyaránt eredményesen művelje.
Ő a Dömötör-torony megmentője. Igaz, megmaradásához Móra Ferenc tekintélye és
emlékezetes fölszólalása kellett, de Mórát Cs. Sebestyén tájékoztatta és ösztönözte. Pusztán
ezért megérdemli, hogy mellszobra – valahol Móra mellett – a Nemzeti Emlékcsarnokba
kerüljön.
Sebők György (1922–1998) Szegeden született. Apja Sebők Vilmos ügyvéd, anyai nagyapja Krausz József orvos volt. Húga Sebők Éva (1927–2014) író, költő, lengyelből műfordító.
Sebők György ötéves korától szülővárosában végezte zenei tanulmányait. Baranyi János
(1891–1971), a szegedi zeneiskola igazgatója tanította zongorára. Zeneelméletet Szögi
(Szeghy) Endrétől tanult. Itt derült ki, hogy abszolút hallása van. Kamarazenei tanulmányait
is a Baranyi magániskolában kezdte el; Gábor Arnoldné hegedűtanárnő tanította. Első
szegedi föllépésére Dombi Józsefné Kemény Erzsébet a Délmagyarország 1929. május 28-i
számában talált adatot. Lengyel Vilma, a Délmagyarország zenekritikusa erről a hangversenyről írt: „Egyike a legtehetségesebbeknek a kis 6 éves Sebők Gyuri; a művészlélek
szárnybontogatását éreztük játékában.”
A nyarakat a család Jánosszálláson, tanyájukon töltötte. Apja nyáron is törődött azzal,
hogy fia gyakoroljon. Ezért oda is vitetett ki pianínót. Az úszás, fáramászás, homokvárépítés, barangolás közben naponta két órát gyakorolnia kellett.
16 évesen korában került a budapesti Zeneakadémiára. Zongoratanára Székely Arnold
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és Keéri-Szántó Imre, rövid ideig Faragó György volt. Fischer Annie-hoz is járt magánórákra.
Zeneszerzést Kodály Zoltántól, kamarazenét Weiner Leótól tanult. A Zeneakadémiát befejezve a Berlinből Budapestre költözött Paul Weingartennál képezte magát. Rövid ideig
a szegedi, 1949-től a budapesti konzervatóriumban tanított. 1952-ben Liszt-díjat kapott. A
forradalom után Párizsba ment. Első lemezével elnyerte a Grand prix du disque díjat. 1962-ben
az USA-ba költözött, és a bloomingtoni Indiana Egyetem tanára lett. 1985-ben kitüntetett
professzor. 1984-től a berlini Hochschule der Künste (művészeti főiskola) vendégtanára.
Az Ernen Musikdorf mesterkurzus, a svájci Jövő Fesztiválja alapítója és igazgatója. 1958ban párizsi hanglemeznagydíjat, 1995-ben Párizs város aranyérmét nyerte el.
A háború után rokonokhoz Dévára, majd Bukarestbe került. Híre eljutott George
Enescuhoz, és ő megkérte, lépjen föl Mozart D-moll zongoraversenyével. 1946-ban hazajött Budapestre. 1949-ben kinevezték a budapesti konzervatórium tanárának. A berlini
Világifjúsági Találkozón díjat kapott. 1950-ben Liszt-díjas lett.
1997-ben, 75. születésnapja alkalmából meghívták szülővárosába. Két nagy sikerű hangversenyt is adott. Ekkor megkapta a Magyar Köztársasági Érdemérmet és és Szeged Város
Emlékplakettját.
Sík Sándor (1889–1963) kegyesrendi szerzetes, tartományfőnök, egyetemi tanár, költő,
szerkesztő. Még gimnáziumi évei alatt kérte fölvételét a rendbe. 1906-ban a pesti egyetemen magyar–latin–görög szakot kezdett tanulni. 1910-ben tanári oklevelet szerzett. Nagy
hatással volt rá Beöthy Zsolt és Riedl Frigyes, teológiai tanulmányaiban pedig rendtársa,
Schütz Antal, utóbb – nevezetes ifjúsági imakönyvük (Szent vagy, Uram, 1934) révén – szerzőtársa és barátja. 1910-től a váci, majd a pesti piarista gimnáziumban tanított. Itt tanítványa
volt Szerb Antal. 1911-ben Münchenben megismerkedett az akkor született cserkészmozgalommal, s hazatérve a magyar cserkészet egyik alapítója lett, a Magyar Cserkészszövetség elnöke. Ő dolgozta ki a cserkészet nevelési programját. A gimnáziumok nyolc osztálya
számára írt tankönyveiből nem csak a piarista iskolákban tanultak.
Az első világháborúban tábori lelkészként szolgált. 1924-ben rendje római tanulmányútra
küldte. 1929-ben a szegedi tudományegyetem magyar irodalomtörténeti tanszékére nevezték ki. Itt meg Radnóti Miklós volt legnevezetesebb tanítványa.
Háromkötetes Esztétikája a magyar irodalom- és művészetelmélet legmagasabb színvonalú műve (1942).
1945-ben a pesti egyetemre nevezték ki. Hamarosan azonban az Országos Köznevelési
Tanács ügyvezető elnöke, 1947-ben pedig a rend tartományfőnöke lett, és lemondott katedrájáról. De ekkorra már az idők is megszigorodtak, sokáig már a paptanárt nem tűrték volna
meg. 1948-ban még Kossuth-díjat adtak neki. 1946-ban akadémiai levelezőtaggá választották, de ezt 1949-ben megvonták, s csak 1989-ben adták vissza. 1946-ban újra megindult
a Vigília, a havi katolikus folyóirat Sík Sándor főszerkesztőségével.
Nekem személyes élményem volt 1943 és 1945 közt Sík Sándor előadásait hallgatni,
kollokválni nála, szemináriumain részt venni, Mikulás-napi összejövetelein élvezni a
színvonalas szórakozást. Megható élményem volt, amikor 1945 februárjában a bujdoklásból visszatérve az egyetemre, a központi épületben találkoztunk. Egy-két irodalomtörténeti
kérdésben levelet is váltottunk. Sík Sándor szobrának az Ady téren javaslok méltó helyet.
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Stahel-Számwald Gyula (1825–1912) könyvkereskedő, a magyar szabadságharc és az
amerikai egyesült Államok polgárháborújának harcosa, az USA hadseregének altábornagya. Szeged-Alsóváros szülötte. 1846-ban Pesten Emich Gusztáv könyvkereskedő segédje, majd társa volt. Barátság fűzte Petőfihez. Neki írta költő: áruld erősen költeményimet!
Részt vett a forradalomban, tagja lett a Közcsendi Bizottmánynak. A szabadságharcban
Guyon Richárd hadosztályában hadnagyi rangot ért el. Branyiszkónál 1849. február 5-én
megsebesült. Világos után Németországba menekült. Amnesztiával hazatért, de 1855-ben
ismét emigrált, Londonba, majd Amerikába hajózott.
Mint már korábban, újságírással kereste kenyerét. Az észak-déli polgárháború kitörése
után megszervezte az északiak New York-i ezredét, és alezredesi rangban parancsnoka lett.
Még abban az évben dandártábornok, 1863-ban altábornagy és hadtestparancsok lett. Híres
halálrohamával, amelyben súlyosan megsebesült, eldöntöte a Washingtonért folyó csatát.
A polgárháború után hadbírósági elnök, 1865–1869 közt az USA japán konzulja, 1877től sangháji főkonzula volt.
1893-ban az USA legmagasabb kitüntetését (Congressional Medal of Honour) kapta.
Életrajzát az ugyancsak Alsóvároson született amerikai református lelkész, Vasváry Ödön
(1888–1977) kutatta föl, és írta meg (Lincoln’s Hungarian Heroes, 1939). A Vasvárygyűjteményt, az amerikai magyarság dokumentumait Ödön bácsi 1972-ben a Somogyikönyvtárra hagyta. 1975-ben vendégül látott Washingtonban, hogy fölmérjem. Halála után
ide került. Sok kutató búvárkodik benne.
Ödön bácsi szülőházát a Mátyás téren márványtábla jelöli. Számwald Gyula mellszobrának is valahol ott lesz a legillőbb helye.
Sz. Szigethy Vilmos (1877–1956) újságíró, író, költő, „főlevéltárnok”, azaz szegedi városi
levéltár-igazgató. Nagybecskereken érettségizett, ott lett a Torontál című lap munkatársa.
1900-ban került Szegedre, és lett a Szegedi Napló munkatársa. 1903-tól 1950-ig a szegedi
városi levéltár vezetője. Tárcáiban eleinte Torontál megye, később Szeged érdekes eseményeiről, alakjairól írt többnyire humoros hangú eseteket, anekdotákat. Ő födözte föl 1899ben még mint diákot Juhász Gyulát, közölte első verseit. Vele együtt 1922-ben József
Attilát. Móra Ferenc barátja volt, mind a ketten „a Város cselédei”.
Kiss Ferenc és Tonelli Sándor társaságában szerkesztette a „kék” városi monográfiák
sorozatában megjelent Szeged-kötetet (1927). Több névtelen szerzőjű fejezetet ő írt; ezeket
könnyed, anekdotázó stílusáról, jellemző értesültségéről elég biztonságosan föl lehet
ismerni. Mikor Mórics Zsigmond a Rózsa Sándorához gyűjtött anyagot, Szigethy Vilmos
igazította el. Móricz azt nyilatkozta róla: nála jobban az utolsó ötven esztendő szegedi
társadalmát senki sem ismeri.
Fő művei: A vármegyéből. 1908. A régi Szegedből az újba. 1932. A vármegyeház kapujából.
1933. Torontáli fametszetek. 1937. Őszi szántás. 1942. Pályám emlékezete. Üzenet [Szabadka]
1991.
Vili bácsit egyszer írásommal megbántottam. Megbántam, igyekeztem kiengesztelni.
Nyugdíjasként nehéz anyagi körülmények közé került, eladogatta könyveit. Kelemen
Bélának a szegedi ellenforradalomról írott hatalmas, neki dedikált könyvét én vettem meg.
A Tiszatájban én búcsúztattam.
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Lakása a Fodor, ma Juhász Gyula utca 8. számú házban volt, Juhász Gyuláék (6. sz.)
tőszomszédságában. Ahol az utca a kiskörútba torkollik, kis zöld parktükör van. Ott állhatna
a büsztje.
Tápai Antal (1902–1986) szobrászművész. Lakatosinasként dolgozott, amikor fölhívták
Móra Ferenc figyelmét. Ajánlására került a Képzőművészeti Főiskolára. Móra a Délmagyarország hasábjain méltatta tehetségét (A kis Tápai. 1930.) Harmadévesen elnyert Ferenczy
István-díjával (1929 három hónapos római ösztöndíjra is szert tett. Egész életművével
Szegedet szolgálta. Szegeden áll Tömörkény, Móra, Katona József, Erkel Ferenc, József Attila
szobra. Létrehozta, igazgatta a Tömörkény gimnázium művészeti tagozatát, amely számos
jeles magyar művésztehetséget indított el pályáján.
Mellszobrának nem lehet jobb helye, mint egyori iskolájának kapujával szemben a
parkban.
Tinódi Sebstyén (1515 előtt – 1556) költő, zeneszerző, énekmondó, „lantos”. A régi magyar
nyelvszokás szerint foglalkozását mint azonosító jelzőt a vezeték- és a keresztneve közé
tették: Tinódi Lantos Sebestyén. 1541-ig Török Bálint deákja Szigetvárott. Urának török
fogságba esése után a török elleni harcokban megsebesült. Országjáró útjain megénekelte
a török ellenes honvédő harcokat. 1552-ben Egerben járt, megénekelte a vár ostromát.
1553-ban históriás énekeinek jutalmául nemességet kapott.
Valószínű, hogy Szegeden sohasem járt. Az 1552-ben Mátyás napján esett Szegedi
veszedelmet Kassán, oda menekült szegedi kalmárok élménybeszámolói alapján, frissiben
írta meg.
Mellszobrának rég a Nemzeti Emlékcsarnokban a helye. Az órajáték figurái közt ugyan
az ő jelképes alakja is megjelenik, de ez nyilván elégtelen.
Vetter Antal (1803–1882) császári tiszt, majd honvéd altábornagy. Osztráknak született.
1848-ban Nagyváradon szolgált alezredesi rangban. A szabadságharc mellé állt: még abban
az évben tábornokká léptették elő. A honvédvezérkar főnöke, Mészáros Lőrinc hadügyminiszter helyettese lett. 1849. március 8-án altábornagy, Dembinszki után a honvédség fővezére. Beteg lett, ezért e tisztéről lemondott. Fölgyógyulása után Bácska visszahódításának
megszervezője. Világos után emigrált, Londonban egy katonai intézet tanára lett. A kiegyezés után hazatért, Pozsonyban telepedett le. Példája, akár Damjaniché, a magyar
asszimiláció, a magyar ügy kivételes szívóerejének. Hálánk és tiszteletünk méltó jele lesz,
ha arcmását a Nemzeti Emlékcsarnokban megőrizzük
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Rideg István

A „szellemi honvédelem” kapcsán
Látom, az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
történelem-munkaközössége milyen kitűnő, felelősségteljes mottót írt fel a tiszta táblára.
George Orwelltől vette a 11 fős kollektíva az alapgondolatot. „Aki uralja a múltat, az uralja
a jövőt is; aki uralja a jelent, az uralja a múltat is.”
Habár Orwell (1903–1950) 1984 (1949) című könyvében a könyörtelen Párt jelszava ez,
és azt fejezi ki, hogy a totalitárius Óceánia a múltat a saját legitimációs céljainak megfelelően idomítja, ám ez a mottó megszívlelendő a mi korunkra nézve is. Mert a múltból
valóban lehet válogatni, és az adott politikai hatalom a céljainak megfelelően szelektál is
a múlt eseményeiből és szereplőiből, és a saját szája íze szerint úgy szól a jelenhez, különböző igenlő vagy tagadó értékeket adva a dolgokhoz; de a mai, értékzavaros, értékválságos
világunkban, amikor az értékvesztés, az igénytelenség és a teljesen kiüresedett lelkek egyre
növekvő tömegét látjuk, ettől eltekintve is jogos lehet idézni Orwellt. Mert Orwell sokatmondó, mély tartalmú bölcseletével a jó történelemtanár vagy magyartanár a maradandó
értékeink védelmére is kelhet! Így már ez a tabula rasa kijelentés egy – a megmaradásunkat
szolgáló – szellemi honvédelem jelmondata is lehet. A lényege: felkarolni, nem elhallgatni,
letagadni, lenézni, kigúnyolni a népi-nemzeti értékeinket, hanem körömszakadtáig ragaszkodni hozzájuk.
Az Orwell-mondat, bizony, jóhiszemű, felelősségteljes értékmentő küldetést is takarhat.
Sokan megfogalmazták már, hogy a múlt nélkül nincsen jövő, hogy a hagyomány éltetése
a jövő záloga. Például Körmendi Lajos Múlt nélkül nincsen jövő című remek esszéjében
(Metro, 2004.11.02.) nagyon szépen vall az ősök tiszteletéről, az erkölcsi folytonosság továbbéléséről, s miközben az ősöktől örökölt értékeket vallja, elutasítja a globalista, hedonista vagy fogyasztói életszemléletet, vagy a mindent viszonylagossá libegtető önző szemléletet.
A hagyományt félteni, védeni kell, nem szabad elárulni.
Körmendi (1946–2005) eltöpreng annak láttán, hogy „ez az élet élvezetét hajszoló kor
arra neveli az embereket, főleg az új nemzedékeket, hogy csak a mának élj! (…) Élvezd az
életet! Az élet egy nagy buli. (…) Légy önző! Gázolj át mindenkin, és csak a saját érdekeidre
figyelj! Ezt sugallják a reklámok, a televíziók, a rádiók. / Erkölcs? Hit? Tisztelet? Önfeláldozás? Emberi méltóság? Becsület? Szeretet? Család? Lovagiasság? Önzetlenség? Tartás?
Ugyan kérem! Sokan mélyen lesajnálják ezeket az értékeket, amelyeket egyébként az ősök
sugallnak.”
Körmendi világosan látja, hogy ezt a lassan már atomjaira esett, összeroncsolt magyar
társadalmat erős nemzetállammá kellene szervezni. Ebben a történelmi helyzetben, az EUban azonban ennek nem kedveznek a fellazító globalista érdekek. A szétmállasztó erjedés
láttán elkeserítő, majd mégis felemelő a következtetése.
„És mert elődeink élték, gyakorolták ezen értékeket, ezért maradhatott fenn az ország.
Ma már sokaknak eszükbe sem jut, hogy évezredes értékeinknek nemzetmegmentő ereje
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lehet. A múlttal nem törődő, jövőre nem tekintő mának élésnek nincs semmi összetartó
ereje. Ellenkezőleg! A széthullás felé taszítja a magyarságot, csak azért, hogy a világ nagy
érdekcsoportjai degeszre tömhessék a zsebüket. Számít itt még az ember, netán egy nép?(…)
A magyar lakások fő helyén trónoló képmutogató készülékekből minden áldott nap a mai
kor harsány és alpári szirénhangjai csábítják az embereket.(…) Ezek helyett én inkább
befelé figyelek. Az őseimre. Ők azt mondják, élj szerényen, másokért, a szűkebb és tágabb
közösség javára! Legyen fontos neked a néped, s tetteidet vezérelje a szolgáló szeretet!
Hinned kell, hogy az Istennek még tervei vannak a magyarsággal!”
Nagy károkat okozhat tehát, a megmaradásunk szempontjából, ha például az irodalmi
élet, az irodalmi kánon mindenkori uralói, csinálói kakukkfióka módjára kidobálják a múlt
népi értékeit, így a népi írók műveit is.
Mára már hovatovább kívánalom lehetne, hogy a szellemi honvédelem nagy nemzeti
értéktartományában jobban méltányoljuk a népi írók hatalmas teljesítményét! Például az
1930-as évek második felének grandiózus szociográfiasorozatát. Íme: Illyés Gyula: Puszták
népe, 1936, Veres Péter: Az Alföld parasztsága, 1936, Szabó Zoltán: A tardi helyzet, 1936,
Féja Géza: Viharsarok, 1937, Erdei Ferenc: Futóhomok, 1937, Kovács Imre: Néma forradalom,1937, Darvas József: A legnagyobb magyar falu, 1937, Egy parasztcsalád története,
1939.
Milyen érdekes, Thomas Mann (1875-1955) 1901-ben megírta nagy családregényét a
nagypolgárságról, ez A Buddenbrook ház, és 1929-ben Nobel-díjat kapott érte! Világ csodája lett. Veres Péter (1897–1970) megírta az alföldi magyar szegényparasztság családregényét, A Balogh család történetét (Szolgaság, 1950, Szegények szerelme, 1952, János és
Julcsa, 1957). Igaz, 1950-ben és 1952-ben Kossuth-díjat kapott az író, de mára már kit érdekel ez? Nem beszélünk róla. Nem csak a sznobok nem: de senki! Senki! Pedig a „gyepsori
4 elemis” Veres Péter említett etnográfiai pontosságú „népi-elbeszélése” egy mára már elsüllyedt világot mentett meg a teljes feledéstől. Különben az ismeretlenség sötét homályába
veszett volna. Az író az Akarattyai naplójában (Jelen idő. Magvető.1968. 279. p.) pontosan
jegyzi meg: „megírtam a szegényparaszti élet mindennapjainak az enciklopédiáját.”
Másutt (A realizmus pólusai…) kiemeli: „köztudomású, hogy én realista vagy inkább >sült
realista<, ha szabad ezt mondanom, alkatilag realista vagyok.” (Évek során. Naplójegyzetek. Magvető. Budapest, 1965. 202. p.)
Mintha mára már teljesen feledésbe ment volna a Horthy-rendszerben élő szegények
mérhetetlen nyomora! S ugyanakkor ennek az életrevaló népnek a lelki ereje.
Azt a nyomort talán nem is a néprajzosok mutatták be a legérzékletesebben, hanem a
költő József Attila, az író Móricz Zsigmond, sőt: a népi írók – az említett Veres Péter mellett
akár Sinka István lázadó versei (Vád,1939, Hontalanok útján,1943) és elbeszélése (Kadocsa, merre vagy? 1943), akár Szabó Pál regénytrilógiája (Lakodalom, 1942, Keresztelő,
1943, Bölcső, 1943).
És manapság is a lelki tartásunkat (netán a megmaradásunkat) szolgálná ezeknek az
íróknak a nyomor bemutatásán túli, az emberek köré szőtt, szép hite is.
Tisztán, világosan fogalmazott Szabó Ferenc 2004-ben, amikor szerkesztőként utószót
írt Szabó Pál Magyarország 1956-ban című riportjához. Szabó Pál, Biharugra szülötte
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„Alkotásaiból más módon meg sem közelíthető hitelességgel és árnyalatokkal, az ő sajátos
sodrású meseszövésével, a tájnyelv ízeivel tárul föl az olvasó előtt az Alföld e részének népi
világa, az egymást váltó generációk históriája, szemlélete, erkölcsi és szokásrendje.”
(Körös Könyvtár, Békéscsaba, 2004, 47. p.)
Veres Péter szintén az idők végezetéig örökítette meg a 20. század első felének alföldi,
balmazújvárosi (a regényben a beszélő nevű sárosszerdahelyi) szegényparaszti világot
1900-tól 1944-ig. „Ki mint él, úgy ítél.” Ő élte: hát írta is. Amikor tehát etnográfiai pontosságra törekszik, az életanyaga a dokumentáció hitelességével bír. Érzésvilág, gondolatvilág,
szokások, életmód, szükség diktálta, parancsolta viselkedés tárul fel a Balogh család három
nemzedékének sorsában. Veres Péter a saját bőrén érezte ennek az életnek a nehéz
parancsait. És a multikulturális 21. században már ez az „elsüllyedt Atlantisz” senkit se
kell, hogy érdekeljen?! Miért?!
Veres Péter fő művében az írói élettapasztalat szerencsésen és sikeresen párosult az
okossággal, a megörökítés vágyával, ambíciójával. A mindent tudó író a tudását a paraszti
élet igen gazdag, változatos szókincsével láttatja és kelti életre. Egy-egy jelenséget (például
pásztorélet, parasztbölcsességek, vihar, dögvész, lakodalom stb.) van türelme alaposan,
akkurátusan kifejteni. A parasztvilág minden általa tapasztalt rezdülését szeizmográfszerűen
jegyzi le, és hagyja örökül az utókornak, az öröklétnek. És persze, természetesen, ez a parasztvilág nem fedi el a parasztok közötti ellentéteket sem. Az olykor bámulatra méltó
egyéni érzések kendőzetlenül, sokszor a maguk nyers, rideg valóságában vagy édes szépségében tárulnak fel.
Veres Péter művészi, láttató feldolgozásaiban – például A dögvész, Őszi mezőkön, Szénagyűjtés, A vásár, Tengerihántás közben, Kubikosok között, Húsvét és pünkösd, „Lakodalom
van a mi utcánkba…, Az új asszony kenyeret süt, Szél és fagy, Kása, puliszka, tök stb. – a korhoz
kötött különböző ismeretek, amit a néprajz addig csak leírni tudott, életszerű működésben
vannak. Mert Veres Péternek abszolút megbízható termelési, túlélési tapasztalatai voltak.
(Maga is a tanyán nevelkedett, pásztorkodott a Hortobágyon, volt napszámos, summás,
pályamunkás a vasúton, földet bérelt.) Trilógiájában mindezt – érezni: hallatlan közlési
vággyal – az ok-okozati összefüggések közepette rögzíti. A szöveg sokszor ötletszerűen
folyik, de mint az áradat, mert elképesztő ismeretanyaga van a fogalmazójának az
emberekről, állatokról, növényekről, időjárásról, általában: mindenről. Leírja az ellést, az
állatok szokásait. Mindent tud, ismer, leír, elmond, mindent megvilágít. A hatalmas tudás
mellett erő van összegyűjtve ebben az univerzumban! És Veres Péter egész világot fürkésző
nyílt tekintete, szigorú embersége, éleslátása, átütő erejű szava előtt minden világos. Ő
még valóban mindent tudó író. És ne felejtsük el: hiteles! Sok a műben a paraszti
foglalkozáshoz köthető tájszó, de a beszédhelyzetből kiderül a jelentése. Kedveli a függő
beszédet, olykor az iróniát. Aki még ismeri ezt a mára már letűnt paraszti világot, és
igényes, annak ma is élvezetes olvasmány Veres Péter regénye. Nem csak megszépítő
nosztalgiából. Hanem mert esztétikai élményt, lelki feltöltődést jelent.
Érdekes: Veres Péter soha nem a naturalista szexet írja, hanem mindig az elszerelmesedés
finom rezdüléseinek szép, izgalmas folyamatát. Ilyen lélektani bravúr a nagygazdalány
Szabó Zsuzsikának és a szolga Balogh Jani kölcsönösen bimbózó elszerelmesedése, miköz-
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ben megtudjuk, milyen szomorú, sőt félelmetes a cselédfiú kiszolgáltatottsága. Van írói
energia, élménygazdagság, írói líra a tisztességes, becsületes, jó dolgos, szorgalmas, leleményes Jani testi-lelki szenvedéseinek és a tartásának a kiírására.
„Hozzá is fogott Jani azonnal, hogy mindent rendbe tegyen. Minden szabad percét, nappal is, este is, erre használta fel. Ha meg akar szabadulni a >semmi-ember< nyomasztó érzésétől, meg kell mutatnia Szabó Jánosnak, hogy azért Balogh Jani is ember. Jószágnak, szerszámnak
olyan ura és gondviselője lesz, amilyent még Szomorú Szabó nem látott.” (295. p.)
Az ész embere írta ezt a könyvet.
De meggyőző a derék, lélekben is erős Balogh Jani és a „vékony kis lélek” Varga Julcsi
epekedő, gyengéd, vágyakozó, ábrándozó szerelmének kibontakoztatása is. Bennük az
ideális parasztfiút és parasztlányt mintázza meg a Szegények szerelme.
„De mindez csak külsőség, amellyel a legényszem kielégítette a szívét. Mert az, ami
igazán megfogta Janit, a szem, az arc, a tekintet és a hang. Balogh Jani nem tudta, hogy az a
tekintet azért olyan kedves, mert Julcsi szerelmes, és éppen beléje szerelmes, s ha őtet látja,
kivirágzik, mint a rózsa. Harmatos és szemérmes, ugyanakkor merész, mert harcra kész
azért, akit szeret, és ez a harcos, aggódó, hol ellágyuló, hol féltékeny kis lélek kiül az arcra
és a szemekbe.” (611–612. p.) „Csak be kellene kötni a fejét, és kész asszony, az ő párja.
Nem is a lányok közt párját kereső legény szemével, hanem a párját megtalált férfi szemével
nézte minden mozdulatát: itt már nincs válogatás, nézelődés, töprenkedés: úgy szereti,
ahogy van. Akkor is szeretné, ha sápadt, fakó, törődött volna: ez az élet már az övé mindenestül.” (914. p.)
A harmadik kötetben a cseléd Balogh Erzsi és a gazdagyerek Kállai Bandi kibomló
őszinte szerelme sem kirívó vagy elrajzolt, és így hát Szent György nap éjszakáján az első
együttlétük bemutatása inkább szemérmes.
„Ki tudná azt elbírálni, hogy ez a fogadkozás egy életre szól-e, vagy egy éjszakára?
Balogh Erzsi nem, mert ez olyan szépen hangzik, és a Bandi szemei olyan tűzben égnek,
szinte látszik rajtuk, hogy igazat beszélnek, a szív szól most e fiúból, nem a lánycsábító huncutság – milyen nehéz nem hinni neki! – és Erzsi észre se veszi, hogy már a Bandi ölében
ül, s a fejét a mellére hajtja, Bandi meg a fülét, nyakát csókolgatja, majd az arcát is magához fordítja, és a könnyben úszó szemekről lecsókolja a rémület és a fájdalom harmatát.”
(1358. p.)
Hogy a népi írók munkái szinte pótolhatatlan néprajzi látleletek is a Horthy-rendszer
idejéből, azt a magyar néprajztudomány kiemelkedő egyénisége, a karcagi Györffy István
is tudta. Gombos Imre A puszta professzora című, Csontos György karcagi juhászról írt
esszéjében ilyen felütéssel kezd: „Györffy István Debrecenből hazajövet azt mondta egy
baráti társaságban: Nem kell már egyetem, hallottam Veres Pétert meg Szabó Pált.”
(Karcagi Kalendárium 1996. 62. p.)
A Szegények szerelme első része a Varga Julcsi fejezettel indul, a Gyepsor földrajzával
kezdődik. Céltudatosan aprólékos, de lényeglátón elhagyja a felesleget, kedveli a csattanós
lezárásokat. Az élettapasztalat bölcsessége mondatja ki a narrátorral a cselédsors egyik
bölcsességét (Gözülés közben), amikor árvaganéjt gyűjtenek. „Mert az is tudomány és nem
is kicsi, hogy miként lehet a terhet jobban és könnyebben vinni. Sok-sok évezreden át tanulta
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és hagyta örökbe utódaira ezt a tudományt – néha egyebet se, a világ minden parasztasszonya.” (504. p.)
Tapasztalhatjuk, hogy a mai olvasók egy része már kiéhezett a hitelesség igaz, aprólékos
értékeire, szépségére, erejére. A sok relatív uralma már unottá vált a túlhajtásuk során. A
globalizáció, a posztmodern által devalvált tiszta értékek pedig már sokszor és nagyon
hiányoznak az emberek mindennapjaiból. Ma az emberek jó része már valóban vágyódik
a mérhető valóságra. Ebben a sokféle érdekből átpolitizált, manipulált, agymosott világban,
a hétköznapjainkban, már zöld oázisként hiányzik a fölmutatható hitelesség tiszta igazsága.
És íme, Veres Péter hiteles író. Látleletet írni csak az tud, aki otthon van a világában.
Veres Péter gazdag asszociációs bázissal dolgozik, miközben okos meglátások szövik át a
szöveget. Ez csak egy a sok közül: „bölcsességet és a jósággal párosuló erélyt nem lehet
megtanulni: ahhoz tehetség és lélek kell.” (A Balogh család története. Szolgaság, Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1967. 155. p.)
Veres Péter hitelesen viszi ki az olvasót az első világháború frontjára is (A Kárpátok
gerincén, Doberdó), és azt is megmutatja, hogyan élt Magyarország népe a hátországban,
az első világháború vérzivatarában, ott vagyunk az őszirózsás forradalomban is (A lánchídi
csata, Őszi rózsák), ott vagyunk a Tanácsköztársaságban (A szolnoki csatában, A Felvidéken). Jön a konszolidáció, a gazdasági válság, belesodródunk a második világháborúba,
1944 nyarán Balogh János munkaszolgálaton van a Kárpátokban, majd a front közeledtével
megszökik, de a hűséges Kállai Bandi is megszökik a katonaságtól. A könyvben mégsem
a politikatörténet az érdekes, hanem a racionális népélet. Jani, Julcsa és a többi szereplője
nehéz életének megjelenítése azért volt fontos neki, mert a sorsuk csak a testi erejüket,
egészségüket veszélyeztette, de emberségüket inkább megacélozta figuráinak.
Végezetül álljon hát itt egy jellemző, racionális, „sült realista” részlet a Szolgaságból.
Bizonyítandó, hogy ez nem kiizzadt, nem csinált irodalom, ez tősgyökeresen hiteles, világos, szabatos, választékos, pontos leírás. Nagyon tömör, sűrített a szöveg, amelyben mindenre van magyarázat, minden mindennel összefügg, ok-okozati viszonyban áll. Nézzük
meg, mennyi mindent kell hát tudni a kemencebeli vízforraláskor! Aminek elvétését
követően szükségszerűen robban ki az addig visszafojtott feszültség. Aki ismeri ezt az
univerzumot, csak az tud ilyen zseniális, empirikus, életes látleletet megírni és igazán
ámulattal elolvasni. De felfedezhetné magának az ifjabb generáció is. Ha az irodalom
mentorai jól sáfárkodnának.
„Egy februári reggelen arra ébredt, hogy a pitvarban nagy zaj van, édesanyja és
nagyanyja egyszerre kiabálnak, és olyanokat mondanak egymásnak, amiket még sohasem
hallott. Mindegyik ki van kelve magából, és az anyja, aki nem a magáéban van, mérgében
már sírva átkozódik, és a következő pillanatban nagy csattanás: valami fazekat a földhöz
vágtak.
A kemencénél tört ki a baj. Anyja nagy fazekat tett be a kemencébe vízzel, mert kell a
meleg víz, a Csákónak is lágyítani kell a hideg moslékot, mert hasas, attól félnek, elvetél,
és a kicsi lány után is mosni kell. A vízből egy kevés a betevésnél és a csúsztatásnál
kilöttyent, és a kemence sima fenekén elsistergett. Ott aztán felmarja a téglát, és azon a
helyen majd lyuk keletkezik. Azután pedig ki kell hányni az egészet, mert a lyukacsos
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kemence-fenekén görbére sül a pite meg a lepény és a lapos málé. Összeszalad a tepsiben,
fele megég, fele sületlen és vastag marad. A zsír is összefut az ilyen kemence fenekén, s
egyik helyt leég a tészta a soványságtól, másik helyt pedig kifolyik a zsír a tüzes téglára,
büdösít is, eszi is a téglát. Még a fazekak is kilötyögnek, és a szájuk leég, ha nincsenek
színültig tele. Volt hát oka a nagyanyjának félteni a kemence fenekét.
A nagyanyja éppen kijött a pitvarba, látta és hallotta a sistergést. És mivel éppen rossz
hangulatban volt – hogy miért vannak néha mérges kedvükben a Nagyok, azt Jancsi nem
értette –, csípősen odaszólt: – Sose tanulod meg, te Erzsi, hogy kell a fazekat betenni. Nem
hiába sose volt saját kemencéd: nem tudsz ügyelni a máséra.
Nagy Erzsi erre felcsattant, mert semmi sem bántotta jobban, mintha ügyetlennek,
hanyagnak és nemtörődömnek csúfolták, hiszen oly éles gondossággal végzett mindent, oly
fukar és aprólékos volt a maga dolgában is, a máséban is, hogy lángra lobbant, ha éppen
abban bántották, amiben büszke volt.
Szó szót ért, előjött minden, hisz csoda, hogy újévtől idáig bírták, s most aztán elmondták,
amit a begyükbe gyűjtöttek. A vége az lett, hogy Nagy Erzsi odaugrott a kemencéhez,
fogóruha nélkül kikapta a nagy cserépfazekat, és úgy vágta ki a pitvarajtón keresztül, hogy
ezer darabra tört, s a forró víz nagy gőzt lökött a havas, jeges udvaron, neki meg megégette
a kezét a tüzes fazék füle.
Bement a kisházba: – hogy az Isten döglesztett vóna meg akkor engem, amikor Balogh
Jánoshoz mentem – sírta el magát, és leült a hideg kályha mellé, a kötőjével a szemét
törülgetve. Balogh János nem volt otthon, a gyerekek megszeppenve húzódtak meg, mert
anyjuk nekik támadt: – kitekerem a nyakatokat, ha bementek a nagyházba. Mert az is baj
ám, ha odamentek, a kedves nagyanyátok úgy szeret benneteket, hogy ki se állhat.
Eszti kerek szemekkel bámult, Imre elpityeredett, Jancsi megrettenve a sarokba húzódott,
csak a kis Bözsi nem törődött semmivel, dünnyögve ringatta magát a bölcsőben.” (45-46. p.)
Ma már nagyon hiányzik a magyar szellemi élet népi vonulatának az alaposabb ismerete
a köztudatban.
Czine Mihály (1929–1999) a Nép és irodalom (1981) című hatalmas kétkötetes ízes
magyarságú esszégyűjteményében még méltóan emlékezik Veres Péter családregényére.
„A hagyományos esztétikai kategóriák szerint írásainak alig van cselekménye, alakjai
szinte mozdulatlanok, sorsuk szürkén átlagos, a szociográfia ránő az ábrázolásra; a
gondolat, a jellem és a cselekvés gyakran keresi az összhangot. De a szokásos és novellabeli
értékek helyett kárpótol az élet és a mű tökéletes azonossága.”(A szuverén ember.
Emlékezés Veres Péterre. In.: Nép és irodalom. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1981.
I. köt. 326-337. p., 335-336. p.)
„A néprajztudománynak is egyik legfontosabb forrása.” (336. p.)
„A Veres Péter-i alakok erénye: a magmaradásra való képesség.” (336. p.)
A magyar népi irodalom – a japán Shingo Minamizuka A csendes forradalom címmel könyvet írt róla –, a Kelet-Közép-Európában egyedülálló népi irodalmi mozgalom, mint jelenség: hungaricum; magyar identitású irodalom. A hungarológus Minamizuka véleménye
szerint is Magyarországnak az ilyen szellemi hagyományt tisztelnie és őriznie kell.

– 235 –

irodAloMTörTéNeT – MűvelődésTörTéNeT
Rideg István

„Quo vadis, domine”, Körmendi Lajos?
Nemrégiben egy baráti társaságban fontosnak tartottam átadni Zsolt atyának a Körmendi
Lajos világa című életrajzi trilógiámat. Mert kiderül belőle az is, hogy a magát és a népét
kereső költő honnan indult el, és hová jutott az Istenhez vezető útján.
A könyvet, természetesen, dedikáltam. „Gulyás Zsolt plébános úrnak ajánlom ezt a trilógiát a Nagykunság legnagyobb írójáról-költőjéről, akit három pap és öt polgári személy
búcsúztatott el a temetése napján.”
Körmendi Lajos (1946–2005) szülei vallásosak, római katolikusok voltak. Édesanyja
különösen érzékeny, hívő ember.
Körmendi harminchárom évesen – az avantgárd hatása alatt – írta a Paradicsom (1979)
című versét. Akkor azonban még nem igazán vallásos. A leszorított, kifosztott ember
sorstragédiáját igen keményen, nyersen fejezte ki. Úgy látta „ifjúi gőg”-gel, hogy nemzedéke nem kap igazi önmegvalósító szerepet, s ezért kerül méltatlan életük középpontjába
a szex, mint egyedüli örömforrás, és ezért lesz nyers, trágár a viselkedésük: „mert amióta
csak élünk/ az agyak kisöprését látjuk / dühünkben/ szájbakurjuk istent”. De a Ló a mecsetben
(1982) ciklusának záró, nyolcadik versében – Quo vadis – is kételkedik: „én azonban/ már/
az/ Istennek/ sem/ hiszek/ el/ semmit”. Egy élhetőbb, gazdagabb otthont keres a városában,
Karcagon: „elindulok/ és/ kérdé/ az/ Úr/:>Quo vadis, domine?< <Haza mennék, amice<”.
Az imént hitetlenkedésében szájára vette az Isten nevét is – most az Isten, az Úr szólítja
meg: „Hová mész, uram?” Ő azonban, a sebzett lélek, lekicsinylést vél felfedezni az érdeklődésben. Ezért hangzik a válasza furcsán, „ifjúi gőg”-gel, hetykén, nyeglén, pimaszul, de
elkeseredetten, önmagán is gúnyolódva, ironikusan is: „Haza mennék, barátocskám”.A
költői én válasza, kétségtelen, lefokozza az Uramat és az uramat: barátocskám lesz belőle.
Úgy tűnik: frusztrált léthelyzetének ez a frusztrált magatartásforma felel meg. Mindezzel
együtt ez a ciklus hatalmas belső lelki vívódásról, elhatározásról, egy nagy szerepvállalásról, a vidék, a Karcag melletti döntésről szól.
1986. augusztus 15-én Kunmadarason az egyik barátja, dr. Ötvös László református pap
(költő) kereszteli meg „két drága gyermeküket – Juliannát és Lajost”. (Julianna született
1984. 07. 04-én. Lajos született 1986. 05. 10-én.)
Körmendi már kitűnő esszéistaként, megnyugvásra vágyva írja a Majális helyett című
vallomását (Jászkun Krónika, Árapály. 1994. 05. 02.): „számot adunk viselt dolgainkról, lélekben
leborulunk Isten elé (…) A templomra gondoltam, nem tagadom, vágyakozón.”
Új versműfajt, dátumverset teremtve, tizenöt, illetve tizennyolc évvel később, meakulpázik. 1997.11.01./ (A temetőben) /Ezt írtam egykor/ „én azonban/ már/ az/ Istennek/ sem/
hiszek/ el/ semmit”// Néha/ hülyeséget beszél/ az ember,/ Uram. 1997. 11. 02./ (midőn régi
írásait nézegette)/ Azt íratta velem/ az ifjúi gőg, hogy/ „dühünkben / szájbakurjuk/ istent”.//
Mintha/ parazsat vinnék, / égetnek már/ ezek a szavak. / Uram.
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A félelem íratta vele, és a szeretet, a 64. dátumversét. 1998. 10. 28./ (Midőn a vizsgálóasztalon feküdt, az orvos szólt, / „rák”, elsötétült a világ, s gyors búcsút mondott/ magában
a kunságiakhoz)/ Úgy tűnik, / ennyi. / Jó volt köztetek. Körmendi e miniatűr remekműve
Körmendi halála után hamar szállóigévé vált, hiszen utolsó sorát a szobrász barát Györfi
Lajos felvéste a költő síremlékére is.
2000. április 13-án egyik könyvét (Az én Karcagom avagy Bod László festőművész világjárásai és hazatalálásai. Barbaricum Könyvműhely. Karcag. 1999) így dedikálja a pap
költőnek, dr. Ötvös Lászlónak: „Dr. Ötvös Lászlónak és kedves családjának ajánlom, akik
oly sokat tettek, hogy az én családom számára fontos legyen a Hit. Köszönettel Körmendi
Lajos.”
Körmendi egyénisége, lelki ereje karakteresen, erkölcsi magasrendűséggel, markánsan
fogalmazza meg a szigorú elhatározást, amely szinte tömör axiómaként, alapigazságként,
jelmondatként, vezérelvként hat az Ebcsont beforr című versében (Forrás. 2001. júliusaugusztus): „Engem most életre ítélt/ – Nem ágyban fetrengni! – / Kipcsak isten, Tengri./
Előlem a halál kitért.// Élni? Meghalni? Nemesen.”
Körmendi mélységesen elítéli az egész világon és hazánkon is végigsöprő valóságshowlázt, melyben a szórakoztató szexualitás, a trágárság, az emberi butaság, az erőszak kerül
középpontba. Ezzel állítja szembe – immár a vallásos ember magabiztosságával – a keresztény értékeket a Vonzóbbá kell tenni a krisztusi értékeket című kiemelkedő jelentőségű
esszéjében (Metro. 2003. 03.12.) . „A betlehemi jászolban nyugvó kisdedhez nem a bulikon
keresztül vezet az út. Az értünk kereszthalált szenvedett lény igazságaihoz nem a dadogó,
szánni valóan szegényes nyelv juttat el. Hozzá nem a harsány kivagyiság, hanem a csendes,
szolgáló szeretet vezet. Most és mindörökké.” Körmendi vallásos-vallomásos esszéje ars
poeticának is felfogható. Ugyanis a halálos betegségével – nap mint nap – küszködő Körmendi ekkor már a napi, békét óhajtó életvitelében a kisebb és nagyobb közössége iránti
feltétel nélküli „szolgáló szeretet” gyakorlatát valósítja meg. A szeretet a megértéshez kell.
A már rendszeresen templomba járó, az asztmától is szenvedő költő a Galsi Jánosnak
ajánlott Mise, tömjén (Új Ember. 2003. január.10.) című kesergő versét (a leírás-leletezést
követően) csattanós reflexióval zárja, tehát még arra is van ereje, hogy fanyar, kissé távolságtartó humorral, fricskával próbálja elütni, kisebbíteni a bajt. „János atya tudja, hogy
asztmás vagyok,/ Ezért az oltárnál, mondhatni jelképesen, / Éppen csak meghimbálja a
füstölőt,/ Bizonyára kevesebbszer, mint kellene. / A ministránsok fölött göndör tömjénfelhők/
Emelkednek a verőfényes magasba./ Tudom, a mise végéig sem oszlik el/ A levegőben
annyira, hogy hátul is érezni/ Lehessen, tehát az orromig nem jut el./ Nekem azonban az is
elég, hogy látom.// Egy kis torokkaparással kezdődik, / De én már sejtem, hogy mi következik./ Nyelem a nyálat, hátha mégsem jönne, / Fújom az orrom, hogy megússzam, / Ám az
első köhintéskor már tudom, / Most rögtön könnyes lesz a szemem,/ Aztán egy-két percen
belül kirobban/ Sípoló mellkasomból az ugató köhögés. / Egy másodperc alatt verejtékben
úszik/ Tarlóra vágott hajam, arcom, nyakam, / Lassan sötétül velem a vakító világ, / Elnémul minden, azt sem hallom, mikor/ A rosszullét fekete tavába csobbanok.// Lásd, Uram, /
Olyan vagyok, / Mint az ördög: / Félek a/ Tömjénfüsttől.” A humor az elviseléshez kell.
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A fájdalom megváltoztatja az érzéseket.
Költészetében, a Fohász (Új Ember. 2003. március. 23.) című imájában már megjelenik
a készülődő hang. „Foszlanak éveim, /Mint hajnali pára. / Elfogynak érveim.// Álmodj engem,
ha van/ Még a jobbodon hely, / Álmodj oda, Uram!” Az Álom-tankákban (Új Ember. 2003.
április 13.) fontos lesz neki a megélt kínok kínja közepette az Úrhoz fűződő bizalom kimondása, szóba vésése. „1. / Vadul gomolyog/ Az özönlő sötétség. / Kút-mély az álmom. /
Háborgó tinta az éj,/ Rajta az ágyam lebeg./ 2./ Száz arany arc és/ Száz ezüst emlék foszlik.
/ Kiket szerettem, / Párává elenyésznek. / Magamba szívom őket./ 3./ Akár medúza, / Felém
fájdalom lebeg. / Csak fátyol a kín, / Nem foggal tép – rám terül. / Átitat a szenvedés./ 4. /
Mély kút minden nap,/ Szédítő örvény az éj. / Kiáltok hozzád, / Fuldoklik bennem a hang.
/ És te segítesz, Uram.”
Körmendi sokszor megírta a betegségeit, hogy némileg megkönnyebbüljön. A Tapintatlanok vagyunk (Metro. 2004. 09. 16.) és az Angyal csípte tumor (Szabad Föld. 2004.10.
29.) elbeszélője egyes szám harmadik személyű, tehát távolságtartó. Az utóbbiban azonban
a beteg nevet is kap. Istvánnak hívják. Saját magáról van szó. (Az író teljes neve: Körmendi
Lajos István.) Az Angyal csípte tumor a halállal való szembesülés. Sokk, reménykedés,
akasztófahumor; a Metróban: „élvezi a humort (…) feledi a tumort”, a Szabad Földben: „Egy
ugrás a sugár!” Az utóbbiban már a reklámillúzióvá nőtt humor a tisztarím helyett öt-öt
betűvel egy ötletes magánhangzós asszonáncot képez a hatásos anagrammában!
Körmendi szemében az élet a vége felé nagyon felértékelődik. Az „ifjúkori lázongás
embertársaiért” helyét elfoglalja az „öregkori adás embertársaimnak”. 1998 óta a betegség
nemcsak bölccsé, hanem mélyen vallásossá is teszi. Egyre jobban gyakorolja a katolikus
hitét, mely szerint „a katolikus egyház a hit mellett a jó cselekedeteket és a példás életvitelt
is feltételül szabja az örök élethez.”
2004-ben újabb készülődő verseket ír. Ezek az Ima (Berek. 2005. május) és a Bereki
temető (Berek. 2005. május).
Az Imában az „Égi Király” megemlítése mindent elárul a költő hithű katolikus voltáról.
„Alkonyodom, Uram, / Naponta aggódva lesem/ A lemenő napot: / Tudom, szürkületkor
csendítenek/ Majd nekem az égi toronyban. / Kérlek, Uram, ha lehet, / Ne a ridegen fehér
ispotályban, / Hanem otthon fogjál kézen, / Amikor eljössz,/ Kegyelmes Égi Király.”
A Bereki temető epigramma már a végrendelkezés: „Nevemet itt írják/ Egy kiszáradt
fára: / ha testemből kiszállt/ Már a fáradt pára.”
Körmendi Lajost temetésén, Berekfürdőn, 2005. január 8-án, szombaton három pap és
öt polgári személy búcsúztatta a téli verőfényben, közel kétezer ember előtt. Bereczki
Miklós tiszafüredi plébános, Galsi János karcagi plébános, Mészáros Ferenc gyöngyösi
káplán, továbbá Kalász Márton költő, az Írószövetség elnöke, Dulai Sándor, a Szabad Föld
főszerkesztője, dr. Hajdu Lajos, Berekfürdő polgármestere, Csikos Sándor színművész és
Jókai Anna író. Jókai Anna azt mondta többek között: „Jó író van elég, jó ember sokkal
kevesebb. Lajos jó író és jó ember volt!” Sarusi Mihály, Körmendi legjobb komája így emlékezik: „Nagykun fejedelmet búcsúztatott 2005. Boldogasszony hava 8-dik napján a
gyászoló gyülekezet.”

– 238 –

„Quo vadis, domine”, körmendi lajos?
2015-ben megjelent a Körmendi Lajos összes művei III. kötete is. Amellyel minden
együtt van. Azok, Körmendi szavaival élve – „akiknek fontos az, hogy olvassanak” – majd
tapasztalhatják, nyomon kísérhetik a Nagykunság legnagyobb írójának-költőjének emberi
és művészi kibontakozását.
Körmendi Lajos megérdemli, hogy Karcagon vagy/és Berekfürdőn emléktáblát kapjon!
Az emléktábla előteremtését és kihelyezését bármelyik civil szervezet vagy egyház felvállalhatja. Az idén lesz születésének (1946. június 6.) 70. évfordulója.

1. kép. Körmendi Lajos interjút ad – Karcag, 1992. (Fotó: Örsi Julianna)
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Rideg István

Egybefonódó sorsok
(emlékiratrészlet)
2015. január 21-én, a magyar kultúra napja alkalmából mutattuk be Karcagon, dr. habil.
Örsi Julianna szülővárosában, a legújabb könyvét, a Parasztvilágot. Január 30-án, Túrkevén
is megtettük ugyanezt, ahol Julianna sokáig múzeumigazgató volt. Az érdeklődés, érthetően, különböző. A kibocsátó Karcag város kultúrpalotájának dísztermében mintegy százan
várakoztak, egykori osztálytársak, későbbi barátok, jó ismerősök, az ünnepi alkalomra.
Túrkevén csak negyed annyian. A műsorban legelőször is Örsi Julianna 1967-ben, diákként
írt Hazafelé, hazatérés című irodalmi rajzát tolmácsolták. Karcagon Szabó Péterné, Túrkevén Árvai Ilona. Mindkét helyen igen szépen, meghatóan. Ez a mű legelőször az 1967ben létrehozott diákújságunk, a Nagykunsági Diáklap legelső számában jelent meg, és a
hűségről, a szeretet megértéséről szól. Még ma is annyira eleven, üde, friss és hamvas, hogy
Julianna akár most is megjelentethetné a szerkesztésében soron következő Jászkunság
évkönyvben.
Amikor először olvastam Pirinek ezt a kis tárcáját, róla Szabó Pali bácsi 1963. szeptember 27-én nekem írott levele jutott eszembe. Neki én megmutattam, elküldtem két szépirodalmi igényű írásomat. Rögtön, postafordultával válaszolt. „Kedves István! /Nyomban
elolvastam az írásokat: 1. Az >Otthon< inkább tárcaszerű karcolat, ha nekem lapom lenne,
nyomban közölném. Kicsit széthulló, de a hang üde, s hamvas. 2. / >Öreg ember<: (a nevet
elhagynám) nagyon vázlatos, összefüggőbben, s mélyebbre menni! Nagyobb elbeszélés
lenne. A hangja, levegője ennek is jó.” Nos, nekem már volt lapom Karcagon, a diáklap.
Tehát „nyomban közöltem”, az első számban, Piri alkotását.
Hát igen. Nagy csapat volt a miénk, a mi Szabó Pál Irodalmi Önképzőkörünk akkor,
1967 és 1970 között. De hogy az lehetett, ami, és Örsi Piri (akkor mindenki Pirinek hívta)
is az, ami, azt csak egy kis kitérővel tudom hitelesen megvilágítani.
Úgy gondolom, és állom még ma is, hogy mindenkinek van az életében legalább egy vagy
két tanítója, tanára, nevelője, akinek igen fontos, sőt talán meghatározó szerepe van az
életében. Akinek döntő hatása van arra, hogy merre fordul és hogyan alakul a sorsa.
Nekem több is volt. Pusztaszenttornyán özv. Szalay Lajosné. Orosházán Garai Lajos.
Szegeden Kovács Sándor Iván és Ilia Mihály. De hozzájuk venném még Szabó Pál népi
írót is, mint tanítót.
Sokat is gondolkoztam rajta, és kerestem, mi ennek a titka. Míg rájöttem, hogy az egészséges tanár-diák viszonynak, de minden más szép kapcsolatnak is az alapja az, amit Babits
Mihály két sorban is meg tudott fogalmazni egy balatoni rege verses feldolgozásában. A
vihar (1911) című művében ezt írja: „És akinek szép a / lelkében az ének,// az hallja a
mások/ énekét is szépnek.”

– 240 –

egybefonódó sorsok
Nekem a népiskolai értesítőkönyvemen Magyarország koronás címerét két lebegő angyal
tartja. Minket Pusztaszenttornyán 1948-tól 1952-ig, az első négy osztályban, a Soós-földi
iskolában, osztatlan teremben, néptanítók tanítottak: az öreg, nádpálcás Benczúr János,
illetve első év végén a betegsége miatt őt helyettesítő Cs. Szabó Erzsébet, a negyedik év
első felében pedig a fiatal, mosolygós Kecse Mária. Általános tanulmányi eredményem
mindig jeles volt. Majd a tanyasi központi iskolában négy évig, 1952 és 1956 között, ötödikben Lestyán Katalin, hatodikban Vághy Pál, hetedikben Bacsúr István és nyolcadikban
özv. Szalay Lajosné volt az osztályfőnököm. A felsőbb osztályokban mindig kitűnő voltam…
Nelli néni, az osztályfőnököm a vasút mentén eljött velem a tanyánkhoz is, hogy meggyőzze nagyapámat és anyámat, ők neveltek engem (apámat nem ismertem, odalett valahol
a háborúban), hogy tanuljak tovább Orosházán, a gimnáziumban. Nagyapám nehezen állt
kötélnek. Nem akart belőlem urat nevelni. Ott van a hat kishold föld, azt ki fogja megművelni. Akkor már kettestípusú téeszcsében volt ugyan a föld, de mégis, hátha másképp
alakul a helyzet. A jelentkezést aztán már én írtam alá. Nem szóltam otthon. 1956. június
25-én, a beiratkozásra is úgy szöktem el. A szomszédék mentek a piacra, és bevittek a lőcsös
kocsin. Csakhogy a nyár végén hozta a postás az értesítést, szeptembertől lehet menni az
iskolába. Bejáró lettem.
Ha nincs Nelli néni, akkor én nem szököm el továbbtanulni. A jó tanító nénim később is
érdeklődött utánam, hívott magához…
A Táncsicsban is volt egy tanárom, aki meghatározta az életutamat. Garai Lajos tanár
úr, aki történelmet tanított nekünk. Legendák keringtek a gyermekszeretetéről. Sokszor
elbeszélte az órákat a serdülőket érdeklő kérdésekről. De sokat olvasott fel az anyaghoz
kapcsolódóan regényekből, különböző leírásokból, történelmi eseményekből. És sorozatban, szinte minden évben jól szerepeltek a tanítványai az OKTV-n.1956-ban volt egy tanítványa, aki részt vett a forradalomban, és puskával megfuttatta az igazgatót Orosháza főutcáján.
Az igazgató egy mérges vadállat volt. Megérdemelte. Amikor már konszolidálódott a helyzet, és eljött a számonkérés ideje, mégis nem Garai tanár úr tanítványa, hanem az igazgató
ment el a városból. Valami nőügye miatt. Garai tanár úr a tanítványa mellé állt. Megmondta
neki világosan, téged a származásod és a viselt dolgaid miatt sohasem vesznek fel az egyetemre, hacsak meg nem írod ezt a dolgozatot, amelyet a Magyar-Szovjet Baráti Társaság
írt ki az idén. Ott megígérték, hogy aki megnyeri, azt felveszik. Úgy is történt. Mi bejárók,
láttuk reggelenként a földszinti zsibongóban (a bejáróknak, miután az állomásról csoportosan, szép sorban bejöttek az iskolába, az óra kezdetéig ott kellett tartózkodniuk), hogy
mindig futva közlekedik, a hóna alatt öt-hat könyvvel. Mit csinált? Írta a pályamunkát a
kollégiumban, és megint kereste valamiért Garai tanár urat. És megnyerte a pályázatot, és
felvették az egyetemre! A politika többszörösen is a kezére játszott. Kádár János beszélni
kezdett a megtévesztett ifjúságról. Ő is közéjük tartozott, mondotta róla a történelemtanárunk, Garai Lajos. Ez igen! Micsoda emberségről tett példát nekünk! Akkor, amikor hasonló
helyzetben más csak sunyított volna. Aki egyébként nagy focidrukker is volt és nagy
bélyeggyűjtő. Mivel gyönyörű felesége volt, de nem lehetett gyerekük, ezért gyermekbélyegekre specializálta magát. Szinte felbecsülhetetlen értékű gyűjteménye volt a földkerek-
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ség minden tájáról. Negyedikben felállított bennünket: kinek volt történelemből jelese,
álljanak fel. Na, te leülhetsz. Te és te és te pedig ezt és ezt dolgozod fel. Az országos történelmi pályázati kiírás szerint ipari üzemről vagy téeszről is lehetett írni. 1960-ban a felszabadulásunk, 15 éves fejlődésünk egy falu, város, üzem, intézmény életében és a század
eleji magyarországi ifjúsági mozgalmak történetének megírása között választhattak a
pályázók. Én is állva maradtam. Van-e nagy téesz a környéketeken? Van, Nagyszénáson a
Lenin és a Dózsa. A Dózsát azt ismerem, szoktunk oda kirándulni. A te feladatod a Dózsa
történetének a megírása lesz. Másnap már hozta is a pecsétes papírt. Ez a tanuló nagyon
fontos szakmunkán dolgozik, kérjük az állami- és pártszerveket, a munkájában segítsék.
Elmentem Nagyszénáson a tanácshoz, a téesz elnökéhez, párttitkárához, az öreg nyugdíjasokhoz. Télben, fagyban, hóban mentem a tőlünk négy kilométerre levő téeszközpontba,
és gyűjtöttem az anyagot. 1956-ban az irattárat vasvillával felhányták a padlásra. Oda
mentem fel a hidegben, és kutattam a papírhalomban a munkaegység-elszámolások listája
után, s találtam képeket a díjnyertes tenyészállatokról. A készülő munkámból részleteket
tettünk ki az iskolai történelmi szakkör faliújságára. Jött a szakfelügyelő. Kérdezte a
tanáromat, aki sokatmondóan magyarázta, hogy már kész is a pályamunka, és milyen
gazdag anyaga van. A szakfelügyelő idegesen jegyezte meg, akkor ők már nem is pályáznak
a téesztörténettel. Így írtam én meg A nagyszénási Dózsa mezőgazdasági termelőszövetkezet történetét 1960-ban, amellyel díjat nyertem, és felvétel nélkül kerültem a szegedi József
Attila Tudományegyetem Bölcsészeti Karának magyar – történelem szakára, és kaptam
rögtön ingyenes kollégiumot, napi háromszori étkezéssel.
A hónom alatt vittem az írásbeli napján az oklevelet. Már beültem a nagy előadóterem
egyik padjába, amikor Beck Zoltán, az orosházi gimnázium egyik magyartanára is megjelent, észrevett, rögtön szólt, lehívtak, majd azt mondták, délután azért jelenjek meg a felvételi bizottság előtt, mert szeretnének megismerni. A dolgozatom egyébként szerkesztett
formában, Szabolcs Ottó előszavával megjelent 1961-ben a Tankönyvkiadó kiadásában,
Fiatalok a felszabadulásról (Az 1960. évi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny díjnyertes
helytörténeti dolgozatai) címmel. 1961 novemberében hozta a postás az Ady téri egyetem
egyik előadó termébe, ahol éppen egy tudományos szocializmusról szóló óránk volt, és hozta
a tiszteletdíjat is, a 406 forint 80 fillért. Az óra végén a szobatársaimmal a Béke tanszéken
(az volt az egyetemisták kedvelt étterme) kötöttünk ki, hogy megünnepeljük első tudományos és írói sikeremet. Az összeg felét azonban hazaküldtem anyámnak és nagyapámnak.
Ha nincs Garai Lajos tanár úr, akkor nem kerültem volna egyetemre! Hiszen felvettek,
nem kerül semmibe, oda menni kell, mondtam otthon. Szegény nagyapám azt gondolta sokáig, hogy onnan átmehetek majd az orvosi karra, és aztán, mint kész orvos, majd meggyógyíthatom a hatféle betegségéből. Aztán, hogy lerakjuk a szocializmus alapjait, jött a téeszesítés.
Nagyapám és anyám hamar beléptek, mert nem akarták, hogy nekem bajom legyen, ha nem
lépnek be, miattuk nehogy eltávolítsanak az egyetemről. Sokszor jártam haza az egyetemről, segíteni répát szedni, kukoricát törni a tanya körüli háztájinkon.
Az egyetemen először Kovács Sándor Iván karolt fel, aki az akkor még újságszerű Tiszatájhoz vitte be a recenziómat, és mutatta meg a megjelent írást, szagoltatta meg velem a
nyomdaszagot. Kovács Sándor Ivánnál elsőben és másodikban,1960-ban szemináriumon
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és kollokviumon a magyar felvilágosodás irodalmából,1961-ben szemináriumon a
reformkor – és kollokviumon a régi magyar irodalomból,1962-ben szemináriumon a régi
magyar irodalomból szereztem jelest. Ilia Mihálynál, a Tiszatáj későbbi legendás szerkesztőjénél harmadikban, 1962-ben a 19. századi témákból, és negyedikben, 1963-ban a 20.
századi témákból és 1964-ben 20. századi szövegelemzésből szereztem jelest a szemináriumán. De 1965-ben nála írtam meg a szakdolgozatomat is.
Ilia Mihály szemináriumán értékelődött fel előttem a tanyavilág, Pusztaszenttornya.
1960-ban jártam ugyan Bálint Sanyi bácsi előadásaira is, és a tanyavilágunkból jelesre
kollokváltam nála, de Ilia tanár úr nyitotta ki a szemem. Tudtam addig is, de nem tudatosodott bennem, hogy báró Eötvös József a pusztaszenttornyai majorságán írta (jó két évig) a
Magyarország 1514-ben című kritikai realista történelmi regényét. De az is Ilia tanár úr
hatására vált fontossá számomra, hogy Pusztaszenttornyát híressé Justh Zsigmond parasztszínháza tette 1890 és 1894 között.
Amikor a halottak napja előtt Orosházára utazom, anyám sírját rendbe tenni, visszafelé
jövet el-elgondolkodom, mint porlad el a múlt. 2007. december 9-e óta nem állnak meg
Pusztaszenttornyán a személyvonatok. A volt állomás épülete sincs már meg, és a rámpát
elhagyva, Nagyszénás felé menet, csak emlékeimben sorakoznak már, a vonatablakból
kinézve, a vasúttal hajdan párhuzamosan futó Virágos dűlőre aggatott tanyák.
Nekem a Dózsa névhez szerencsém volt. Bejuttatott az egyetemre, eljuttatott Szabó
Pálhoz, a Talpalatnyi föld írójához. Ugyanis egyszerre szerettem a történelmet és az
irodalmat. Azt tanácsolta hát Ilia Mihály tanár úr, hogy egyszerű, foglalkozzak a történelmi
népi hős jelentkezésével a 20. századi magyar irodalomban. Így kezdettem el foglalkozni
még 1963-ban Dózsa György szépirodalomban megjelenő személyiségével. Eötvös József,
Petőfi Sándor, Jókai Mór után így kerültem például kapcsolatba Ady Endre, Juhász Gyula,
Móricz Zsigmond, Sárközi György, Derkovits Gyula, Féja Géza, Illyés Gyula, Gergely Sándor,
Szabó Pál, Juhász Ferenc művészetével.
1963. január 25-én, Pál-napkor felkerestem a Szabadság-hegyen, a Diana utca 6. /c szám
alatt Szabó Pált, és megköszöntöttem. Ettől kezdve tartott a barátságunk, egészen az író haláláig,
1970. október 31-éig. Pontosabban fogalmazok: az olvasó barátsága az íróval a személyes
találkozásnál hamarabb kezdődött, és az olvasó haláláig fog tartani…
Diákként, 1960-ban megtippeltem az írásbeli érettségi tételt, és bejött, a címe a Szabadságunk születése lett. Mivel a magyartanárom, Tóth Lajos büntetésből, mert nem tudtam
Ady A Tűz csiholója című versét, feladta nekem elolvasásra Szabó Pál Isten malmai (1949)
és Új föld (1953) című műveit, a tételben azokról is írtam. Később is – már magyar-történelem
szakos tanárként is – volt szerencsém jó párszor megtippelni az írásbeli tétel témáját. Így
például 1969. május 12-ére. Akkor érettségizett Örsi Julianna is. Akkor két tétel közül választhattak a tanítványaim. Az egyik „bejött.” A címe: „Csönd van, mintha nem is rezzennénk / S rohanunk a forradalomba”. A XX. század első két évtizedének irodalmi-politikai
harca a változásért, 1918–19-ért. A diákjaim – három tanuló, Gyurcsek Jolán, Nótáros Erzsébet és Örsi Julianna kivételével, mert ők, mivel négy éven át mindig jelesük volt magyar
irodalomból és magyar nyelvből, ezért felmentést nyertek az írásbeli alól – kivétel nélkül
ezt a második témát választották. Talán azért, mert akkoriban még a nagy történelmi
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változások irodalmi, művészeti visszatükröződései nagyobb, mélyebb nyomot hagytak a
tanulókban, ugyanis a tanári gyakorlat a tantervi útmutató és a tanmenet alapján ezekre
nagyobb figyelmet szentelt. Így én is. Egyébként a szóbeli érettségin is szerepelt egy tételünk ebből a tárgykörből: „Vörös jelek a Hadak Útján” – „Új isten szól hozzátok, emberek!” – Ady forradalomvárása – és a szocialista forradalom ünneplése. Így csak természetes,
hogy a 27 írásbelizőből 9-nek jelese lett a tartalmi megoldása.
Az egyetemen Látogatás Pali bácsinál címmel lírai riportot is írtam, ami megjelent a
Tiszatáj újság 1963-as júniusi számában. A riportot elküldtem Pali bácsinak és Nelli
néninek. Pali bácsi június 14-én már válaszolt. Ezzel kezdődött el levelezésünk. Az utolsó,
kézzel írott, 19. levelét 1968. május 15-én adta fel Budapesten. Így zárja: „Szóval vagy mi
megyünk be Hozzátok, vagy Ti jöttök, jó lesz ez így? Szeretettel köszöntelek feleségeddel
együtt: Szabó Pál.” Ez a találkozó azonban már elmaradt. Hanem az első géppel írott levele
ott, az egyetemen valósággal szárnyakat adott nekem, madarat lehetett volna fogatni velem.
Mindjárt a kezdete is. „Kedves Rideg István! / Köszönöm kedves, szép kis írásodat, melyik
írás szép? Amelyiket írója szíve forróságával írja. Vannak írások, amelyeket írnak, s vannak,
amelyeket csinálnak. Utóbbit, holnap, az isten se olvassa. Tiédet, párszor, nyilván elolvassák,
valahányszor majd, az idők múlásán és rendjén emlékeznek ránk. Ami megjegyzésem lenne:
feleségem Kiss Etelka, egyébként olyan sokan tudják már, hogy ő a Lakodalom–Keresztelő–
Bölcső; Talpalatnyi föld Marikája.” A drága Nelli néni meg egy kis pakkot küldött az
egykori felkaroltjának, „Nyilas Misinek.”
A szakdolgozatom címe a következő volt: A történelmi népi hős és a Dózsa-féle parasztháború problematikája Móricz Zsigmondnál és Szabó Pál A nagy temető című regényében.
Szabó Pál volt az első parasztember, aki regényt írt Magyarországon, aki lírával nyitott új
utat a magyar parasztábrázolás történetében. Szabó Pál Dózsa-regénye 1931–32-ben készült
el, a gazdasági és politikai válság elmélyülése idején, ám 1939–40-ben is foglalkozik vele,
de majd csak 1946-ban jelenik meg. Szabó Pál Dózsa-regénye a nemzeti összefogás igenlése és egyben az elmaradása kudarcának fájdalma is.
A szakdolgozatom megvédése abból állt, hogy Ilia Mihály tanár úrral a lakásáról elsétáltunk a Tisza-híd mellé, és a Roosevelt tér sarkán, tehát nem messze Ilia tanár úr kedvenc
költője, Juhász Gyula bronzszobrától, a Boszorkánykonyha ételbár és sörözőben, emlékezetesen megvendégelt. Jó halászlevet és túrós csuszát ettünk, és jó hideg söröket ittunk rá.
S beszélgettünk a jövőről…
Mivel nekem nem volt iskolám vagy múzeumom, ahol vártak volna, teljesen mindegy
volt nekem, hogy hova kerülök. A törökszentmiklósi Fehér Imre, évfolyamtársam és szobatársam, a szegedi kollégiumban azt ajánlotta, hogy jöjjek el vele Szolnok megyébe, őt
Törökszentmiklóson már várják, én meg menjek Karcagra. Ott laknak a nagykunok, ott
vannak parasztok is, juhászok is, nagyon régi, szép a gimnáziuma, amelynek nagyon híres
tanárai voltak. Karcagon alakult meg az országban 1945 után az első téesz, Bihari János
vezetésével, aki ezért 1951-ben Kossuth-díjat kapott. Ott kutathatok, ha éppen akarok.
Karcag pont nekem való lesz, nem fogom megbánni.
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Nem tudom, hogy most hogy van, de a mi időnkben mi úgy jöttünk ki az egyetemről,
hogy megváltjuk a világot. Én legalábbis akkor úgy gondolkoztam. Mondom a véleményemet, ha tetszik jó, ha nem, nem. Ha kellek, jó, ha nem, úgy is jó, akkor majd „én, a
gyüttment”, továbbállok. Fel is út, le is út.
1965. november 2-án kaptam Szabó Páltól a 6. levelet. „Kedves István! / Megkaptam
leveledet: tehát Karcagon vagy. Azt hiszem, megszereted, hiszen Karcag >a világ közepe<.
Főútvonal fontos helyén, és épül is, s ráadásul: ezek a Kunok! Méghozzá a Nagykunok!
Györffynek ismered a könyvét, nyilván. Egy kicsit >elromantizálta<, de akik a valóságot
tudják, azoknak kedvesebb így.”
Mint fiatal tanárt, Karcagon rögtön beledobtak a mély vízbe. Kaptam egy másodikos
osztályt, mert a volt osztályfőnök nem bírt már velük. Én meg, ha birok, jó, ha nem, akkor
se baj, még fiatal, elbírja. De kaptam első osztályokat is, tanítani. Például az akkori I. b
osztályt. Magyart és történelmet tanítottam nekik. Már akkor, amikor november 7-e alkalmával az ünnepi beszédet mondtam, már akkor nagyon szerettem őket. Kérdeztem Veres
János tanár úrtól, az ifjúsági felelőstől, hogy milyen hosszú legyen az a beszéd. Hát, azt
mondja, legalább tíz perc. Az enyém akkor már kész volt. Lemértem otthon, csak öt perc.
De az ünnepségen nyolc percig tartott. Lassan mondtam. Jellemző volt rám, akkori mivoltomra, hogy Szabó Pál barátságával a hátam mögött, őtőle vett idézettel zártam a beszédemet. A tanítványaim, köztük a kedvenc osztályom, az I. b-sek, de az I. a-sok is, értették.
„Mi maradt még?” – kérdeztem a beszédem végén. Ma már egészen megdöbbent az a
fajta fiatalos, világmegváltó vakmerőség, ahogy folytattam. „Úgy érzem, unalmas lenne
az azóta eltelt időről statisztikákkal beszélni. Az a közgazdászok dolga. Továbbá: felesleges
lenne történelmi példákat hozni: azokat úgy is olvashatják, hallhatják a történelemkönyvekben, s újságokban eleget. De, hátra van még egy. Mi vár önökre? Önöknek, nekünk,
fiataloknak kell majd továbbvinni és folytatni azt, ami már elkezdődött nagyon-nagyon
régen. Csak Szabó Pál, a legnagyobb magyar parasztíró szavai illenek ide: >nem csak
magyar ügy az ügy, hanem a civilizációs világé, s nagy baj lesz, ha nem történik itten
valami. Csak egy merőben megújhodó, s az ember érzelmi és gondolati s tudati világát
átfogó, telítő, elárasztó nagy szellemi erjedés és virágzás nélkül nincsen fejlődés.<”
Ebben az ünnepi beszédben 1917. november 7-e csak egyfajta alkalom volt, apropó,
hogy a tehetségek felkarolásáról szóljak. Szokatlan volt akkor ez a hangnem. A szónoki
beszédemet Szabó Pál bűvkörében élve, a paraszti származásomból fakadó felelősségérzettel és kötelességtudattal mondtam el a fiatal barátaimnak, immár a fogadott tanítványaimnak.
Aztán sokat beszéltem, főleg az I. b osztályban, Szabó Pál műveiről. 1966 tavaszán,
Szabó Pali bácsi és kedves felesége, Etuska néni látogatása előtt, Szabó Pál lánya, Erzsike,
írói nevén Bertalan Ágnes, a Képes Újság riportereként meglátogatott Karcagon, a Gábor
Áronban. És a felvételek kedvéért a kedvenc osztályomban, az I.b-ben Szabó Pál nép- és
emberszeretetéről beszélgettünk a rendhagyó irodalomórán. Cs. Németh Iván rajongásig
szeretett. Ez megtetszett a vendégeknek is. És a fotós lefényképezi, amint Iván a felkérésre
imitálni kezdi a padba vésést. Mert már ott díszelgett az írás: RIDEG ISTVÁNT / IMÁDOM,
és egy másik is: RIDEG / ISTVÁN / A VILÁG LEGJOBB/ MAGYARTANÁRA. Ami azért
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nem volt teljesen veszélytelen. Sőt némi kurázsi, netán vakmerőség is kellett hozzá. Mert
ha meglátta volna azt B. Major László tanár úr, az igazgatóhelyettes, ha ő tanította volna
Ivánt, vagy ha ő lett volna az osztályfőnöke, és nem a csendes Katona Mihály tanár úr,
akkor bizony nem úszta volna meg Iván egy-két makarenkói pofon nélkül.
Ők tehát, Iván és az egész I. b osztály vagy az I. a osztály, s a többi osztály is, ahol tanítottam, hallották „a mások énekét is szépnek.” Így hát maradtam én Karcagon. A riport nem
jelent meg, de Erzsike, saját bevallása szerint, egy egész este mesélt az édesapjának a mi
szép, rendhagyó magyaróránkról.
Aztán 1966. május 22-én, pünkösdkor, délután már jöttek Pali bácsiék, autóval. Óriási
siker volt, tömve a tornaterem. Ajándékokat vettünk: Etuska néninek egy karcagi szőttest,
Pali bácsinak Miska kancsót Kántor Sándortól. Műsorral készültünk. Először Dusa Julianna
I. b osztályos tanuló mondott köszöntő beszédet. Aztán én üdvözöltem az írót. Később,
este, a lánykollégiumban elköltött vacsoránál megemlítettem Pali bácsinak, hogy nem én
találtam ki, hanem valakitől hallottam, aki az én kérésemre olvasta el a Talpalatnyi földet,
hogy „Alakjai annyira szépek, hogy az ember valósággal sajnálja, hogy nem élhetett közöttük”.(Ez a minősítés nagyon megragadta Szabó Pált. Olajos Zsuzsanna mondta azt
nekem, akinek udvaroltam, és aki majd a feleségem lett. Azt írja nekem Pali bácsi: „Ellenben, meghatóan kedves a lánykától való idézet, hogy … jó lett volna azok között élni stb.
Kérlek, írd meg a nevét, köszönésképpen küldök neki dedikált könyvet, tán a régiekből,
valamelyiket dedikáltatta, de melyiket? Nehogy azt küldjem. Én nagyon, nagyon sok szép
és jó szókat kaptam már, de ilyen klasszikus tisztaságút s megfogalmazásút soha! Megírod
nevét, címét, jó?”) Majd a gimnázium énekkara énekelte el a Kék ibolyácska című dalt,
Szarka Zsuzsanna a Talpalatnyi földből felolvasta a leányszöktetés utáni másnapi ébredést.
Ismét az énekkar következett Bárdostól a Tiszai dallamokkal. Olajos István a Tavaszi szél
című novellát olvasta fel. Tóth Julianna elénekelte Pali bácsi nótáját (Befútta az utat a hó:
Adyé is ez volt) a zongorán Koppány Gabriella kísérte. (A zongorát előbb, erre az alkalomra
meg kellett javíttatnom egy cigány muzsikussal.) Végül Nótáros Erzsi és Cs. Német Iván
átadják az ajándékokat, és megkérik Pali bácsit, hogy beszéljen nekünk küzdelmeiről,
örömeiről.
Pali bácsi megemlítette, hogy „készségesen jöttem el ide közétek, Rideg István öcsém,
de inkább fiam, mert hisz unokám lehetne, ugye, barátkozása és barátsága alapján és jogán,
diákkorából ösmerem őt, hát szóval nem csak levelez velem, hanem jó párszor nálunk is
megfordult Pesten, illetve Budán helyesebben.” De kitért arra is, hogy „Itt járunk keresztül:
Ugra-Budapest. (…) Sokat láttam Karcagot. Sokat is tudok róla, Györffy Istvántól jobban,
néhai Györffy István professzortól, néprajzos, nagyon kedves, művelt, igazán barátságos
ember volt, ösmertem személyesen is, természetesen. Hát tudom, hogy kik a Kunság,
Nagykunság, Kiskunság, tudom a történelemből ugye, és hát persze így egyes embereken
keresztül. Ismerem Karcagot.”
Pali bácsi a hozzám írt 11. levelében, már a találkozó után, azt írta: „Kedves Pistám!
/Itthon találtam már az I/b osztály kedves várást bejelentő lapját, nagyon kedves. Add át
az osztálynak üdvözletemet. /Nagy élmény volt nekem a Veletek való találkozás: pompás
kép és valóság volt a sok, sok fiatal gyermek, de igazában már fiatal leány, nagyon jól
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táplált, egészséges alkatú gyermekek, s éppen ezért szépek. / A gondolat megáradt bennem
köztetek, készülő munkámban fel is használom.”
Aztán 1967-ben megalakítottam a Szabó Pál Irodalmi Önképzőkört, amely először 1970ig működött, majd 1993-tól 2004-ig, a nyugdíjazásomig. A hőskorában az immár III. bsek alkották a 17 fős társaság kemény magját. Cseke Lajos, Gyurcsek Jolán, Nótáros
Erzsébet, Örsi Julianna, Tóth Erzsébet, Toldi István. Az önképzőkörön belül négy csoport
működött: 1.) az elemző csoport, 2.) az iskolaújság, a Nagykunsági Diáklap szerkesztősége,
3.) egy alkotókör: versírók, esszéírók, 4.) és egy dokumentációs csoport.
Így jelenhetett meg Örsi Julianna gyönyörű szép rajza, a Hazafelé, hazatérés 1967-ben,
mindjárt a legelső számban. Hallottuk egymás énekét, hallottuk „a mások énekét is szépnek.”
1968 áprilisában Tóth Erzsébet III. b osztályos diákszerkesztő A Szabó Pál Irodalmi Önképzőkör eddigi munkájáról című beszámolójában megörökíti, hogy 1968.január 3-án a
Szolnoki Rádió esti krónikájában a Rideg Istvánnal készített riportot hallhatták a kör tagjai,
majd március 24-én Toldi Pista Tragédia a vonaton című novelláját olvasták fel, április 14-én
pedig Nótáros Erzsébet Szabadon élni című költeményét sugározták. De arról is hírt ad
Tóth Muci, hogy Gyurcsek Joli Garai Gábor költészetéből, Örsi Piri pedig Benjámin László
költészetéből írt dolgozatot az országos pályázatra. Eredményt ugyan nem értek el, viszont
a költők gyönyörű levelekben köszönték meg próbálkozásaikat.
Ez a szám közli Szabó Pál bejegyzését is az iskolánk emlékkönyvébe. „Jó lélekkel ezt
a pár sort az iskolának: emberré lenni, nevelni a népet, mint ahogy annak nevelte Karczag
népét a tegnapi nevelés, tanerő, s történelem! Felelősség a máért, de még inkább a holnapért!/ 1966. május 22. /Szabó Pál.” S ugye, hogy vállalható ez az attitűd még ma is?
1967 őszén már tanácskozásra hívtuk meg a megye diákújságíróit. A kisújszállásiakat
dr. Tóth Albert vezette. Vita alakult ki közöttünk. Berciék azt mondták, hogy a diáklapnak
elsősorban KISZ-lapnak kell lennie, s csak azután irodalminak. Mi meg azt mondtuk, hogy
elsősorban irodalminak. A vitát nem mi, hanem az élet döntötte el. Szép újságokat állítottak
össze Kisújszálláson is és Karcagon is.
Szabó Pál is dicsérte a lapunkat. Mindjárt a legelső, stencilezett számot. Ilyen háttérrel
érthető, hogy csak magabiztosan, bátran állhattunk ki az igazunk mellett. Amit 1967. november 20-án Pali bácsi ír, az nagyon komoly lelki feltöltődést, lelki erőt, energiát jelentett
nekünk. „Kedves Pistám! / Nagyon kedves a >Nagykunsági Diáklap<: s a tartalom igen
érdekes. Elolvastam megannyit, és nem akarok >értékelést< mondani, kedves, bűbájos,
megannyi. Tóth Irén: >…iszkiri, rohanás a kabinba…< / Az ifjúság igazi irodalma se lehet
más, mint a használt nyelvük, kifejezéseik művészi felhasználása./ A további és egyre
emelkedő siker tirajtatok, tanárokon is múlik, hitet, biztatást, bátorítást adni a gyerekeknek.
/ Örülnék, ha egyszer bejönnétek hozzánk, ha Pesten jártok. Én már legfeljebb csak majd
a tavaszban tudok megállani Karcagon! Jó munkát és szép munkát, szeretettel ölellek, s
köszöntöm a feleségedet: Szabó Pál.”
Igazi műhelymunka folyt az én önképzőkörömben! Nem csak a gyerekek tanultak tőlem,
hanem én is sokat tanultam tőlük. Erre bizonyság Cseke Lajos és Dévai Erzsébet által írt
esszé, a Fejes Endre: A hazudós. Ennek a munkának a felhasználásával – természetesen, a
nevük, a szerepük megemlítésével – írtam meg (a kísérletező tanár korszakomban) a Ma-
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gyartanításba a Személyiségformáló szemlélet Fejes Endre A hazudós című novellájának
elemzésekor (1981.5. sz. 220-230. p.) című módszertani tanulmányomat.
Hanem aztán az 1968/69-es tanévben, negyedikes gimnazista korában a Magyar Tanácsköztársaság 50. évfordulójára Örsi Julianna olyan szép, tartalmas dolgozatot írt, amellyel
az országos középiskolai tanulmányi versenyen történelemből VIII. helyezést ért el, és
ezzel felvétel nélkül került a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakára. Nekem csak annyi közöm volt hozzá, hogy lelkesítettem, és bevetettem mindazt a módszertani tudást, fegyvert, amivel az én történelemtanárom,
a jó Garai Lajos segített engem, amit tőle tanultam, lestem el, azt gyakoroltam Pirivel szemben. Kérdésekkel láttam el, ráébresztettem a feladata súlyára, sőt tétjére: így a legkönnyebb
bejutni az egyetemre, ha ezt jól megcsinálod. Piri hallatlan nagy akarattal és hangyaszorgalommal dolgozott már akkor is. Többször átnéztem a készülő, önálló dolgozatát, mert a
szabályzat szerint valamely dolgozat súlyos nyelvhelyességi, helyesírási, szerkesztési hibája kizáró ok volt. A dolgozat Karcag rendezett tanácsú város története a Tanácsköztársaság idején címet viselte. 1969-ben ez az 59 oldalas sikeres pályázat meg is jelent Karcagon,
a múzeum gondozásában, házi sokszorosítással, stencilen. Ez a kiváló munka jól hasznosította a megkérdezettek emlékezetét is. Nyolcadik helyezett lett. Ha Piri VII. lett volna az
országoson, akkor én kormánykitüntetésben részesülök. Még elgondolni is szörnyű. Mit
szóltak volna hozzá a kollégák? Idejön ez a taknyos, még alig ismerjük, és itt van, ni, mit
csinál…
Telik, múlik az idő. Egyszer csak jön Piritől egy levél, amelyben egy nagy eseményre hív.
Megírta a Karcag társadalomszervezete a 18-20. században (Akadémiai Kiadó. Bp. 1990.
224 p.) című tanulmányát. Nem tudok elmenni, de egy levélben köszöntöm, hiszen kedves
tanítványom volt, büszke vagyok rá.
„Kedves Julianna!
Köszönöm kedves meghívóját, amelyben kandidátusi értekezésének nyilvános vitájára
invitál. Sajnos, sok gondom-bajom miatt nyomban nem tudtam reagálni az örömhírre.
Gratulálok, és remélem, kiválóan sikerült megvédeni a generális munkát.
Visszaemlékszem a Maguk osztályára, a Maga szorgalmára és alaposságára. Ez a két
fő erénye – úgy gondolom – sikersorozatának titka. Büszkén vallom tanítványomnak.
Olvasom továbbá a sajtóban, hogy vogul néprajzi kutatással foglalkozik. Milyen távlatokat nyithat meg az egy értő-érző felelős írástudó embernek!
Kíváncsivá tett, ezért beszéltem Önről a könyvtárosunknak, kedves Julianna, jó szívvel
vennénk, ha iskolánkban (volt iskolájában) előadást tartana Karcag társadalomszervezete
a 18-20 században címmel, s beszélne kutatási módszereiről.
Nagyon érdekelne minket vogulkutatása is. Sőt, 1992. január 2. hetében itt találkozhatna
Lázár Katalinnal, aki az akadémia zenei osztályának munkatársa, és a finnugor népek zenéjéről tart előadást. (Kedd a klubnapunk, 3 órától tartjuk a foglalkozásokat, TIT-díjat, kb.
1000 Ft., és úti költséget tudunk felajánlani. Január 14-e után bármelyik keddünk szabad.)
Kedves Piri! (Lám, a becenevét sem felejtettem el…) Jól esne Magával egy jóízű beszélgetés. További sok-sok sikert, erőt, egészséget kívánok. Örülök, hogy az idők múltán is emlékezik még rám.
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Tisztelettel és szeretettel öleli volt magyar- és történelemtanára: Rideg István.
Karcag, 1991. november 29.”
Szerintem dr. Örsi Juliannának mindmáig ez a legsikeresebb könyve. Új kutatási, feldolgozási módszereit többen átvették és követték. 2007-ben tehát méltán kapta meg a Magyar
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét.
Julianna Túrkevéről, a Finta Múzeumból válaszolt 1992. január 5-én. Ennek első felét
érdemes itt elolvasni, ez is az egészséges tanár – diák viszonyra világít rá. Az a Julianna
szólal meg benne, „akinek szép a lelkében az ének.”
„Kedves Tanár Úr!
Nagyon nagy örömet okozott a Karcagról érkezett levél. Talán ennél szívhez szólóbb
gratulációt nem is kaptam. Bizony, megelevenedtek előttem a sok-sok évvel ezelőtti magyarés történelemórák. Ha sikeresnek mondhatom az életemet, abban talán legtöbbet köszönhetek az indíttatásnak. Önálló gondolkodásra, tenni akarásra (lázadásra), újabb és újabb célok
kitűzésére, és az azért való harcra neveltek bennünket ezek az órák. Minden bizonnyal szerencsénk volt, hogy annyi fiatal tanár és annyi lendülettel akart bennünket formálni. A pályázatokkal való élést Te tanítottad meg velünk. A kutatással való megismerkedést segítették
a kapott feladatok (közmondásgyűjtés, tanulmányi versenydolgozatok) és az önképzőköri
foglalkozások. Tegnap került a kezembe a legújabb Jászkunság, és örömmel fedeztem fel
benne Szabó Pál leveleit és kommentárodat. Visszaemlékszem, azzal, hogy kimutattad annak
idején egy íróhoz való személyes kötődésedet, szintén példát adtál nekünk.”
Piri dedikálta nekem a könyvét.
„Rideg István kedves tanáromnak hálám jeléül, hogy a kutatás felé fordította figyelmemet: Örsi Julianna. 1992. febr. 11.”
Ezután már egyre rendszeresebb lesz Pirivel a szót értésünk. 1998. október 6-án gratulálok A Nagykunság 1848-49-ben című könyvéhez, és egyben elújságolom neki, hogy ki akarjuk adni Laczka János Voltaire-fordítását, a Zairt (1778). „Itt a kézirat. Iván megbízott vele.
Én leszek a szerkesztő. (…) Az előszó után jönne a Zair, aztán a Bessenyei-életrajz, s végül Te
zárnád a sort: >Ki volt Laczka János?<” S az utóiratban biztatom: „Lelkesedj, Piri, újból
és újból!”
Laczka János (1754. május 20. Karcag – 1827. december 3. Túrkeve) 1773-ban rector Egyeken. 1777-ben Bessenyei György Bécsben titkárává fogadta. 1778-ban, elsőnek fordította le
magyarra Voltaire Zair című tragédiáját. 1782 és 1785 között Túrkevén nótárius (pontosabban aljegyző). Kazinczy megkéri Laczkát, írja meg emlékeit Bessenyei Györgyről. Így keletkezett a Bessenyei György élete Laczka János által. Ezt a kéziratot Kazinczy 1815. április
14-én személyesen vette át tőle Jászberényben.1824-től 1827-ig nagykun kapitány.
Hosszú levelezések kezdődnek. Heroikus munkával elkészül a kötet. A Laczka-anyaghoz
1999. január 12-én Kovács Sándor Iván, az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára meggyőző szakmai ajánlást ír.
„Mindenki ismeri Bessenyei Györgyöt, de senki nem tudja, ki volt az a tehetséges, művelt
titkára, aki bécsi éveiben hozzá csatlakozott, és mindenben segítségére volt. Bessenyei felismerte a fiatal karcagi diák tehetségét: franciául taníttatta, beavatta műhelytitkaiba – Laczka
János mindezt meg is hálálta mesterének. Írt róla egy olyan életrajzot, amely Kazinczy
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figyelmét is felkeltette. Bessenyeinek ajánlva lefordította Voltaire Zaire című tragédiáját.
(…) A kiadáshoz Karcag város segítségét is igénybe vevő kötet jelentékeny hozzájárulás
lesz a magyar felvilágosodás kutatásához, és talán első ízben állítja középpontba azt az
alföldi értelmiségi társadalmat, amelyet Laczka János képvisel munkáival.”
A Laczka János emlékezete (Karcag, 1999. 223 p.) kötetet én szerkesztettem. 2000. január
20-án mutattuk be a magyar kultúra napja alkalmából Karcagon, a városháza dísztermében.
A Gábor Áron Gimnázium 12. B-s tanulói, mint a Szabó Pál Irodalmi Önképzőkör tagjai, részleteket olvastak fel. Sághy Katalin a Bessenyei György élete Laczka János által című műből,
Nagy Ágnes pedig Voltaire Zairjából (III. Játék. V. Jelenés, Zair egyedűl). Kovács Sándor
Iván professzor csodálkozott rajta, milyen sok a Julianna által összegyűjtött és elrendezett,
Laczka Jánosra vonatkozó anyag, amely a könyvben a Zair és a Bessenyei-életrajzok után
következett – Laczka János élete és kapcsolata nagykunsági környezetével címmel.
Elámultam azon az összefogáson és azon a tömegen, amelyik megmozdult akkor, amelyik részt vett ezen az ünnepségen. Ha Fazekas Sándor polgármester úr felkarolja az ügyet,
akkor sikerülni fog, mondotta nekem a városi könyvtárban Gyurcsek Jolánka, aki akkor már
a Városi Csokonai Könyvtár vezetője volt.
Dr. Örsi Julianna, a néprajztudomány kandidátusa, a túrkevei Finta Múzeum igazgatója,
Laczka János emlékezete címmel kiállítást rendezett a karcagi városháza folyosóján. Kiselőadása, a Laczka János életpályájának jelentősége kitűnő betekintést nyújtott a magyar
felvilágosodás tipikus vidéki értelmiségi emberének életmódjába és gondolkozásába.
Én Voltaire Zairjának summájáról beszéltem, majd felolvastam Szathmári István nyelvészprofesszor előadását, amelynek címe Nyelvi és stilisztikai érdekességek a Laczka-fordításban volt. A kisújszállási születésű professzor úr azért nem tudott eljönni, mert műtötték.
De 2000. január 12-én elküldte a lelkesedését is bizonyító levelét. „Kedves Barátom! / Íme
bizonyság Isten előtt: megszerettem Laczka Jánost. Akár hihető, akár nem, egy teljes hetet
tanulmányoztam, és a >nyelvi-stilisztikai érdekességek< helyett a mellékelt dolgozatot
írtam meg.” Dolgozatát még abban az évben megjelenttette Irodalmi nyelvünk Laczka János
Zair-fordításában és Bessenyeiről szóló életrajzában címmel (Magyar Nyelvőr. 2000.
július-szeptember. 310-314. p.). Ebből hadd idézzek néhány kedves mondatot. „Nagy
örömmel és a kutatás további folytatására való késztetéssel vettem kezembe a Rideg István
tervezte – inkább: megálmodta – és szerkesztette rangos karcagi kiadású kötetet, a >Laczka
János emlékezeté<-t.” „Örültem továbbá, mert szűkebb pátriámról van szó, és Laczka Zairfordításában és a Bessenyei-életrajzban az ízes karcagi–kisújszállási–túrkevei nyelvi fordulatokkal találkoztam.” „Úgyszólván a semmiből kellett Laczka Jánosnak a műfordítást
(színműfordítást) megalapoznia.” „Összegzésként röviden megállapíthatjuk: Laczka János
Zair-fordítása és Bessenyei-életrajza azt bizonyítja, hogy a vidék a felvilágosodás korában
a nyelvi egységesülést illetően – éppen a Laczka Jánoshoz hasonló kiemelkedő egyéniségei
révén – minden bizonnyal lépést tartott az országos fejlődéssel. 1778-as fordításában sok
költői elem van, 1815-ös életrajzi írása pedig a nyelvi egységesülésnek egészen előrehaladott állapotát tükrözi.”
Kurucz János tanár úr Laczka János leszármazottairól szólt.
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Kovács Sándor Iván a könyv előszavában külön kitért a nagykunságiakra. „De hadd
foglaljam bele a megemlítettek rámájába a Laczka-könyvért annyit fáradozott Örsi Juliannát
és Rideg Istvánt is. Örsi igazgatónő ott vezet múzeumot, Túrkevén, ahol kisgimnazista ifjúságom egy részét töltöttem (onnan jártam be – mígnem odaköltöztünk – Mezőtúrra, a református gimnáziumba); Rideg István tanár úr (emlékszem: vékony, szíjas, szőke fiú volt) ott
lehetett tanítványom, ahol a hatvanas évekkel tanári pályámat elkezdtem: a szegedi egyetemen. Ez a mostani Laczka János körüli sereglés ekképpen köt össze tájakat, korokat, nemzedékeket, s köthet is, mert mindőnk a nemzeti hagyományok >karban tartásának<
elkötelezettje.”
Jómagam csak a könyv hátlapján kaptam szót. „Talán nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy
a felvilágosodott Laczka János literátor, Bessenyei huszonhárom éves titkára, a Zair fordítója, a későbbi nagykun kapitány, a karcagi Kováts Mihály huszár ezredes és a karcagi
Carceus Márton teológus–orvos >körébe< illik. Alakjának megvilágításával, írásainak
közkinccsé tételével segítséget szeretnénk nyújtani a karcagi gimnázium és más iskolák
helyi célkitűzéseihez is. S főleg: hagyományt szeretnénk teremteni Karcagon a magyar
felvilágosodás >lokálpatrióta< tanításával.”
Nagy örömet jelentett nekünk, hogy eljött Karcagra a szomszéd vár, Kisújszállás élő
klasszikusa, Csukás István Kossuth-díjas író is, aki a Ritmus két hangra című hazafias
versét olvasta fel a jelenlévőknek.
A millenniumi év nyitó rendezvényei közé tartozott még A könyvérdekességek a 16. századtól a 19. századig című kiállítás a gimnázium könyvtárában, Szathmári Lajosné könyvtáros tanárnő válogatásában, továbbá az Emlékek a Szabó Pál Irodalmi Önképzőkör történetéből
című tárlat a gimnázium előcsarnokában, Rideg István körvezető összeállításában. Ezeket
is megtekintették a vendégeink, és az iskola emlékkönyvébe is beírtak.
„Szívből gratulálok valamennyi lelkes résztvevőnek, akik Laczka János munkásságának
felkarolásával, ismertetésével, példaértékű kiállító és rendezvényszervezésükkel
emlékezetessé tették városunk millenniumi nyitó rendezvényét. Sok sikert nemzetmegtartó
munkájukhoz!
Köszönettel és tisztelettel:
Dr. Fazekas Sándor
polgármester
ogy. képviselő”
„Gratulálok és köszönök mindent.
Garai Katalin”
„Karcagra, a Kunságba haza jönni mindig öröm, bár többször tehetném!
Csukás István
2000. jan. 20.”
„Kunsági barátsággal gratulálok a Szabó Pál Irodalmi Önképzőkör eddigi munkájához,
s ehhez a szép kiállításhoz. A szomszédos Kisújszállás gimnáziumának egykori tanáraként
is figyelemmel kísérője voltam az itt végzett munkának. Jól emlékszem a kezdetekre is, a
hajdani alkotó vitákra is. Örökké emlékezetes marad számomra az 1995-ös bihari kirándulás!
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Csak így tovább! Ahogyan mondaná Szabó Pál: „ahogy lehet”.
Alföldi tisztelettel:
Dr. Tóth Albert
főiskolai tanár
Karcag, 2000. január 20.”
„Nagyon örülök, hogy iskolám így őrzi az emlékeket, és ápolja a hagyományokat, értékeli
az értékeket. Karcag. 2000. jan. 20. Dr. Örsi Julianna”
Még több idő múltán, ma is töretlen, gyümölcsöző a kapcsolatunk. Önzetlen és eredményes. 2007 óta rendszeresen megjelenhetek az Örsi Julianna szerkesztette Jászkunságban.
Írhatok bármiről, amivel éppen foglalkozom: Rott József hajléktalanokról szóló Zsord című
novellájáról éppúgy, mint Kárpáti Jenő Keserves című életrajzi regényéről, vagy az Isten
őszi csillaga című filmről. Nagy Jenő szigorúan szép életes dokumentációjú regényéről, a
Széljárta mezőkről, a százéves Szilárd Ferenc emlékiratáról, Oláh Sándorról, Berekfürdő
termékeny, mikszáthos humorú írójáról, Ötvös László verseiről. Írhatok Körmendi Lajos
makámáiról, a Mifelénk című versfüzéréről, erről a szép, a tájhazáról szóló mágikus realista
nagykunsági mikrovilágáról, az Egy nyugtalan lélek című, a karcagi Örsi Imre naiv művészről írt remekműről, művészet-szociológiai mágikus realista elbeszélésről. Írhatok a
mesterszállási katolikus íróbarátomról, Kovács Jánosról, akinek már a negyedik könyvét
szerkesztem. És írhatok persze kegyelettel teljes nekrológot is Séllei Lászlónéról, Kurucz
Jánosról. 2007 és 2014 között 20 cikkem jelent meg a Jászkunságban, Örsi Julianna jóvoltából.
Ezen felül tanácskozásokra invitál. 2011. november 4-én A hagyományőrzés útján című
karcagi tanácskozáson, mint közszereplő, mutassam be Körmendi Lajost, a Nagykunság
költőjét. 2012. november 16-án a Nyelvi és tárgyi örökségünk a Nagykunságon című tudományos tanácskozáson Hogyan dolgozta fel ugyanazt a karcagi mondát Szűcs Sándor, Móra
Ferenc és Körmendi Lajos? címmel – egyszerre három novellát is elemezhetek.
A Gazdaszemmel című, ugyancsak általa szerkesztett antológiába is invitál. Írjak oda
Körmendi Lajosról és Szabó Pálról.
Hát jó. A Szabó Pálról írott dolgozatomat negyedszerre ő adja ki. Szabó Pál népi író
születésének centenáriuma alkalmából a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, Kovács Sándor Iván, egykori kedves tanárom, engem bízott meg a debreceni és biharugrai
országos tanácskozásnak is címet adó előadás – „Szülőföldem, Biharország” – megtartására.
Ezt a beszédet 1993. április 3-án mondottam el a vándorgyűlésen, Szabó Pál hazájában,
otthonában, Biharugrán. Szabó Pál Szülőföldem, Biharország című gyönyörű vallomását
elemzem benne, úgy érzem, magas hőfokon. Ez a tanulmányom először a Jászkunság 1993.
december – 1994. január számában jelent meg. Másodjára a Bertalan Ágnes szerkesztette
Szabó Pálra emlékezünk (1993) kötetben, harmadjára az Alföld és irodalom (1997) című
könyvemben. Negyedszerre a Gazdaszemmel című – Örsi Julianna szerkesztette – kötetben,
2013-ban.
2013. augusztus 1-jén jön az elektromos postán a hír: örömmel értesít, hogy elkészült a
Gazdaszemmel. Szeretettel hív a bemutatóra, amely Karcagon lesz 2013. augusztus 19-én,
a Györffy István Általános Iskolában. Nyomban válaszolok, miként nekem szoktak Szabó
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egybefonódó sorsok
Pali bácsi vagy Szathmári István nyelvészprofesszor, öreg barátom. Mert „Ki a feléje
nyújtott / kézre rávág – jut eszembe a pap költő, Ötvös Laci bátyám versének axiómaszerű
bölcsessége – elvágja a csodának/ arany szálát.”
„Kedves Julianna! Kedves Tanítványom!
Nagyon örülök a levelednek, természetesen ott leszek. Kimondhatatlanul boldog vagyok,
hogy egy ilyen rangos antológiának egyik szerzője lehetek. Remélem, az én írásaim is
megállják a helyüket. Kíváncsi vagyok a könyv küllemére is.
További jó munkát, jó egészséget és szép nyarat kívánok Neked és kedves Családodnak.
Barátsággal üdvözöllek: Rideg István.
Karcag, 2013. augusztus 1-jén.”
A könyv írásait névre szólóan is bemutató Csatári Bálintnak mindenkihez volt egy-két
kedves, megtisztelő szava. Nagyon tetszett neki Pali bácsi lírai vallomása, és a róla írottak
élményszerűsége. Pali bácsit ő is ismerte személyesen.
2013. október 20-án újabb e-mailes levelet küldök Juliannának.
„Kedves Julianna!
Most olvastam el a Gazdaszemmel című kötetben a nyitó tanulmányodat (Életmódváltozás az alföldi paraszti kultúrában). Kitűnő áttekintés és differenciált látás jellemzi, és
megmutatja a rendszerváltás kevéske nyerteseinek arányát a legnagyobb veszteseinek
tömegéhez képest. S az ezzel járó elöregedést, elnéptelenedést. Nem lett volna jobb eleve
olyan „új típusú” szövetkezeteket létre hozni, amelyek a tulajdonviszonyok tisztázása után
is nagyobb, életképesebb gazdaságok maradtak volna, amelyek a lakosságot is munkában
tartották volna, megtartották volna, és így elkerülhető lett volna a tömegek marginális helyzete?! Megmaradhattak volna a feldolgozó iparágak is: malmok, cukorgyárak, konzervgyárak. Nem vette volna kezdetét a >vegytiszta gyarmatosítás<, s hogy piacnak,
nyersanyaglelőhelynek kellünk. Hogy zsebszerződésekkel veszélybe kerül a földünk, vizünk
is. Hogy gazdasági okokból is felelős kérdés lett: a megmaradásunkért mit lehet tenni?!
További jó munkát. Barátsággal köszöntlek: Rideg István.
2013. október 20.”
Örsi Julianna (aki mellesleg a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen a Herderdíjas Gunda Béla tanítványa volt) tehát újra és újra, újfent kér, követel, parancsol: írjak,
dolgozzak a folyóiratába, az antológiájába. Nyugdíjasként ráérek. Legalább elfoglalom
magam: egy, még működő, értelmiségiként. „Most fordult a kocka. Én szólítalak fel egy
pályázaton való részvételre” – írta még 1992. január 5-én, a kapcsolatfelvevő köszönő levelében. Azóta is tartja a szokását. Vegyek részt a különböző tanácskozásokon, amelyeket
elnyűhetetlenül ő szervez, irányít, s lehetővé teszi az ott elhangzottak megjelenését is. Már
egyre többet tanulok tőle, technikai rutinmunkákat: szerkesztést, lábjegyzetelést, de leginkább kitartást, szívósságot, missziót. A Nagykunság tudós asszonyának legutóbbi könyve,
a Parasztvilág (2015), a Nagykunságra vonatkoztatva, eddigi munkásságának az összefoglalója. Adja az Ég, hogy ez a tudós asszony még sokáig dolgozzon közöttünk, sürögjönforogjon erőben, egészségben. Munkamániája még sok értékes könyvvel gazdagítsa a lelkünket
és a könyvtárunkat. A közösségünket.
Kedves tanítványom volt, büszke vagyok rá. Ma is, Karcagon, 2015. február 10-én.
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1. kép. A könyvbemutatók gyakori előadói: Kemecsi Ferenc, Örsi Julianna,
S Kovács Ilona, Rideg István – Kisújszállás, 2015

2. kép. Rideg István jászkunsági könyveket mutat be – Túrkeve, 2015 (Fotó: Árvai Ilona)
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Benkó Albert alispán élete és működése
Losonczi dr. Benkó Albert
Tiszavárkony, 1862. július 3. – Kolozsvár, 1917. február 28.
„Érző szív és fogékony kebel, ez a jó közigazgatás titka”. 1
Benkó Albert 1862. július 3-án, Tiszavárkonyban született – nemesi család sarjaként. Az
evangélikus vallású család 1646-ban nyert nemeslevelet, amit a következő évben hirdettek
ki. A 18. század közepétől Nógrád vármegyében töltöttek be jelentős szerepet, majd Benkó
Jónás (1802–1882) Nógrád vármegyei tiszteletbeli aljegyző felesége, érkeserűi és bélmezei
Fráter Klára (1811–1886) révén tiszavárkonyi birtokos lett.2 A család nemességét
60.894/1904. sz. alatt ismerte el a belügyminiszter,3 majd 1918-ban megkapták a losonczi
előnevet.4
Benkó Albert édesapja, id. Benkó Albert (1831–1905), az 1848/49-es szabadságharcban
(apja, Jónás is önként jelentkezett),5 „17 éves fővel Coburg-huszárezredbeli hadnagy volt,
midőn Világos után osztrák dzsidásnak besorozták, édesanyja az egyetlen fiút, a pelyhes
arcú gyereket kikönyörögni és kiszabadítani a kegyetlen Haynauhoz felment. Haynau gúnyosan
csak annyit mondott reá: Hát Kossuth-huszárnak nem volt fiatal?!”6 1851-ben hadbírósági
vizsgálat alá vonták és elítélték.7 1867 és 1869 között a tiszai járás, 1872 és 1886 között a tiszai
alsó járás szolgabírája, majd 1886 és 1889 között e járás főszolgabírája volt.8 Érdekességként jegyezzük meg, hogy 1885-ig a járási székhely a tiszavárkonyi Benkó-kastélyban volt.
1869 és 1872 között a szolnoki törvényszék ülnökeként dolgozott. 1889-ben, a tisztújító
közgyűlésen III. árvaszéki ülnökké választották és ebben a tisztségében dolgozott haláláig.
Édesanyja Benedicty Ilona (1836–1914).
A gyermekeikről (azaz Albert testvéreiről) az alábbi adatokat érdemes röviden rögzíteni:
Vilma (1855–1920), felsőozori és kohanóczi Ozory István (1852 k. – 1913) jogakadémiai
tanár neje; Gyula (1857–1932), pénzügyminiszteri helyettes államtitkár, a Lipót-rend
lovagja; felesége turóczvidéki és nagypalugyai Platthy Mária (1858–1927);9 Imre (1859–
1932), irodalomtörténész, tanár, felesége Molnár Ilona (1864–?); Ilona (1861–?), Nagy
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1903. október 13.
Reiszig Ede 1911. Online elérhetősége: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0013/15.html
Gerő József 1938: 62.
M. kir. belügyminiszter 95.339/1918. sz. rendelet. MNL OL. K 19 – Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára –
Királyi Könyvek – 73. kötet – 422. oldal és K20 – Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Elnöki iratok – 1918 2870
P. Kovács Melinda – Kozma György Bertalan – Szabó Jolán 1999.
Móricz Pál é.n.: 24. Online elérhetősége: http://mtdaportal.extra.hu/books/moricz_pal_magyar_sirato.pdf
Az 1851. november 30. óta kiállott vizsgálati fogságon felül 8 napos porkolábfogságra ítélték, azonban „kegyelem útján” az
ítéletet eltörölték. Lásd: Hermann Róbert: 1995: 136, 144.
Bán Péter. 2011:176, 218.
Fiaik: Andor (1882–1928); a Szolnoki Cukorgyár felügyelője, feleségei Szmrecsányi Anna, majd Pockli Márta; Lajos (1885–
?); m. kir. pénzügyi fogalmazó, felesége Almásy Géza főispán lánya, Malvin (1893–?).
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József neje; Ferenc (1877–1958), pénzügyi helyettes államtitkár, minisztériumi tanácsos,
a magyar királyi dohányjövedéki központ igazgatója, felesége dobfeneki Syposs Klára
(1891–?).10
Benkó Albert neje kemecsei Hajdu Vilma (1872–1950),11 Hajdu Sándor vármegyei
alispán (1848–1894; hivatali ideje: 1883–1894) és nagykállói Kállay Irma (1852–1929)
lánya volt, akivel 1890. november 18-án házasodott össze Szolnokon.12
Két gyermekük született: Iván (1892–?)13 vármegyei árvaszéki elnök, felesége: Szabó
Erzsébet 1905–1980, és Márta (1893–1980), gyergyószentmiklósi Kövér Vladimir vármegyei árvaszéki ülnök (1887–1918), majd nozdroviczi Nozdroviczky László (1881–1929)
neje.
A „kiváló tehetségű ifjúként” jellemzett Benkó Albert14 a jogtudományi oklevél elnyerése
után fokozatos emelkedett a vármegyei közigazgatási ranglétrán. 1885. június 25-én
tiszteletbeli segédszolgabíró, majd hamarosan közigazgatási joggyakornok lett.15 1886
elején Balogh Imre főispán tiszteletbeli megyei jegyzővé nevezte ki.16 Kovács József
jászsági alsó járásbeli szolgabíró 1887-ben bekövetkezett halála után Hajdu Sándor alispán
őt küldte ki ideiglenes jelleggel a főszolgabíró mellé. 1888-ban a jászsági felsőjárás
szolgabírói tisztét pályázta meg és nyerte el.17 1889-ben édesapja, id. Benkó Albert – mint
a tiszai alsó járás főszolgabírája – árvaszéki ülnöknek jelentkezett, és miután közfelkiáltással megválasztották,18 a megürült főszolgabírói tisztségbe – ideiglenesen – fiát helyettesítették. Az apa-fia közti hivatal átadás–átvételre 1889. július 4-én került sor Tiszaföldváron.19
A következő közgyűlésen – bár volt olyan javaslat, amely a decemberi tisztújításig meghagyta volna Benkót székében – Horthy István javaslatára választást tartottak,20 amelyre
ketten jelentkeztek: Benkó és Hajdu József, a jászsági alsó járás szolgabírája, Hajdu Sándor
alispán testvére.21 A megejtett szavazáson Benkó 117:101 arányban vesztett,22 ám ugyanezen közgyűlésen a főszolgabírói hivatal „szakavatott és kiváló szorgalommal” való vezetéséért a törvényhatóság teljes megelégedését és köszönetét fejezte ki, és tiszteletbeli
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Magyar nemzetségi zsebkönyv1905: 75-77. ; Scheftsik György 1935. Online elérhetősége:
http://vfek.vfmk.hu/00000113/09_01fej.htm
Petőfi Irodalmi Múzeum adattára: Petőfi Irodalmi Múzeum adattára:
http://opac.pim.hu/index.jsp;jsessionid=26F4871CCBA55A8D015E2BD8808B7A84?
from_page=details&page=details&dbname=gyujtemeny_kat_bib&bib1id=55500&bib1
field=9992&term=Hajdu%20Vilma%201872-1950%20:%20anya%7C547957%7C6
Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (a továbbiakban: MNL JNSZML) XXXIII.1. Szolnok,
református házassági anyakönyv, 12/1890. Egyik esküvői tanújuk Lippich Gusztáv, a vármegye későbbi (1899–1905 közötti)
főispánja volt.
MNL JNSZML XXXIII.1. Szolnok, református születési anyakönyv, 17/1892.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1912. március 31.
MNL JNSZML IV. 405. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törvényhatósági Bizottságának jegyzőkönyvei (a továbbiakban:
Kgy. jkv.) 178/1885.
Kgy. jkv. 37/1886.
Kgy. jkv. 186/1888.
Kgy. jkv. 153/1889.
MNL JNSZML IV.416. A Tiszai alsójárás főszolgabírójának iratai, 670/1890.
Kgy. jkv. 385/1889.
„Az alispán úr nem tudja, melyik ujját vágja meg, mert Hajdu Jóska rokona, Benkó Bercike iránt pedig megmagyarázhatatlan,
de ellenállhatatlan sympathiát érez”. In: Jászság, 1889. október 19.
Kgy. jkv. 596/1889.
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főszolgabíróvá nevezte ki Benkó Albertet.23 Az alig két hónap múlva lezajló tisztújító
közgyűlésen Benkó már nem is a főszolgabírói pozícióval próbálkozott: 1889. december
16-i közgyűlésen III. aljegyzővé24 (1892-ben pedig II. aljegyzővé) választották.25
A következő „ugrásra” sem kellett sokáig várni: 1894-ben Bagossy Károly alispánná
választása után a megürült főjegyzői székre pályázott Kludik Imre I. aljegyzővel együtt.
Az 1894. június 25-én tartott közgyűlésen – miután 180:125 arányban győzött Kludik ellen
– Benkó lett a vármegye főjegyzője.26
A sajtóban megjelent kommentárok „elsőrangú tehetség”-ként jellemzték, aki a vármegye közigazgatási beosztása kapcsán „kiváló zsenialitással össze tudta egyeztetni a
kívánalmakkal a szükségleteket”.27
A „kívánalmak” és a „szükségletek” megértéséhez tudni kell, hogy az 1890-es évek
elején számos olyan közigazgatási kérdés vetődött fel, amelyek megoldásért kiáltottak. Így
a tiszai közép járásban felvetődött a központ áthelyezésének kérdése. 1892-ben az alispán,
Hajdu Sándor előterjesztése adta meg annak a másfél évtizedes küzdelemnek az alapját,
amelynek célja az volt, hogy Tiszaroffról Törökszentmiklósra kerüljön a járási centrum.28
A kérdést összekapcsolták Kunhegyes város jövőjével, ugyanis – Jászárokszálláshoz hasonlóan – a belügyminiszter engedélyezte a település státuszának átalakítását, és felmerült,
hogy a besorolás miatt a tiszai járásokat is újra kellene rendezni.29 Az alispán azt javasolta,
hogy a tiszai felső járásba sorolják az immár nagyközség Kunhegyest, de maradjon Kenderes a központ, ám a törvényhatósági bizottság úgy döntött, hogy – „földrajzi fekvésénél
és forgalmi viszonyainál fogva, és mint azon vidék legjelentékenyebb communitása és
természetes központja”– Kunhegyesen legyen a főszolgabírói hivatal.30 Ráadásul – mivel
ugyanekkor döntés született arról is, hogy (1893. május 1-ig végrehajtva) a tiszai közép
járás székhelye Tiszaroffról Törökszentmiklósra kerüljön31 – Tiszaroff és Tiszabura községeket áthelyezték a tiszai felső járásba.32 Ennek következtében aztán tervbe vette a törvényhatóság egy új szolgabírói állás szervezését a tiszai felső járásba.33
Az erre reagáló – és újabb intézkedéséket előíró – belügyminiszteri leiratra a törvényhatóság elutasítóan reagált:34 „nem látja sem az időpontot, sem a körülményeket alkalmasnak
arra, hogy a vármegye jelenlegi beosztásán (…) változtatásokat eszközöljön”; „újabb és
további változtatásokat tenni nem óhajt és nem hajlandó”; a megtett lépéseket pedig „ha-

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Kgy. jkv. 464/1889.
Kgy. jkv. 596/1889.
Kgy. jkv. 26/1892.
Kgy. jkv. 14.605/1894.
Jászság, 1894. július 8.
Kgy. jkv. 435/1892.
Kgy. jkv. 435/1892.
Kgy. jkv. 706/1892.
Kgy. jkv. 707/1892.
Kgy. jkv. 706/1892.
Kgy. jkv. 708/1892.
A törvényhatóság a közelgő közigazgatási reformra hivatkozott döntésekor, illetve arra, hogy a reform kapcsán várhatóan
néhány község a vármegyéhez kerül Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyétől. Így megemlítik Tószeget, Újszászt, Jászkarajenőt
és Abonyt is. Megemlítették továbbá a rendezett tanácsú városok nagy számát, és a jogállásuk megváltoztatásáért folyó
mozgalmakat is..
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laszthatatlannak” és „elodázhatatlannak” minősítették. Egy dologban viszont elfogadták
a javaslatot, így Dévaványa községet a tiszai közép járásba sorolták a tiszai felső helyett.35
A belügyminisztérium azonban nem hagyta annyiban. Arra hivatkozva, hogy az ügyben
– a leiratok és határozatok folytán – a törvényhatóság kimerítette felirati jogát, utasításba
adta, hogy készítsék el a vármegye járási és járásbírósági beosztását. A törvényhatóság úgy
határozott, hogy „ezen nagyfontosságú kérdés kellő előkészítése czéljából” felállít egy
bizottságot.36 A bizottság előterjesztése és több módosítás után az alábbi javaslatot fogadták
el 1894-ben: „A törvényhatósági bizottság (…) szükségesnek látja, hogy a mai öt főszolgabírói járáson kívül még egy hatodik főszolgabírói járás is szerveztessék, minthogy azonban
az ezen új járás szervezésével járó költségek a törvényhatóság állami dotátiojában fedezetet
nem találnak, a m. kir. belügyminister úrhoz feliratot intéz, melyben kérelmezi, hogy a VIik járás szervezéséhez szükséges költségeket a vármegye állami dotátiójának megfelelő
felemelésével a belügyi tárcza terhére utalványozni kegyeskedjék”.37
A vármegye a változásokat össze kívánta kapcsolni a hatodik, központi járás megszervezésének kérdésével, ám a belügyminiszter folyamatosan halogatta a döntést ebben a kérdésben. Rábólintott viszont a tiszai felső járás székhelyének áthelyezésére, így 15.085/1895.
szám alatti leiratában engedélyezte a Kenderesről Kunhegyesre történő áttelepedést.38
Főjegyzői teljesítményének összegzésekor hangzott el, hogy „ezen állásában mind jobban domborodhatott ki férfias erős jellemének legfőbb vonása, ezen állásában volt már
alkalmunk többször tapasztalhatni, hogy (...) nemes tulajdonainál Benkó főjegyzőnek csak
kérlelhetetlen igazságszeretete nagyobb”.39
Benkó alispánná választása szorosan kapcsolódik az 1905–1906-os alkotmányos válsághoz és az úgynevezett „nemzeti ellenálláshoz”.
Az uralkodó által 1905. június 18-án kinevezett parlamenten kívüli, úgynevezett darabontkormánnyal szemben ugyanis a képviselőház és a főrendiház is kinyilvánította bizalmatlanságát, sőt a képviselőházban a koalíció „nemzeti ellenállást”40 hirdetett ellene. A Lippich
Gusztáv főispán felmentését, illetve Lenk Gyula királyi ítélő táblabíró új főispánná való
kinevezését is magával hozó küzdelmes 1905. év végén Bagossy Károly alispán úgy döntött,
hogy a felfokozott politikai helyzetben – megrendült egészségi állapotára hivatkozva – nyugdíjazását kéri. A sajtó interpretálásában ez úgy jelent meg, hogy „sok gondot és bajt okoz
administrálásának vezetése, a folytonos munka, a soha nem szűnő gondok szerfelett igénybe
veszik a vezető alispán fizikumát és ha még ehhez a politikai kellemetlenségek is hozzájárulnak, legkevésbbé sem lehet csodálkozni, ha az idegek normális működésében zavar
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Kgy. jkv. 864/1893.
Kgy. jkv. 99/1894. A bizottság tagjai: Hajdu Sándor alispán, Szolnokról Kiss Ferenc, Jászberényből Koncz Menyhért,
Karcagról Papp Mór, Kisújszállásról Gaál Kálmán, Kunszentmártonból Kiss Antal, Mezőtúrról Jakucs Gábor, Túrkevéről
Hajdú József, a jászsági felső járásból Márkus József és Maár Zoltán, jászsági alsó járásból Izsó Lajos és Fülöp Ferenc, a
tiszai felső járásból Horthy István és Losonczy Mihály, a tiszai közép járásból Magyary-Kossa Géza és Lippich Gusztáv, a
tiszai alsó járásból Kövér János és báró Fechtig Imre, Benkó Albert vármegyei jegyző, és a főszolgabírók.
Kgy. jkv. 286/1894.
Kgy. jkv. 1362/1895.
Kgy. jkv. 1034/1910.
Szabó Dániel ezt a „nemzeti ellenállást” a törvényhatósági (elsősorban vármegyei) tisztviselők és a kormányhatalom
csatájaként definiálta. Szabó Dániel 1991: 23.; Századfordulós azonosulásformák. In: Valóság 1991/11.
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áll elő és a vezető főnök (…) érezvén a fenyegető testi bajt, inkább visszavonni s fiatalabb,
munkabíróbb erőnek adja át a kényelmesnek megszűnt alispáni széket”.41
Az alispáni hivatalt Bagossy már január 2-án átadta, bár a formális adás–vételre április
2-ig kellett várni, mivel a január 25-én tartott rendkívüli közgyűlésen elhatározott nyugdíjazási döntést megfellebbezték, és csak a belügyminiszter 22.791/1906. szám alatt kelt
leiratával lett véglegesen elintézve a kérdés.42
Benkó Albert tehát nagyon zaklatott helyzetben vette át a vármegye vezetését, és egyből
a mély vízbe került akkor, amikor 1906 januárjában néhány pillanatra országos tényezővé
váltak a vármegyei események. Történt ugyanis, hogy az alkotmányvédő-bizottság – hivatkozva arra, hogy a vármegyében önkéntes adó alig folyt be, újonc pedig önkéntesen egy
sem jelentkezett – felmentette a tisztviselőket az önkéntes adóra és újoncokra vonatkozó közgyűlési határozatok végrehajtásának kötelezettsége alól és megengedte, hogy a tisztviselők
az erre vonatkozó kormány-, vagy főispáni rendeleteket végrehajtsák.43 A határozat kiszivárgása után „A Vármegye” című szaklap veszélyes precedenst látott a döntésben, éppen ezért
erős támadást intézett az alkotmányvédő-bizottság határozata ellen.44
A cikk után Benkó Albert alispán-helyettes vármegyei főjegyző fölkereste Budapesten
Horváth József országgyűlési képviselőt és közölte vele, hogy nagy valószínűség szerint a
törvényhatósági bizottság elfogadja a következő közgyűlésen az alkotmányvédő bizottság
határozatait. Horváth József ezután arra kérte Benkót, hogy három napra függessze föl intézkedéseit, aki ebbe beleegyezett. Horváth ezután felkereste Hadik Jánost és Andrássy Gyulát,
és együtt próbáltak megoldást keresni a problémára. Andrássy Gyula táviratilag kérte Almásy
Imrét, az alkotmányvédő bizottság elnökét a határozat megváltoztatására.45 Ez végül sikerült is.
Az 1906. évi február 26-án tartott rendkívüli közgyűlésen Benkó Albert alispán-helyettes
vármegyei főjegyző is bejelentette lemondását („a bekövetkezett absolut uralomra való
tekintettel”), ám azt a törvényhatóság nem fogadta el („ugy neki mint a hazafias vármegyei
tisztikarnak állásában való megmaradását a közérdekben állónak tartja”), és kijelentette,
hogy a tisztikar részére újabb határvonalat nem kíván kijelölni. Ez a kompromisszumos
döntésnek ható határozat tulajdonképpen biztosította a vármegyei tisztikar egyben tartását,
illetve a közigazgatás („az indifferens ügyekre nézve”) zavartalan menetét.46
Benkó ekkori tevékenységét úgy értékelték, hogy „fényes tanújelét adta annak, hogy
miként kell viselkednie egy igaz magyar hazafinak. Akkor mutatta meg Benkó Albert, hogy
a hazáért, annak legdrágább kincséért, alkotmányáért, jövőjét, állását, a saját és családja
érdekeit is képes volt koczkára tenni, és mindentől eltekintve, fényes és ragyogó bizonyítékát
adta igaz benső, legnemesebb érzelmeinek, a hazaszeretetnek”.47
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1906. január 28.
MNL JNSZML IV.407. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánjának iratai, 6510/1906. (A továbbiakban: Alispáni iratok)
Horváth József 1907: 232. és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1906. január 11. 2. p. A cikk méltányosnak és „correct”nek nevezi a bizottság álláspontját. Megosztja olvasóival azt az információt is, hogy a döntés miatt többen távozni kívánnak
a bizottságból.
Horváth József 1906; 1907: 232–233.
Horváth József 1907: 233.
Kgy. jkv. 10/1906. és Horváth József 1907: 234.
Kgy. jkv. 1034/1910.
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A háttérben folyamatosan zajló tárgyalások és egyeztetetések azután meghozták az
eredményt, hiszen a koalíció vezetői megegyeztek a Fejérváry-kormánnyal – lásd: adó- és
újoncjutalék, választójogi reform – így a kormányválság megoldódott: a király Wekerle
Sándort bízta meg az új kormány megalakításával.48
A király 1906. április 19-én felmentette Lenk Gyulát49 és április 22-én Almásy Imrét, az
alkotmányvédő bizottság elnökét nevezte ki a vármegye élére, akinek beiktatását május
12-én tartották – ünnepélyes keretek között.50
Az alispáni székbe június 26-án az eddigi vármegyei főjegyző, Benkó Albert került.51
Ez a válságos egy év azonban rámutatott a vármegyei törvényhatóságok politikai szerepére,
illetve a megfelelő törvényi szabályozások hiányára.
Erre adott választ Benkó Albert, aki negyedéves jelentésében elemezte a kialakult
helyzetet. Kiindulópontja az volt, hogy „az utóbbi harmincz év alatt a vármegyék jogai
évről-évre összeszorittattak, a kormányhatalom lépésről-lépésre hódította el a tért az önkormányzati tevékenység elől, folyton erősebbé és közvetlenebbé tette a felügyeleti és beavatkozási jogot, megfosztotta a vármegyéket hatalmi eszközeitől …”52 Megoldásként
sürgős reformokat javasolt: „az alkotmányos jogoknak a nemzet minden tagjaira való
kiterjesztése és biztosítása, a vármegyék és városok önkormányzati jogainak szélesítése,
szabadabbá tétele és bírói oltalom alá helyezése, a sajtószabadságnak körülbástyázása, a
gyülekezési és egyesülési jognak törvény által való szabályozása, a törvényhatósági tisztviselők szolgálati pragmatikájának megalkotása és fegyelmi ügyeiknek bírói útra utalása”.
Mindezen elgondolásait a Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete által 1904. évben
meghirdetett pályázatára készült – és pályadíjban részesített – munkájában is kifejtette,
amely végül 1911-ben jelenhetett csak meg.53 Előszavában megállapította, hogy reformjában megerősítené a vármegyék alkotmányjogi jelentőségét, hogy a tisztviselő-választási
elvet nem akarja teljesen megszüntetni, illetve, hogy a közigazgatás gyökeres átalakítása
nélkül jó közigazgatás nem létezhet, márpedig „jó közigazgatás nélkül (…) az egységes,
erős Magyarországot ki nem épithetjük”.54
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Hanák Péter 1979: 605–606.
MNL OL Belügyminisztérium, Elnöki iratok K 148 1906–11–3199. Lenk Gyulának április 5-én még volt alkalma találkozni
a Szolnokon átutazóban tartózkodó és őt felkereső Tisza Istvánnal, korábbi miniszterelnökkel. In: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Lapok, 1906. április 8.
Kgy. jkv. 266–267/1906. A főispáni széket – mint a hatalom egyik szimbólumát – Ádám Sándor használaton kívül akarta
helyeztetni (sikertelenül – Kgy. jkv. 262/1906.), míg Horváth egyenesen a szék elégetéséről emlékezett meg: „Azt a széket
ugyanis, melyen Lenk magát installálta – elégették. Pedig a szegény szék igazán ártatlan volt a megyefőnökségben”. In:
Horváth József 1907: 235.
Kgy. jkv. 289-290/1906.
Benkó Albert jelentése a Törvényhatósági Bizottságnak 1906. március, április, május hónapokról. Alispáni iratok, 11092/1906.
A pályázati feltételek értelmében a díjnyertes pályamunka az országos egyesület tulajdonává vált, az azonban mégsem
vállalkozott a kiadásra, ezért évek múlva Benkó maga adta ki, mivel arra a meggyőződésre jutott, hogy „ha a közigazgatási
reform (…) a munkámban lefektetett irányelvek szerint valósulna meg, a vármegyék alkotmányjogi jelentősége nemhogy
gyengülne, de megerősödnék, mert igazi önkormányzatot nyernénk s jogaink birói oltalom alá helyeztetnének”. Benkó Albert
1911: 13.
Benkó Albert 1911: 13–14.. „A közigazgatás milyensége főként négy, egyenlő fontosságú tényezőtől függ. Az első tényező:
a közigazgatás rendelkezésére álló anyagi eszközök és erők elégséges, vagy elégtelen volta. A második tényező: a közigazgatás
ellátására hivatott tisztviselői karnak milyensége: szakképzettsége, erkölcsi ereje, látköre, hivatottsága. A harmadik tényezője:
a közigazgatási joganyag, vagyis azon jogszabályok milyensége, amelyek alapján és amelyek szerint a közigazgatásnak
működni kell. A negyedik tényező: a közigazgatási szervezet milyensége”. Benkó Albert 1911: 38.
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A megjelent munkát egyébként a vármegyei törvényhatóság – Almásy Imre volt főispán
előterjesztésére – 100 példányban beszerezte és szétosztotta a tisztviselők között.55
Az 1906-ban hatalomra került koalíció valóban törvényeket hozott a megyei intézményrendszer megerősítésére. Így 1907-ben eltörölték az úgynevezett „Lex Szapáryana” néven
elhíresült 1891. évi XXXIII. törvénycikket,56 amely kimondta a közigazgatás államosítását,
valamint kiterjesztették a Közigazgatási Bíróság hatáskörét,57 illetve biztosították az állami
és törvényhatósági alkalmazottak nyugdíjviszonosságát (1907: LIX. tc. „az állami és a
törvényhatósági alkalmazottak nyugdíjviszonosságának szabályozásáról”).
Benkó Albert közigazgatási munkáját a szakma is nagy elismeréssel fogadta. Tolna
vármegye községi és körjegyzői egyletének évi közgyűlésén például így fogalmaztak vele
kapcsolatban: „Ha dr. Benkó Albert alispánt halljuk beszélni a jegyző és a községi közigazgatás mai állapotáról, a községi jegyző hivatásáról, a jegyzői állás fontosságáról és jelentőségéről, a reform törekvéseink jogosultságáról, akkor elfelejtjük a mult minden keserűségét,
a jelennek minden nehézségét és jogtalanságát; uj erőt önt belénk, mely arra ösztönöz,
hogy folytassuk a küzdelmet (…). Ugy lelkesíteni, bátorítani, öntudatra ébreszteni, mint dr.
Benkó Albert, csak az tud, ki ügyünkkel, eszméinkkel, érzelmeinkkel, törekvéseinkkel egybe
van forrva. Istenem, adjál 63 olyan barátot és az ázsiai magyar közigazgatásból mintegy
varázsütésre, – modern, életerős magyar kulturintézmény lesz”.58
Benkó 1913-ban újabb könyvet írt, ezúttal „A magyar királyi közigazgatási bíróság hatáskörének kiterjesztéséről”.59 Ebben a munkájában az önkormányzat fogalmát is boncolgatja Benkó, és úgy véli, hogy az önkormányzat, önkormányzatiság alatt azt kell érteni,
amikor a törvényhatóság, a község önmagát igazgatja, közhatósági tevékenységet végez.60
A törvényhatósági közigazgatás reformja azonban a koalíció veresége és a Nemzeti
Munkapárt hatalomra kerülése után megállt,61 illetve ismét új irányt kapott: megint napirendre került az átfogó rendezés, az államosítás terve, amely terv azonban az 1914-ben kitört háború miatt nem valósult meg.62 A tervezet alapján egyébként a Magyar Jogász Egylet
is ankétot szervezett. Ezen az ankéton az egyik felkért előadó Benkó Albert volt,63 akinek
mondandója az alábbiakban foglalható össze: „1. A közigazgatásnak elsődleges és fő hivatását az állam és egyesek közszükségleteinek kielégítése alkotja. 2. A közigazgatás ezen
elsődleges fő hivatása mellett alkotmányvédelmi működés kifejtésére is hivatva van, amit
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Kgy. jkv. 1034/1910. és 73/1911.
A törvény hatályát az 1907: LVIII. tc. semmisítette meg.
A Közigazgatási Bíróság az 1896. évi XXVI. törvénycikkalapján jött létre; jogkörét az 1907. évi LX. törvénycikk bővítette.
In: Sarlós Béla1976: 170–179, 198–207.; Csizmadia Andor 1976: 258–262.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1910. január 30.
Benkó Albert 1913.
Bővebben: Farkas Gábor 1992: 9.
Lásd például az 1909. évi adó- és adóigazgatási reformot, amely a munkapárti kormányok miatt elbukott. Sarlós Béla 1976:
207–234.
1914 nyarán nyújtották be a törvényjavaslatokat a közigazgatás reformjáról. A javaslatok a vármegyei tisztviselők kinevezését,
személyi, szolgálati viszonyaik szabályozását, illetve a vármegyei közigazgatás szervezetét és működését szabályozták volna.
Csizmadia Andor 1976: 289-298.
Csizmadia még alispánként említi, bár 1912-től a magyar királyi közigazgatási bíróságon volt ítélőbíró. Csizmadia Andor
1976: 283. Benkó 1913-ban megjelent új munkája is pályadíjat nyert. Benkó 1913. Ekkor már e kérdés „legtekintélyesebb
interpretatorának” tekintették. Csekey István 1913:373.
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azáltal érhetünk el, hogy az önkormányzatban rejlő hatalommérséklő és alkotmányvédő erő
érvényesülését biztosíthatjuk. 3. A bíróságok hivatása az alkotmányvédelem szempontjából
éppen olyan fontosságú, sőt még fontosabb, mint a közigazgatásnak hasonló működése”.64
Benkó Albert 1911-ben ünnepelte 25 éves közszolgálati jubileumát, mely alkalomból a
vármegye törvényhatósága 1910. december 23-i bizottsági ülésen külön megemlékezett.
Az ünnepi szónokok – Magyary Kossa Géza, Almásy Imre – kiemelték, hogy Benkó működése alatt „lett egységessé, lett homogénné a vármegye”, hogy amit ő tett a vármegye érdekében, az „szóval nem is tolmácsolható örökemlékű érdem”, ám azt is érzékeltették, hogy
a közeljövőben Benkó távozni fog az alispáni székből, mivel működésével „magára vonta
a felső intéző körök, a magas kormány figyelmét”.65
Benkó válaszában ismét megfogalmazta már többször kifejtett ars poeticáját: „Hiszem
és vallom, hogy a közigazgatásnak, a törvény paragrafusain, rendeletek, parancsoló, tiltó
rendeletek végrehajtásán tul terjedő magasabb eszményi czéljait (...) össze lehet és össze
kell egyeztetni a való élet gyakorlati követelményeivel, hogy a közigazgatást nemcsak hideg
észszel, szaktudással, hanem szeretettel s lelkesedéssel is lehet és kell szolgálni.”
1912-ben távozott Benkó a vármegyéből – ekkor nevezték ki ugyanis a magyar királyi
közigazgatási bíróság ítélőbírójává.66
Lemondását szomorú szívvel vette tudomásul vármegyéje, és a vármegye szolgálatában
szerzett „el nem muló értékű érdemeit” (Lippich Gusztáv volt főispán szerint: „a mai napon
hazánkban jobban adminisztrált törvényhatóság nincsen”) jegyzőkönyvben örökítette meg.67
Társadalmi-egyházi szerepvállalásai közül ki kell emelnünk a vármegyei tűzoltó szervezet létrejöttében játszott szerepét,68 és a református közösségért folytatott munkáját, melynek
eredményeként 1906-ban a szolnoki református egyház főgondnoka, 1908-ban a HevesNagykunsági egyházmegye tanácsbírája lett.69
Közigazgatási bíróként azonban nem tudott sokáig működni: súlyos betegsége miatt
1916-ban nyugdíjba vonult. Ebből az alkalomból az uralkodó Lipót-renddel tüntette ki.
Betegségén nem tudott felülkerekedni, és 1917. február 28-án, 55 éves korában Kolozsvárott elhunyt.
Temetésére Szolnokon, a református temetőben került sor, ahol Soós László szolnoki
református lelkész és Almásy Imre búcsúztatták. Sírját – érthetetlen módon – a református
egyház döntése alapján az 1990-es években felszámolták.
„Benkó Albert vezér volt. Szilárd, biztoskezű vezér. Nyílegyenesen járt és vezetett az
életben; soha egy pillanatra is meg nem tántorodott. Erős oszlopként állott abban a körben,
ahova őt a Gondviselés állította: családjában, közéleti díszes pályáján s egyházi életünknek
abban a kormányzó testületében, melybe a közbizalom vezérül hivta el. Istentől sok
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A közigazgatás reformja. A Magyar Jogász Egylet közjogi és közigazgatási jogi bizottságában 1914. évi január és február
havában tartott előadássorozat. Benkó Albert 1914: 39–50. Idézi: Csizmadia Andor 1976: 283.
Kgy. jkv. 1034/1910. és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1912. március 31.
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1912.03.11.–49. Online elérhetősége:
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867–1944
Kgy. jkv. 435/1912.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1910. december 18.
Gyászbeszédek 1917.

– 262 –

benkó Albert alispán élete és működése
talentumot nyert, gazdag szellemi képességekkel volt felruházva, de azokkal sohasem
kérkedett. Nem hirdette, hogy igazságot kereső lelke új ösvények megjelölésére, vezértelenek
vezetésére jogosult, pedig valójában az volt: vezértelenek vezére, igazságot szomjazó lelkek
hű támasza s gyámolitója”.70
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Fodor István Ferenc

Gubicz András ekegyáros, Vidats János kortársa
A Századok egyik közelmúlti évi számában tanulmányt közölt Vidats Jánosról.1 A Vidats
név Jászjákóhalmán sem ismeretlen, mivel egy kis faluban számon tartják a jeles szülötteket
és ők gyakran más falvak szülötteivel is kapcsolatban álltak. Vidats János Komlós és
Gubicz András – Jászjákóhalma szülötte – között sok a hasonlóság, de sok a különbség is.
Mindketten ekegyárosok, feltalálók voltak, hat év különbséggel születtek és négy év
különbséggel haltak meg, mindketten fiatalon és noha nem hasonlóan, de mindketten
tragikus hirtelenséggel. Ekéik versenyben álltak egymással és mindketten sikerrel
szerepeltek világkiállításokon is. De Gubicz nem politizált – legalábbis ma is ismert szinten
nem – és miközben Vidatsnak hat gyereke volt, neki egy sem. Mindezek a hasonlóságok
és különbözőségek meghatározóak voltak mindkettőjük sorsára.
Noha voltak Jákóhalmának2 nagy szülöttei mások is, de talán nem volt véletlen, hogy
róla már akkor utcát neveztek el, amikor például Horváth Péterről – a jászkunok első
történetírójáról, aki szintén itt született – még nem. A falu magáénak érezte, hiszen olyan
sajátos értéket képviselt személye, mely az egyszerű paraszt gyerekből olyan nagyhírű
feltalálót faragott, aki ekéivel éppen azoknak az életét könnyítette meg, akiknek köréből
vétetett. Közel másfél évszázad távolából is tudták, hogy hol született, hol volt a műhelye.
1820. július 9-én3 született Jászjákóhalmán a mai Tompa Mihály u. 1. szám alatt, – háttal
a 31-es fő útnak – abban a házban, melyet néhány évvel ezelőtt bontottak le, miután
életveszélyessé vált. Az új tulajdonos az udvarban épített egy másik házat. Közismert volt,
hogy az udvarban volt egy kovácsműhely, ami már az 1950-es években lebontásra került
és egy betömött kútba rengeteg kovácsmesterséggel kapcsolatos hulladékot dobáltak be.
Ettől a háztól a helyi helytörténeti gyűjteménybe egy Gubicz János feliratú eke és egy
viharágyú került be,4 amelyik a vízszintes talpával felfelé járdalapnak volt a földbe
lerakva.5 A jászberényi Jász Múzeumban is van egy említett feliratú eke.
Gubicz András egyszerű paraszt szülők gyerekeként született.6 A család szerint német
származásúak.7 Apja Gubicz János volt.8 Elemi iskoláit helyben végezte, majd egy helyi
kovácsmesternél tanulta ki a kovács szakmát, később Pesten gyógykovács tanfolyamot is
1
2
3
4
5
6
7
8

Farkas Katalin 2013
Jászjákóhalma a Jászság közepén a Tarna bal partján fekvő háromezer lakos körüli iparosságáról híres község.
Érdekes, hogy a síremlékén október 20. szerepel születési dátumként. A júliusi dátum tűnik valósnak, mert az életrajzban
50. évében szerepel a halála, tehát a 49. évét betöltötte.
A kisméretű – de igen nagy súlyú – öntöttvas ágyút vélhetően üdvlövésre, vagy vihar idején használták lövöldözésre, mert
a babona szerint eloszlatta a viharfelhőket, mint a harangszó, vagy mindkét célra.
Horváth Sándorné 1976. A szerző az alapítványi óvoda megnyitásának centenáriumi évében községi könyvtárosként gyűjtötte
össze a Gubicz házaspárra vonatkozó ismereteket, mint oldalági rokon (anyja neve: Gubicz Margit). A leírtakon túl élőszóban
is adott további információkat.
Régiesen Gubitz néven is szerepel a neve, de ma minden családtag cz-vel írja a nevét.
Egyedül Váradi Zoltán korábbi helytörténész vélte horvát származásúnak a családot – Gubecz Máté neve alapján, – de ezt
senki nem igazolta.
A szülők síremlékén csak az apa szerepel név szerint.
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elvégzett.9 Előbb falujában nyitott kovácsműhelyt, a családi emlékezet szerint nem a szülői
háznál, ahol a család több tagja tevékenykedett,10 hanem abban az utcában, amit később
róla neveztek el és ma is a nevét viseli. 1850 körül feleségével Pestre költözött, hogy magasabb szinten művelhesse a mesterséget.11 Egyébként már korábban is az ekék érdekelték és
ebben a gyártási módban akarta segíteni a gazdákat. Felesége, – aki teljes hozzáállással segítette férjét: Poldermann Júlia 1826. december 28-i losonci születésű volt, apja Poldermann
Mihály – a neve alapján ítélve németalföldi származású.12
Előbb segédként Farkas István mezőgazdasági gépgyárában dolgozott és sajátította el a
különböző eszközök ismeretét, majd Kollarich Pál rostagyárossal szövetkezve gépgyárat
alapított, melynek fő profilja az eke volt. 1857-ben az újjászerveződő Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) alapító tagja lett, mely lehetővé tette számára, hogy a kor legkiválóbb mezőgazdászaival, tervezőivel egyeztethessen. A Benkő Dániel által szerkesztett
magtakarót már ő gyártotta le és mint Benkő-féle magtakarót terjesztette az országban.13
Az 1850-es évek végén Galgóczy Károllyal – akivel szintén az OMGE tagjaként került kapcsolatba – tervezett ekéket angol minták alapján, de természetesen ismerte a Vidats-ekéket
is, hiszen Vidats István – aki 18 évvel öregebb volt nála és vidékről 1842-ben költözött Pestre
– már korábban kezdte az ekegyártást, de bekapcsolódott a politikai életbe is.14 Az ő fia volt
Vidats János, aki – mint apja is – politikai tevékenysége miatt kalandosabb utat járt be, mint
Gubicz András, de 1858-ban átvette apja gyárának a vezetését. Akkoriban, amikor Gubicz
éppen elkezdte learatni első sikereit, hiszen 1859-ben Ercsiben, 1860-ban pedig Tótmegyeren már országos ekeversenyen első díjakat nyert el tudása és szorgalma jutalmául. Mindez
pedig azt eredményezte, hogy ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a Gubicz-ekék iránt.
Természetesen Vidatsék is figyelték a konkurencia tevékenyégét és az akkor már
meglévő szaklapokban élénk vita indult. Jankó Vince, – aki a Vidats Gépgyár egyik társtulajdonosa volt – a Gazdasági Lapokban és a Magyar Gazdában támadta meg a Gubicz-ekét
„Vidats és Gubicz-eke csatározása” címmel. Ebben kétségbe vonta, hogy a Gubicz-eke jobb
volna, mint a már régebben gyártott Vidats-eke. A lapokat azonban Gubicz András is figyelemmel kísérte és már a Gazdasági Lapok 1860-as számában próbálta termékeit megvédeni.
Az 1860-as években a Gubicz manufaktúra helyzete megszilárdult, felvirágzott, jelentős
tőkével dolgozott, pont abban az időben, amikor a Vidats üzem nehézségekkel küszködött.15
1862-ben a londoni világkiállításon ekéjével aranyérmet nyert,16 a Kiegyezés évében –
1867-ben – pedig Párizsban bronzérmet. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy Londonban
188 kiállító képviselte Magyarországot, ahol 87 díjérmet és 82 oklevelet osztottak ki, 5
9
10
11
12
13
14
15
16

Für Lajos – Pintér János (szerk) 1987: 701.
A helytörténeti gyűjteményben található Gubicz János feliratú eke gyártója és a későbbi hírekben említett Gubicz László is
különböző fokozatú rokona volt, aki szintén kovácsként működött.
Für Lajos – Pintér János (szerk) 1987: 701.
A holland kiszárított tengeröblök helyén – a poldereken – élő ember a szó jelentése.
Für Lajos – Pintér János (szerk) 1987: 701.
Farkas Katalin:2013: 1294.
Für Lajos – Pintér János (szerk) 1987: 701.
A londoni világkiállításon elért sikerről Farkasházy Tivadar humorista is tudósít életrajzi könyvében, mivel az ő ősei – a
herendi porcelángyártó Fischerek is résztvettek ezeken a bemutatkozásokon. Farkasházy Tivadar 2000: 120–121.
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évvel később Párizsban pedig már majdnem a duplája – 343 – volt a kiállítók száma, akkor
látható, hogy nem a termék vált kevésbé vonzóvá, hanem jóval nagyobb volt a kínálat.
Itthon egyébként arról is döntés született, hogy „csak előzsűrizett, legkiválóbb magyar
termékek kerüljenek bemutatásra világkiállításokon”17, tehát odáig egyáltalán kijutni sem
volt egyszerű és nem csak a korabeli közlekedési viszonyok és távolságok miatt.
1865-ben már a sajtó Gubicz András kitüntetett gépeiről cikkez: a halmozó ekéről, a
Willsohn-féle földporhanyítóról és gyomirtóról.18
De milyen is volt az a Gubicz-eke? Korabeli hirdetéseken látható fénykép és rajz róla,
leírás pedig arról a Gubicz László által gyártott ekéről, mellyel az oldalági rokon még
Gubicz András halála után 14 évvel – 1883-ban – is sikerrel szerepelt az agárdi szántóversenyen: „Általában az eke arányos menetelénél fogva, s könnyűsége, valamint az altalajnak
a földszínre való biztos felhozatala mellett, azon előnnyel is lesz, hogy a felhozott talajt
kellőképpen porhanyítja is; ezenkívül az ekekések, melyek legnagyobb munkaerőnek vannak
kitéve, szilárd acélból készíttettek, miáltal a gyakori élesítések elkerülhetők, s így a munka
haladása előmozdíttatik.”19
Vélhetően a Kiegyezés még nagyobbat lendíthetett volna az egyébként is csúcson álló
vállalkozáson, azonban a sors közbeszólt. Gubicz András 1869. október 16-án Pesten hirtelen meghalt. Kelő József a Jászberényben megjelenő Jász-Kunság korabeli lap munkatársa
így emlékezik meg róla: „…Felemlítém, hogy lássák iparosaink a példát, ez által ösztönözve
legyenek észszerűséggel párosult szorgalomra, s ha a sors fáradozásaikat netalán nem
mindjárt méltányolná, legyenek kitartóak…”20 Szinte biztos, hogy halálában a túlfeszített
életmód, a rengeteg munka is közrejátszott. Szeretett volna minél gyorsabban és többet
segíteni a magyar gazdákon gyártmányaival, újításaival, melyekkel külföldi és mások által
gyártott mezőgazdasági gépeket alakított át magyar viszonyokra. Működése idején a faés félvasekék aránya fele-fele arányra változott, melyben nagy szerepe volt. Jó üzletember
is volt, mert sikereit úgy érte el, hogy akkoriban már jelen volt Magyarországon az angol
Clayton cég is.
Mivel gyerekük nem volt, így a Lipót u. 41. szám alatt működő üzemet nem volt, aki
tovább működtesse, hamarosan feloszlott.21
Halálakor a Gubicz házaspár hatalmas tőkével rendelkezett, s a férj még életében megbeszélte feleségével, hogy valamelyikük halálakor a másik fél hogyan végrendelkezzen.
Sajnos a feleségnek sem adatott hosszú élet, mivel 5 évvel később – 1874. július elsején –
48 évesen ő is meghalt. Előtte azonban teljesítette közös akaratukat, s hatalmas mennyiségű
összeget hagyott különböző jótékony célokra. Itt egy gyűjtemény a végrendelet országos,
vagy pesti címzettjeinek hagyott javairól:22

17
18
19
20
21
22

Magyarország a világkiállításokon. 2000. 3.
Für Lajos – Pintér János (szerk) 1987: 701.
Horváth Sándorné dolgozata, illetve jegyzetei alapján szóban elmondva, lévén, hogy abban az időben én is könyvtárosként
dolgoztam ugyanott.
Jász-Kunság, 1869. október 24.
Für Lajos – Pintér János (szerk) 1987: 702.
A már idézett Horváth Sándorné betekintése alapján.
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– Gubicz András Alapítványára 11.000,- Ft a pesti Polytechnicumnál ösztöndíjra.
– OMGE rákospalotai Istvántelkén létesítendő földműves iskolára 2.000,- Ft tőke.
– Magyar írói segédegyletnek 1.000,- Ft.
– Nemzeti Színház nyugdíjintézete alapjához 1.000,- Ft.
– Pesti bölcsődének 500,- Ft.
– Pesti gyermekmenhely 500,- Ft.
– Vakok Intézetének Pesten 500,- Ft.
– Tagsági alapítvány országos magyar gazdasági egyleteknek 210,- Ft.
– Magyar mérnökegylet 200,- Ft.
– Magyar Természettudományi Társulat 200,- Ft.
– Pesti Szent Rókus Kórház 200,- Ft.
– Pesti szegény gyermekkórház 200,- Ft.
– Pótvégrendelettel: a Pesti Nőiparegyletnek 2.000,- Ft.
A végrendelet első négy pontjában a községre vonatkozó felajánlások olvashatók, illetve
az arról való rendelkezés, hogy „bárhol halnék is meg, holttestem Jákóhalmára szállíttassék
és ugyanott a sírkertben tétessék örök nyugalomra.23 A temetés napján 100 forint o. é.24
osztassék ki a szegények között…” Rendelkezett arról is, hogy évente egy alkalommal szentmisét mondassanak értük és erre is hagyott misealapítványt, de ettől függetlenül a templomra is és az akkoriban kialakítandó Kálváriára, továbbá az ott felépítendő egyik stációra
és annak karbantartására is hagyott pénzt.25
A végrendelet 5. pontja rendelkezett „Gubicz András Alapítványa” név alatt nyitandó alapítványról, mely a pesti26 Politechnicumnál (József Műegyetemnél) egy ösztöndíjra hagyott
11.000 forintot jelentett. „A tőke kamatja ösztöndíjként egy a czímzett intézetnél tanuló jeles
bizonyítvánnyal minősített szegény ifjúnak kiképeztetésére fordíttassék oly formán, hogy
azt azon ifjú, ki azt az első év sikeres befejezésével elnyerte, ha folyvást kitűnő tanuló marad, egész pályája bevégeztéig megtartsa, sőt ha tanulói pályáját kitűnő sikerrel végzendi,
még külföldön leendő további kiképeztetésére is két évig bírhassa.”
A 7. pont ismét egy pesti iskola és egy jászsági ifjú segítését szolgálta: „Az országos magyar gazdasági egyesület rákospalotai Istvántelkén létesítendő földmives iskolában, egy
jászkunsági ifjú kiképeztetésére rendelek és hagyok 2.000 frt tőkét. Ha azonban jászkunsági
ifjú nem jelentkeznék, annak kiadatását az egyesület elnöksége belátására bízom.”
A többi felsorolt felajánlás sokszínűsége a műszaki tudományoktól a művészetekig
önmagáért beszél: „Közcélra megjelölt ingatlan tehát a 6. pontban megjelölt ingatlanokon

23
24
25

26

Ebben az időben már ki volt jelölve a ma is használatos új temető helye és noha még nem volt általános az ide temetkezés,
de 1853-ban Pataky János fiatalon elhunyt segédlelkésznek az volt az utolsó kívánsága, hogy az új temetőbe temessék. Ez
a sír ma is megvan.
Osztrák értékű forint. Ausztriában 1858 óta, a Kiegyezés után Ausztria-Magyarországon is egyedüli törvényes fizetési eszköz
1892-ig.
Haláluk idején még nem tudták, hogy mi lesz a végleges sorsa az említett műtárgyaknak. Volt egy alapítványi kápolna a
községben, melynek a további sorsáról folyt a vita évtizedeken át. 1884-ban dőlt el véglegesen, hogy az épületet lebontják
és kiviszik az új temetőbe, ahol újra felépítik. Akkor kapta meg a temető a mai képét – a kápolnához vezető utat, két oldalán
a 14 stációképpel, oltott akácokkal, melyek helyi védettséget élveztek 130 éves korukig és akkor épült fel a Kálvária a
kápolna elé. A stációkat meg lehetett építtetni.
Budapest még csak később – 1873-ban jött létre.
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kívül 29.810 frt. A vagyon többi része a rokonok és magánosok közt osztatott el. (...) A
szorgalom, a szerénység és a hazafiúi lélekelemedettség tükre ez.”27
Mindezek után szólni kell a Gubicz házaspár utóéletéről is.
Azt tudjuk, hogy az első ösztöndíjas a földműves iskolában Deszpoth József árva fiú
volt 1875-ben.28
A Gubicz-eke olyan maradandónak bizonyult, hogy Nógrádban, Abaújban még halála
után 70 évvel is emlékeztek a „gubics”, „bubics” ekékre, Somogyban pedig még a 20. század
40-es éveiben is szántottak vele.
A végrendelet előbb említett 6. pontja helyi felajánlásra vonatkozott. Olyanra, mely igen
nagy jelentőségű volt a maga idejében: „Egy Jákóhalmán létesítendő kisdedóvodára hagyok
9.000 frt-ot, mely tőke „Gubicz Andrásné született Poldermann Júlia alapítványa” czímen
kezeltessék.” Ehhez természetben hagyta hozzá az itt lévő lakóházat a benne lévő ingóságokkal, a község kül- és belterületén lévő földterületekkel együtt. Ez az óvoda két évvel
később; 1876-ban meg is valósult, s ma is megvan, de természetesen az alapítványok a szocialista korszakban elenyésztek. Abban az időszakban bizony még egy ilyen kisközségben
ritkaságszámba ment az óvoda, s nagy segítséget jelentett, amikor ezt kötelezővé tették, a
falunak már jóval korábban rendelkezésére állt.
Ma már három emléktábla hirdeti az épületen az alapító iránti háláját azoknak, akik
értékelni tudták ezt a nemes cselekedetet. Az első táblát még 1926-ban helyezték el a kettős
jubileumra: ekkor volt Poldermann Júlia születésének a centenáriuma és az óvoda alapításának az 50. évfordulója. Nem volt azonban ilyen könnyű a dolga az óvoda centenáriumán
az akkori vezető óvónőnek – Muhari Árpádnénak – aki a „nagyon szocialista” tanácselnökkel került összetűzésbe. Muhariné azonban nem hagyta magát és az lett a táblaavatás vége,
hogy a korábban akadékoskodó tanácselnök mondta az ünnepi beszédet.30
A harmadik emléktáblát az óvoda és a JÁKOB31 helyezte el 2006-ban az alapító születésének 180. évfordulóján, egyben abból az alkalomból is, hogy az intézményt elnevezték
róla.32
Gubicz Andrásról az 1991-ben megalakult gazdakört neveztük el, melynek épületén emléktáblát helyeztünk el az alábbi szöveggel:
GUBICZ ANDRÁS
1820–1869
MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ
HALÁLÁNAK 125. ÉVFORDULÓJÁN
A NEVÉT VISELŐ GAZDAKÖR
1994
27
28
29
30
31
32

Galgóczy Károly 1884
Jászjákóhalma Képviselőtestületi jegyzőkönyv 1875.MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár.
Für Lajos – Pintér János (szerk) 1987: 702.
Mivel én helytörténészként végig részese voltam az előkészítésnek, így tudom, hogy az azóta elhunyt tanácselnök
kulákasszonynak minősítette az óvodaalapítót, ami ebben az időszakban már igen idejét múlt megállapítás volt még
baloldalról is. Magáról az ünnepségről képes beszámoló jelent meg Deszpoth Imréné 1977: 156.
A Jákóhalmiak Baráti Társasága az elszármazott helybéliek bejegyzetlen szervezete, a Jászok Egyesülete tagszervezete.
Korábban az 1980-as években már egy nyúltenyésztő helyi szakcsoport is viselte a nevét.
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Mint említettem, már abban az időben utca kapta meg a nevét, amikor rajta kívül még
csak Ficzek Károlyról, az iskolát építtető papról volt utca elnevezve. A visszaemlékezések
szerint ennek az utcának a 3. számú háza helyén volt a műhelye. Szülőházát már századunkban bontották le a Tompa Mihály u. 1. sz. alatt, erősen megroggyant az utóbbi időben. Jákóhalmi ipartörténeti könyvben színesben még látható.33
A házaspár sírja a temetői kápolna közelében áll: két egyforma síremlék vaskerítéssel
körbe véve, kétoldalt mellettük a szüleik sírhelye. A diktatúra időszakában nem foglalkozott
senki a végrendeletükben kért évenkénti szentmise mondatásával, ezt a gazdakör felelevenítette és András nap környékén – amikor már a határban befejeződnek a munkák – misét
mondat értük és egyben a gazdakör tagjaiért is.
Nekem már korábban tervem volt, hogy meg kellene kísérelni a hajdani pesti üzem
helyének a felderítését. Ez ügyben léptem is; az akkor még a budapesti belvárosban élő
elszármazottak vezetőjével beszéltünk róla, de nem jártunk eredménnyel, mert ők meg
időközben elköltöztek vidékre. Később a Budapesti Honismereti Egyesület titkárával:
Gábriel Tiborral sikerült kideríteni a helyszínt, aki egy múlt századi kiadású korabeli térkép
alapján meg tudta mutatni, hogy a kérdéses helyszín – a Lipót utca 41. – hol volt. Volt,
akiknek meglepetést okozott, hogy a Váci utca déli részéről van szó és a Váci útra gondoltak, de ennek az volt az oka, hogy abban az időben ez a terület még nem a belváros része,
hanem az egész Pest városnak a széle volt, hiszen a Magyar Nemzeti Múzeum ma álló
épülete is a városfalon kívül épült fel.
A Lipót utca akkoriban még nem volt a Váci utca része, hanem annak a déli folytatása.
Ma is érzékelhető, hogy az utca két része nem teljesen egyforma hangulatot kelt. Ma ugyan
már egyre inkább „üzletiessé” válik a Váci utca eme szakasza is, de korábban itt üzemek,
más jellegű épületek álltak. Gubicz András gyárépülete a mai Váci utca Szerb utca és Szarka
utcai szakasza között állt középen. Amikor szóba került, hogy emléktáblával kellene megjelölni a helyet, akkor én a 76. számra gondoltam, mivel ma a három házszám helyett négy
van itt: 74–80: ebből a 76 és 78 van középen. Amikor a tábla állítói döntöttek, akkor viszont
egyéb szempontokat figyelembe véve a 74-es házat választották.34 A Gubicz család ma élő
tagjai most is élen jártak a dicső ős megbecsülésében, ugyanis ők vállalták a tábla elkészítésének, elhelyezésének költségeit, noha azon állíttatóként helyet kapott Jászjákóhalma
Önkormányzata, a nevét viselő gazdakör és az elszármazottak csoportja is. A táblát eredetileg Gubicz András születésének 190. évfordulójára akarták felavatni, de az említett okok
miatt ez egy évvel később valósult meg 2011-ben. Szövege:
EZEN A TERÜLETEN MŰKÖDÖTT
GUBICZ ANDRÁS
GÉPÉSZ (1820–1869)
GÉPGYÁRTÓ ÜZEME. AZ ITT KÉSZÍTETT GAZDASÁGI
ESZKÖZEIVEL, ELSŐSORBAN A NEMZETKÖZI SIKEREKET
33
34

Fodor István Ferenc 2004.
Mint a JÁKOB korábban Pesten élt vezetője elmondta, a 76-os számú ház műemlék, s még nehezebb lett volna a megfelelő
engedélyek beszerzése, az eredeti épület pedig úgysem rekonstruálható pontosan, hogy mekkora helyet foglalt el az adott
helyen.
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ELÉRT EKÉIVEL JELENTŐS SZEREPET VÁLLALT
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÁSBAN.
SZÜLETÉSÉNEK 190. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
ÁLLÍTOTTÁK
JÁSZJÁKÓHALMA ÖNKORMÁNYZATA
GUBICZ ANDRÁS GAZDAKÖR
JÁKOB BARÁTI TÁRSASÁG
GUBICZ CSALÁD
2010
A család egy másik emléket is állított: a szolnoki Damjanich Múzeum első emeleti Panoptikumában elhelyeztek egy kör alakú bronzreliefet a feltaláló arcmásával és a GUBICZ
ANDRÁS felirattal. Ötvös Nagy Ferenc alkotása alatt gépelt tájékoztatón ismertetik az ábrázolt személy munkásságát, mint a többi megyéhez kötődő személy esetében is. Ott is
feltüntették a községi önkormányzatot, mint társ elhelyezőt.
2011-ben Jászivány rendezte meg a Jászok XVII. Világtalálkozóját, melynek tiszteletére
a család kölcsön kért a keszthelyi mezőgazdasági kiállításról egy valódi Gubicz-ekét,
melyet nagy sikerrel mutattak be.
Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a szintén Gubicz András nevet viselő oldalági
rokon – emeritus jász kapitány – derítette fel Barabás Miklós festményét a jeles ősről, melyről egy – az eredetivel egyező méretű – színes fényképet készíttetett, melyet a 2002-ben Jászjákóhalmán megrendezett VIII. Jász Világtalálkozón adott át e sorok írójának, ki akkor
polgármester is volt a gazdaköri elnöki megbízatás mellett. Addig nem is volt tudomásunk
róla, hogy maradt-e fenn ábrázolás Gubicz Andrásról. A kép ma is a Gazdakör nagytermét
ékesíti.35
Irodalom
Deszpoth Imréné 1977: 156.
1977.
100 éves óvoda Jászjákóhalmán (Fodor István Ferenc fotójával). In:
Óvodai nevelés. 30. évf. 1977. 3. sz. 156. p.
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Vidats János tragédiája. In: Századok. 147. (2013) 1293–1331.
Farkasházy Tivadar
2000
Hetedik. Budapest.
Fodor István Ferenc
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A jászjákóhalmi iparosság fénykora 1867–1945. Jászsági Füzetek 34.
Jászberény.
35

Mint kiderült, a kép eredetije Budapesten a Műszaki Egyetem Mezőgazdasági Gépészeti Tanszékének irodájában található,
s mivel le sem akasztható, így a fényképet Baráth Károly jászberényi fényképész mester a helyszínen egy kétágú létráról
fotózta le. Feleségéről – az óvodaalapító Poldermann Júliáról – nem maradt fenn ábrázolás, annak ellenére, hogy tudunk
róla, hogy volt ilyen. Egy 1930-as években az akkori óvodásokról készült fotón mögöttük a falon lóg az alapító képe.
Valószínű, hogy a háborúban tűnhetett el.
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Gubitz András gazdasági gépész. In: Az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület emlékkönyve. IV. füzet. 29–32. Budapest.
Horváth Sándorné
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Gubicz András és Poldermann Júlia élete és munkássága. Jászjákóhalma
(kézirat)
Magyarország a világkiállításokon. 2000. 3.

1. kép. Barabás Miklós: Gubicz András
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2. kép. Gubicz emléktábla Budapesten a jászjákóhalmai emlékezőkkel

3. kép. Gubicz–eke
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A kakat-értől az óceánig
Víg Márta

A Kakat-értől az óceánig
Szegő Gábor matematikus életútja1
Szegő Gábor matematikus 121 éve született a nagykunsági Kunhegyesen, s 31 évvel
ezelőtt halt meg onnan igen távol, a kaliforniai Palo Altoban. Hosszú és tekervényes úton
jutott el a Tisza Kakatnak nevezett holt ága által átszelt településünktől, a Csendes-óceán
melletti Palo Altoig. Sorsának a világtörténelem is alakítója volt nagy részben. Szülőföldje
igen későn fedezte fel híres szülöttjét, hogy emléket állítson számára. Ebben az időben
Kunhegyes mezőváros lemondott városi rangjáról. 8.465 fő lakosából 7.508 fő református
volt, 691 fő katolikus és 266 fő izraelita.
Szegő Gábor 1895. január 20-án született Kunhegyesen. Apja Szegő Adolf, édesanyja az
egri születésű Neuman Hermina volt. Születési adatait január 27-én jegyezték be a karcagi
Kerületi Főrabbiság Anyakönyvi Hivatalában. Családja az 1890-es években költözhetett
Kunhegyesre. Lehetséges, hogy édesanyja családjával rokonságban volt a három itt élt
Neuman család. Apjának, Szegő Adolfnak a neve megtalálható a helyi zsinagóga izraelita
hitközség tagjai között az 1892. június 22-én kelt falba épített iratában. Édesapja foglalkozásáról egy későbbi, 1916-os budapesti lakcímjegyzékben találtam adatot: elektrotechnikai és
műszaki cikkek eladásával foglalkozó üzlettulajdonos volt, s a közéletben pedig nem az
Adolf, hanem az Andor keresztnevet használta.
Az izraelita halotti anyakönyvből az is kiderül, hogy nem Szegő Gábor volt a család első
gyermeke, hanem Sára nevű nővére, aki 1893. december elején, másfél éves korában meghalt Kunhegyesen.
Szegő Gábor elemi iskolai tanulmányait Kunhegyesen végezte a zsidó iskolában. Ezután
Szolnokon a Magyar Királyi Állami Gimnáziumba (ma Verseghy Ferenc nevét viseli) járt,
s itt érettségizett 1912-ben kitűnő eredménnyel.
Rendszeres megoldója volt a Középiskolai Matematikai Lapoknak. Visszaemlékezése
szerint az ötödik gimnáziumig, 15 éves koráig egyik leggyengébb tárgya a matematika volt.
A véletlen azonban úgy hozta, hogy valamelyik ismerősük egyik alkalommal valószínűségi
játékokkal szórakoztatta, és a matematikának ez a játékos megközelítése annyira felkeltette
érdeklődését, hogy a hatodik gimnáziumban már külföldi szakfolyóiratokat olvasott...
1961-ben Szegő így emlékezett vissza: ,,Jól emlékszem az 1908 és 1912 közti évekre, amikor
minden hónapban türelmetlenül vártam a Lapok legfrissebb számát, és egyből a feladatokhoz lapoztam, hogy elkezdjek rajtuk gondolkodni. Hamar megtanultam a többiek nevét is,
és gyakran éreztem irigységet, amikor láttam, hogy sikeresebben birkóztak meg egy feladattal, vagy hogy az ő megoldásuk egyszerűbb, elegánsabb volt az enyémnél.”'

1

Jelen írás anyaga A Pólya – Szegő Konferencián Békéscsabán 2015-ben előadásként hangzott el. Közreadásával a nagy
tudós emlékének megőrzése és népszerűsítése volt a célom.
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1912-ben Szegő nyerte meg az Eötvös-versenyt, a Mathematikai és Physikai Társulat
XIX. tanulóversenyét. A bíráló bizottság – amelynek többek között Kőnig Gyula, König
Dénes, Rados Gusztáv, Kürschák József és Fejér Lipót voltak a tagjai – jelentésében megemlítette, hogy a kitűzött 3 feladat közül az elsőt csak Szegő oldotta meg helyesen.
1912-ben beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem matematika–fizika szakára
és az Eötvös Kollégium lakója lett. A magyar mellett német nyelvű előadásokat is hallgatott.
Egyetemi éveinek elején ismerkedett meg az akkor már külföldön tanuló, de rendszeresen hazalátogató Pólya Györggyel. Ez a találkozás mindkettőjük életére, s a század matematikájára is döntő hatással volt. A nála 8 évvel idősebb Pólya György lett Szegő másik
legfontosabb – nem hivatalos – tanára, majd rövid időn belül egymás legszorosabb munkatársaivá és barátaivá váltak. Egyetemi évei alatt Fejér Lipót, Beke Manó és Eötvös Lóránd
hatottak rá legjobban. 1913–14 nyarát Németországban töltötte a berlini, majd a göttingeni
egyetemen.
Szegő korán kezdte a tanári pályát is, Neumann János tanításával. 1914-ben Kürschák
kérte fel az egyetemista Szegőt, hogy foglalkozzon egy kiemelkedően tehetséges diákkal:
Erre így emlékezett vissza: ,,… hetenként egyszer-kétszer összejöttünk Neumannal, teáztunk, matematikáról beszélgettünk, hogy milyen problémák léteznek a halmazelméletben,
integrálelméletben és más témakörökben. Neumann pillanatok alatt felfogta a dolgok
jelentőségét, s egy hét múlva már kész, saját eredményekkel állt elő.”
1914-ben, amikor kitört az első világháború, azonnal visszatért Magyarországra, ahol
1915. május közepéig folytatta egyetemi tanulmányait. Ekkor behívót kapott a Monarchia
hadseregébe és katonai szolgálata az 1918. november 11-i fegyverletételig tartott. Ez idő
alatt a gyalogságnál, a tüzérségnél, majd a légierőnél szolgált, ahol megismerkedett Kármán
Tódorral, akihez Kármán haláláig baráti kapcsolat fűzte.
Szegő az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Hadsereg katonájaként, mialatt alakulata
Bécsben állomásozott, 1918-ban a bécsi egyetemen megszerezte a doktorátust. A háború
után tanársegédként a budapesti Műegyetemre került Kürschák József mellé 1920-ig. Ez
az állás akkoriban nem biztosította az anyagiakat a tisztességes megélhetéshez.
Közben 1919-ben családot alapított, feleségül vette Neményi Erzsébet Anna vegyészt.
Felesége egy berlini kémiai folyóiratnál szerkesztői állást kapott, így 1921-ben Berlinbe költöztek, ahol ő magántanár lett. 1926-ban a königsbergi egyetem professzorává nevezték ki.
Két gyermekük született: Péter 1925-ben Berlinben, (2014-ben halt meg) Veronika 1929ben Königsbergben.
Magyarországon komoly elismerésben részesült, 1924-ben megkapta a Kőnig Gyuladíjat (1.000 korona), amit második alkalommal ítéltek oda. Ezt a Pólya György által
felvetett problémák megoldásával érte el.
1925-ben megjelent a Pólya Györggyel közösen írt: Problémák és tételek az analízis
köréből című kétkötetes könyve.
A világhírt azonban mégsem ezek hozták meg számára, hanem az 1924-ben német
nyelven kiadott Pólya György – Szegő Gábor: ,,Feladatok és tételek az analízis köréből”,
I.–II. kétkötetes munkájuk, mely valós, komplex függvénytani, geometriai, számelméleti,
és matematikai fizikai feladatokat is tartalmaz). (Budapest, Tankönyvkiadó, 1980)
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Pólya vetette fel az I. világháború utáni első, nemzetközi matematikai kongresszuson
1919-ben egy feladatgyűjtemény megírásának ötletét. Pólya és Szegő kutatásai és érdeklődése ekkor már oly sok szállal kapcsolódtak össze, hogy mindkettőjük számára természetes
volt: ők fogják megírni.
Az 5 évig tartó hatalmas munka során több, mint 30 kollégájuk sok feladatát, nem közölt
eredményét is felhasználták. Könyvük első megjelenése után 70 évvel is a legjobb matematikai feladatgyűjtemény, újra és újra kiadják újabb és újabb nyelveken. Matematikusok
generációit vezette be a kutatás módszertanába.
A feladatok elrendezése is teljesen újszerű volt: nem az eredmények, hanem a megoldási
módszerek, geometriai analógiák szerint vannak csoportosítva. Többek között ebből a
könyvből nőtt ki később Pólya heurisztikus életműve. A könyv egyfajta szakmai életprogrammá is vált számukra: rendszeresen visszatértek könyvük egy-egy feladatához, témaköréhez, és ebben sokan mások is követték őket.
Szegő Gábor zsidó származása miatt 1934-ben kénytelen volt elhagyni Németországot.
Az akkor Svájcban élő Pólya elérte, hogy Szegőt tudományos eredményeire és megnyerő
emberi tulajdonságaira hivatkozva a St. Louis-i Washington University 4 évre vendégprofesszorként meghívja. A meghívást az egyetem kancellárja személyesen adta át Szegőnek
1934 nyarán Németországban. Családjával az Egyesült Államokba ment, ahol St. Louisban
a Washington Egyetemen fizetés nélküli állást kapott, különböző közadakozásokból,
alapítványokból tartotta fenn magát.
1938-ban tanszéket kapott a kaliforniai Stanfordban, tisztét 1953-ig töltötte be, s világszínvonalra emelte az egyetem matematikai tanszékét.
1940-ben lett az Egyesült Államok állampolgára.
Pólya György, a régi barát 1940-ben ugyancsak kivándorolt Amerikába, majd Szegő
stanford-i tanszékén kezdett tanítani. Barátságuk 70 éven át, egészen halálukig tartott.
A második világháború után Szegő az USA hadseregében teljesített szolgálatot, mint
katonai tanácsadó, majd a franciaországi Biarritz katonai egyetemén tanított matematikát
az Európából hazaszállításra várakozó katonáknak.
1960 augusztusában ment emeritus professzorként nyugdíjba. Kutatásait 1966-ig folytatta. Tagja volt az amerikai művészeti és tudományos akadémiának, a bécsi tudományos
akadémiának, és az MTA-nak. Nyugdíjasként sokat utazott matematikai konferenciákra.
1960-tól kezdve gyakran látogatott szülőhazájába, ahol előadásokat tartott és közvetlen
kapcsolatban állt a magyar matematikusokkal. Szegő ragyogó előadásain úgy tudta kidomborítani egy-egy tárgykör lényegét, hogy hallgatói maguk fedezhették fel annak fontosságát és szépségét.
Szeretett felesége, akivel 50 éven át boldogságban élt, 1968-ban halt meg.
Utolsó matematikai előadását 1969-ben tartotta Budapesten egy nemzetközi függvénytani konferencián Fejér Lipót munkásságáról. Szegőre – éppúgy, mint Pólyára – Fejér Lipót
volt a legnagyobb hatással, matematikusként és magánemberként is. Így emlékezik vissza
rá: „Alig akadt intelligens, nem is szükségképpen tehetséges hallgatója, aki előadásának
vonzása alól ki tudta volna vonni magát ... A fehér asztalnál ... hasonló módon el tudta bűvölni barátait, embertársait. Kevés személyt ismerek, aki az élet kis és nagy problémáit és
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konfliktusait, tömeg és egyéni vonatkozásban egyaránt oly mélyen, annyi megértéssel s
olyan arany humorral és szellemességgel tudta volna fejtegetni, boncolni, analizálni, mint
Fejér ... teák és kirándulások követték egymást ... Fejér kitűnő zongorajátéka, de főleg remek
zenei műveltsége szintén mély hatást tettek ránk. Mindennek a háború kegyetlen dátuma
vetett véget.'”
Szegő később, életének németországi, majd amerikai szakaszában is levelezett Fejérrel
és minden alkalommal, amikor hazalátogatott, találkozott vele. Fennmaradt egy feltételezhetően Fejér Lipót számára írt Szegő-levél, amelyben ezekről a találkozásokról így vall:
„… a leghosszabb ülések szombatonként voltak, a kávéházi törzsasztalnál, amelyek néha
a hajnali órákba nyúltak. A beszélgetés tárgya természetesen elsősorban a matézis* matematika volt, de ezen túl kiterjedt minden képzelhető tárgyra, egyetemi, tudományos epizódokra, élő és régen letűnt személyekre, könyvekre, zenére, művészetekre, irodalomra, szóval
mindenre, ami fontos volt életünkben.'”
1970-ben Szegő felfedezte magán, hogy Parkinson-kórban szenved. 1973 és 1980 között
idejének nagy részét megosztva töltötte Palo Altoban és Budapesten. (Arról nincs tudomásunk, hogy valaha is felkereste volna születésének helyét, Kunhegyest.) Betegsége egyre
súlyosbodott. 1985. augusztus 7-én 90 éves korában halt meg otthonában. Pólya György egy
hónappal később követte őt.
Szegő Gábor életében 141 tudományos dolgozatot és 7 könyvet publikált különböző
nyelveken, ebből kettőnek volt társszerzője Pólya György.
Az ortogonális polinomokról írt, nagy részben saját kutatási eredményére épülő munkájával ő rakta le a „konstruktív függvénytan” alapjait.
Szegő Gábor emlékezete
Bevezetőmben említettem, hogy Kunhegyes későn, annak halála után „fedezte fel” híres
szülöttjét.
A szegedi tudományegyetem matematikus szakán szerzett diplomát egy kunhegyesi diák,
Mándi Mátyás. Itt ismerkedett meg Szegő Gábor matematikus tevékenységével, s szembesült azzal a ténnyel, hogy a világhírű matematikus kunhegyesi születésű volt. Ezután
fáradságot nem kímélve kutatta a tudós munkásságát, életrajzi adatait. Kutatási eredményét
a helyi újságunkban tette közzé.
Dr. Szabó Lajos gimnáziumigazgató, helytörténész folytatta megkezdett tevékenységet,
s a nagy matematikus még élő rokonainak felkutatását is sikerült elérnie.
Kunhegyes akkori városvezetése támogatta azt a gondolatát, hogy Szegő Gábor születésének 100. évfordulója alkalmából szervezzenek konferenciát, s szobor állításával is tisztelegjenek emléke előtt. Az 1995-ös év Szegő Gábor éve volt Kunhegyesen.
1995. január 21-én konferenciát szervezett Szegő Gábor emlékére a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Osztálya, a Bolyai János Matematikai Társulat és Kunhegyes
Város Önkormányzata a művelődési központban.
Emlékkiállítást nyitottak meg a könyvtár pincegalériájában Szegő Gábor életének dokumentumaiból, matematika tankönyvtörténetből is iskolatörténetből.
A kiállítást dr. Daróczi Zoltán akadémikus nyitotta meg.
Szegő Gábor életére és munkásságára emlékező füzetet is készítettek erre az alkalomra.
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1995 elején matematikai verseny szerveztek a kunhegyesi iskolások részére.
1995. augusztus 23-án a Nemzeti Kulturális Alap és a Képző- és Iparművészeti Lektorátus valamint barátai és csodálói támogatásával felavatták Szegő Gábor portrészobrát, Győrfi
Lajos szobrászművész alkotását a kunhegyesi városi könyvtár előtt. Avatóbeszédet mondott
dr. Szabó Lajos helytörténész. A tudós munkásságát méltatta leánya, Veronica Szegő
Tincher, Totik Vilmos és Paul Nevai.
A mellszobrából két darabot készített a művész. A másikat St. Louisban a Washington
Egyetem előtt állították fel tisztelői 1997. május 8-án.
2000. január 26-án a kunhegyesi középiskola matematikai munkaközösségének kezdeményezésére a település iskolái koszorút helyeztek el a könyvtár előtt álló szobránál.
2003-ban iskolai névadást készítettem elő. Helyi szakképző iskolánk szerette volna felvenni Szegő Gábor nevét. Megszereztem a Szegő Gáborral készített magyarországi interjút
is, de a gazdaságossági döntések közbe szóltak. Kunhegyes két középiskoláját összevonták,
s mivel a másik iskolának már volt névadója, azt a nevet vitte tovább az intézmény.
2004-ben megjelent a Kunhegyesi helytörténeti füzetek 4. száma, mely a helyi zsidóságnak kívánt emléket állítani. A Szegő Gáborról akkor már ismert dokumentumok is közlésre
kerültek.
Két eseményt még hadd említsek meg, bár nem Kunhegyesen történt, némi közöm azért
kunhegyesi helytörténészként van hozzájuk adatok, dokumentumok szolgáltatásával.
Nagy örömmel töltött el, hogy egykori szolnoki alma matere rendszeres matematikai
feladatmegoldó versenyek meghirdetésével emlékezik híres tanítványára, s 2009. január
10-én Szegő Gábor emléktábláját avatták fel – Szabó Imrefia Béla szobrászművész alkotását – a Verseghy Ferenc Gimnáziumban Szolnokon.
2014. április 25-én a szolnoki Belvárosi Általános Iskola Kmetykó András békéscsabai
tanár fáradhatatlan szervezésének eredményeképpen vette fel Szegő Gábor nevét ünnepélyes keretek között.
2015. augusztus 4-én a Kunhegyesiek Baráti Köre civil szervezet megemlékezett Szegő
Gábor szobránál a matematikus születésének 120. és halálának 30. évfordulójáról.
S elérkezett a mai nap, 2015. augusztus 25. amit különösen emlékezetessé tesz az, hogy
három világhírű matematikusunkra emlékezünk, akiknek élete és munkássága kapcsolódott
egymáshoz.
Nagy megtiszteltetésnek érzem és köszönöm, hogy Kmetykó András Szegő Gáboremlékérmes matematikatanár felkért a kunhegyesi születésű Szegő Gábor életútjának
ismertetésére.
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Értékek és értékproblémák
Elvek és utak – „Nyugati identitás, keleti aktivitás”
Értékek és értékproblémák1
Ahhoz, hogy tájékozódni és cselekedni tudjunk a világban, ismeretekre és értékekre van
szükségünk.2 Az ember, a közösség, a társadalom léte és jóléte függ ismereteink és értékítéleteink szintjétől, helyes vagy téves, jó és rossz voltától. Megismerő és értékelő rendszerének korlátaiért tévedéseiért nagy árat fizet minden ember, minden közösség. Különösen
nagy árat fizet akkor, ha nem ismeri a korlátokat, észre se veszi a kudarcokat. Ha teljes biztonsággal dönt téves ismeretek vagy téves értékítéletek alapján: rosszul. Az emberi, társadalmi gyakorlat megvalósítása szükségessé teszi az értékek és a társadalom összefüggéseinek,
problémáinak megismerését, értékelését, értékei mibenlétének, működésének megszervezését, megoldását.
Kérdés! Mi köze van az embereknek, a társadalomnak az értékekhez? Fűződik-e érdekük
a mindennapi embereknek ahhoz, hogy értékproblémákkal foglalkozzanak, például akkor,
ha számláikat sem tudják kifizetni? Szakemberek állítják: az értékek nélkülözhetetlenül
fontos szerepet játszanak a mindennapi emberi, társadalmi gyakorlatban, hiszen maguk az
értékek is ezekből a tettekből származnak, az emberek a szereplői, szerzői a testi, lelki, szellemi, agyagi javaknak, egyéni, társadalmi értékviláguk eredetének. Értékek célértékként
irányítják, vezérlik az ember társadalmi törekvéseit, eszközértékekként lehetővé teszik e
célok elérését, normákként szabályozzák az emberi-, a társadalom együttélését. Ám gyakran zavarok támadnak egy-egy társadalom értékrendszerében, zavarja, gátolja, megbénítja
az emberi együttélést, gyakran összeütköznek érdekeik. Az értékek és értékrendek nem változatlanok, az értékek köre a gyakorlatban sohasem fedi egymást.
Értékek, értékproblémák, értékek sorai, rendjei3
Szót érdemel, hogy értékhiányos világunkban milyen nagy számban bukkannak fel
értékek sorai, rendjei e tanulmányok oldalain. Sorra kerülnek a történelmi örökség, a régió,
az etnikum az anyanyelv, a nemzeti kultúra megalapozó értékei. Aztán, hogy állunk a jólét
és létbiztonság „kemény” értékeivel? Az autonómiák, a közösség, az egyenlőség értékeivel?
Felmerülnek a munka szerinti elosztás, a szabad egyéni kibontakozás, az egyenlő esélyek
értékei. Terítékre kerülnek a modernizációs értékek, a személyiség, a társadalmiság értékei,
az információ-érték nyomában a gazdaság, a politika, a közélet, a tudomány, a művelődés
területén követve útjait és útvesztőit. Hangot kapnak a múlt, nemzet, közösség, munka,
modernizáció, politikum, ezek a nagy értéknyalábok sorai, rendjei.

1
2
3

Papp Zsolt 1988: 133–199.
Hankiss Elemér 1977: 1.
Papp Zsolt 1986: 158-161.
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A történeti hosszmetszet nézőpontját valamennyi írás eligazodási mércének tartja, a
történeti problémakezelés folytatódik, időrendben építkezve, strukturális összefüggésekbe
beágyazva mutatják be értékfejleményeiket. Az értékek, értékrendek hozadékainak, értékhiányaival, ellentmondásaival, zavaraival valamennyi írás foglalkozik. Az értékek meghatározódása során a társadalmunk életében valóságosan létező szükségletekből, mozgásirányokból
és érdekekből kell kiindulni: ezekre kell építeni cselekvési ajánlásainkat, magatartásmintáinkat, nézeteket, álláspontokat ezekhez szükséges igazítani.
Mi az érték?4
Az érték: szabvány, vagy minta, vonatkozási pont az életvezetésben. Logikát, ívet, iránytűt ad, életúttá formálja az életet. Megerősíti, belső bizonyossággal látja el a személyiséget.
Akkor jó, akkor működik, ha evidenciaként működik. Ha magától értetődő.
Mit nevezünk értéknek?5
Mindazt, ami az ember nembeli lényegéhez tartozik és ami, közvetve vagy közvetlenül
hozzájárul a nembeli lényeg kibontakozásához. Marxnál az emberi lényeg összetevői: a
munka (objektiváció), a társadalmiság, az univerzalitás, a tudatosság és a szabadság. Az
emberi lényeg az emberiségben, az emberi nemben benne rejlő lehetőségek fokozatos és
folyamatos realizálása. A jelenség – lényeg fogalompár is társadalom ontológiai (lételméleti
– valóságot fejez ki; céltételezés nélkül értelmetlen a lényeg fogalma, mert csak az adott
célkitűzés szempontjából van lényeges – és így, jelenség is.)
Érték és történelem
Értékek történeti hosszmetszet nézőpontjából is mércének tartható, tekinthető, történeti
problémakezelésben folytatható, történeti örökség, hagyomány – kultúra – értékrend átörökítése okán is. A múltat nem lehet, nem is kell végképp eltörölni, a múltunkat be kell vallani,
fel lehet dolgozni, a benne lévő értékeket át lehet örökíteni akár a családban is. Az emberek
maguk csinálják történelmüket, de készen talált feltételek között (Marx). Ez tartalmazza
az evilágiságot – célszerű tevékenységet, körülményeket, a dolgok közvetítette emberi viszonyokat (társadalmi termelőerő, társadalmi szerkezet, gondolkodásmód) és az objektivitást, a heterogén szférák szerkezetét: termelés, tulajdon, politikai szerkezet, mindennapi élet,
erkölcs, tudomány, művészet stb. másságát, átalakulásának sebességét, integrációit, ezekhez
szerveződött munkát, szokásokat, gondolkodásmódot, süllyedés és felemelkedés belső
ügyeit, sikereit és kudarcát.
A történelem az értékek egymásra épülésének, egy és más érték degenerálódásának és
pusztulásának folyamata. Így például a „termelés” vagy az „erkölcs” létrejötte értékjelenség: hogy „milyen” termelés vagy „miféle” erkölcs, ez jelzi az értéképülés vagy pusztulás
hullámmozgását. Az érték tehát társadalomontológiai, történelmi kategória. A heterogén
társadalmi valóság minden szférájában kibontakoznak objektív értékek, ugyancsak minden
szférában létrejöhet az elértéktelenedés is. Maga a termelés például lehet: univerzális,
4
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szabad, tudatos, vagy ellenkezőleg, elidegenedett, mechanikus, bérrabszolga tevékenység.
Vannak negatív értéktartalmakat hordozó csoportok, közösségek, például az atheni demokrácia elpusztult. Minden választásnak, tettnek lehet objektív értéktartalma, de az emberek
sosem értékeket választanak, mindig konkrét eszméket, konkrét célokat és konkrét alternatívákat választanak. Az ember odaállhat egy eszme, egy szakma, egy hivatás mellé, értelmet
adva történelmének, életmódjának. Amikor az egyénnek már van bizonyos mozgásterülete,
hogy az adott lehetőségeken belül saját közösségét, saját életmódját megválassza, ahogy
viszonyt tud teremteni saját partikularitásához, adottságához is. A mindennapi élet telítve
van választásokkal, ami a cselekvés következményének tudatos vállalása „a felelősség magunkra vevése.” A tudatos egyéniség szabta életet a mindennapokban életvitelnek nevezzük. (Az egyén akkor és ott hajléktalan, ha életvitele szerint az, ami.) Ekkor a mindennapok
„rendezése” már nem „mindennapos” jelenség; reprezentatív, a „kirívó”jelleg, a kivételesség a mindennapok rendezését is morális és politikai tetté változtatja.
Az értékek megszámlálhatatlanok: sokfélék, különböznek egymástól, mindegyiknek más
és más a rendeltetése, funkciója, bázisa – modernizációja – amerikai, nyugat-európai, keleteurópai, – más „rendszer” és „életvilág”, „barát” és „ellenség”, más értékrendszer – más társadalom rend, más magatartásformák, más szocializáció, más identitás, más mentalitás,
más értékproblémák. Értékekben vannak a nagy értékek és a kis értékek ezrei. Emeljünk
ki néhány mintát. Kössük ezeket a társadalmi élet nélkülözhetetlen területeihez: a munka,
a demokrácia, az identitás és a kulturális produkció „tengelyéhez”.6 Négy értékrendet jelölünk meg ezzel. E négy értékrend vágyai, teljesítményei különböznek egymástól. Az első
a racionalitás világa. A második a megegyezésé. A harmadik az azonosulásé. A negyedik
az esztétikum. A szerző kiemeli és rövid, de igen értékes magyarázatot fűz az azonosuláshoz. Szélesen értjük mindazt, amivel azonosulni lehet. Benne a család, a baráti kör, a
szomszédság, az együttes élmény, a lokalitás és a kommunalitás, a helyi társadalom, a
történeti táj és régió szokásvilágával, aztán a történeti–földrajzi helyzet, a nemzet és a
nemzetköziség, végül ide soroljuk az eszméket, az ideákat, az ideológiákat. Az a jó, ha
mindez terjed, ha van mit felvállalni, ha lehet élni, berendezkedni ezek világában, hozzáférni, személyiségünket értük s bennük megvalósítani. Az azonosulásnak funkciója nem
kevés: integritás, valahova tartozást és együvé tartozást „szavatolnak”.
Identitáskérdésekben nincs kompromisszum!7
Az identitáskérdés az identitáspolitika oka, tárgya, de legfőképpen eredménye – fontos
érték. Az identitáspolitika igen sokféle, mindez arról szól, hogy a politika mindenevő,
minden politikai kérdéssé válhat. Az állampolitika is ezt hajlamos tárgyává és céljává tenni.
Az identitás fogalma a modern tudományosságban vetődött fel. Sok évtizede már, hogy a
pszichológia berkeiben foglalkoznak a személyiség kérdéseivel, avval, hogy az egyes
ember, felnőve elkülöníti magát másoktól, önmagát megítélve alakul ki önazonosságunk
tudata, vagyis identitásunk. Egyes személy életvilágán, lélektanán túl mindig érdekes volt
a különféle közösségek lelkiállapotának kérdése, amint ahogy identitása is csak az egye6
7
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deknek lehet (a csoport identitás, merő képzelődés). Amikor pedig vallásokra, osztályokra,
pártokra, hívatásokra, vagyis kollektíventitásokra változott a társadalom, létrejött a
tudományos kíváncsiság és felkeltette a politikai érdeklődést is, politikai – hatalmi – céllá
és morális parancsolattá vált, meghatározott érdekekkel való alkotó azonosulás: munka,
demokrácia, művelődés, politika, jog, erkölcs, vallás szabálykövetés, gazdálkodás, népesedés, tudás, bátorság, kitartás. Állampolgári, nemzeti, hazafiúi tudat stb.
Kérdés: Posztmodern korban, nyugat-európai, kelet-európai, amerikai, ázsiai, kínai, más
és más modernizációban, más társadalmi bázisokban és értékrendszerekben, érdekérvényesítésekben, mik is a társadalmi – természeti fundamentumok, alapok, alapvető ügyek –
bajok, kérdések, viszonyok, mi is az alap, az alapvető, „az érdek mint, gazda úgy igazgat”,
vagy a legfontosabb értékek vezérlik az emberi cselekvést, avagy mind a kettő és még sok
más? Egyes nézetek, állapotok szerint napjainkban már nem a termelési mód, nem a
termelési viszonyok az alap, hanem a szellemi, testi, lelki erkölcsi, tudati, kulturális értékválasztás, bátorság, a kitartás, amitől a gazdálkodás is függ. Lehet, hogy a kultúra nem is
olyan függőváltozó, nem is függ annyira a gazdasági állapotoktól. Egyes vélemények
szerint új, művelt elit és korszerű nemzeti kultúra nélkül nem lesz új Magyarország. Az
EU pedig nemcsak érdekszövetség, értékszövetség is. Európa jövője a nyugati identitás
és a keleti aktivitás. Az Egyesült Államok súlya az új felállásban is meghatározó. Értékeink
szilárd megőrzése mellett gőzerővel kell építeni a keleti gazdasági kapcsolatokat áll a
miniszterelnöki válaszlevélben. Az identitás értékes? Hűség, bizalom, otthonosság, barátság, büszkeség, hazafiság, odaadás, szolidaritás. A napjaink identitása Magyarországban még
a képviselői magatartásban is az azonosulás és távoltartás együttesen jellemző, az állampolgári, választói identitásban még nagymértékű a távolságtartás. Igaz, hogy a nagy szavazásoknál „millió a távoltartó”.
Értékproblémák – avagy miért nincsenek a dolgok a helyükön?
A nagy értékrendek állapota határozza meg a kis értékek állapotát, és nem fordítva. Az
azonosulások szintjeit például a család, követik a „kis értékek” régiói s a gond, ha egyes
szintek üresek, vagy ellentmondanak egymásnak. Nagy értékrendek megjavítását nem
tanácsos az egyes emberek felől kezdeni – például munkanélküliség, hajléktalanság, mert,
hogy amilyenek a viszonyok, olyan az ember, ha mégis az embert hibáztatjuk az értékrendek ilyen állapotáért, akkor moralizálunk.
A nagy értékszférákat nem tanácsos egymásba csúsztatni, mert egy részekre – szférákra
– tagolt társadalomban mindegyiknek más a rendeltetése. A demokrácia és az identitásképzés tennivalói alkalmanként belecsúsznak a munka világába. A munka világa pedig
nem a demokrácia világa, hanem a parancsoló koordináló, szervezett – fegyelmezett –
normákkal körülhatárolt termelés világa, a „munkahely nem demokrácia tere”, ideje, a
termelésszervezés nem a részvétel, nem a beleszállás, nem a szókimondás, nem a választásos demokrácia. A demokrácia és a munka nem egymásba csúsztatható érték. Második
csúsztatás, a munka világának témái túlontúl belecsúsznak a demokrácia – a nyilvánosság
szférájába. Az ideológiai azonosulást pedig helyezzük kívül a munka, a termelésszervezés
világán. Harmadik elcsúszás – a demokrácia értékei és témái túlontúl belecsúsznak a
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kulturális produkció, a művelődés szférájába, amikor agyonpolitizálják a kultúrát, az
irodalmat, ahol a politika mindenevő akar lenni.
Többféle értékrendszer
Két értékrend – a társadalom és az ember, többféle értékrendszer.8 Az ember és a
társadalom két jelzőrendszeréről. Boulding kilenc rendszerszintet különböztet meg, s az
első szint kivételével (a statikus struktúrák szintje) valamennyi szintet bázisrendszerek,
vagyis ténylegesen működő, munkát végző rendszerek töltik be: gépek, sejtek, növények,
állatok, emberek, társadalmak. A rendszerek másik nagy csoportja a jelzőrendszerek, az
információs rendszerek, az előbbiekben energia, az utóbbiakban információ áramlik. A
jelzőrendszerek nem mellérendelődnek a bázisrendszernek, hanem rájuk épülnek. A rendszerek harmadik csoportja a jelrendszerek, ők a bázisrendszer működése szempontjából
nélkülözhetetlen jelző és vezérlő funkciókat látnak el, éspedig:
1.) A dinamikus rendszerek, például a gőzgép feszültségszabályozó rendszere
2.) A kibernetikai rendszerek, például a termosztát szintje
3.) A nyílt rendszerek, például az élősejtek
4.) A genetikai társadalom, a növények szintje
5.) Az állati társadalom az érzékelő, észlelő apparátus, viselkedési stratégiák, társas vezérlés, viselkedésjelek cseréje
6.) Az emberi lét és a társadalmi lét szintje: érzékelő rendszer, értékelő rendszer, önérdek,
tudat, értékmentes tudatkép a helyzetészleletek, a személyiség egésze, összérdekének
értéke, értékelése.
7.) A társadalom jelzőrendszerei: öntudat, önérdek, köztudat, közérdek, intézmények rendszere (adóhivatal, hatóságok, tanácsok, szakszervezetek, pártok, közvélemény, közgondolkodás.)
Szabályrendszerek: viselkedési rendszer, erkölcsi normarendszer, gazdasági szabályrendszer, társadalmi – politikai szabályrendszer, kulturális szabályrendszer, logikai és
eszmerendszer. Bázisrendszer: Az ember. Bázisrendszer: A társadalom. Az imént felvázolt
is jelzi, hogy az embernek és a társadalomnak szüksége van értékekre, megismerő és
értékelő rendszerekre, közös néven jelzőrendszerek bonyolult sokaságára. E jelzőrendszerek működhetnek jól – erkölcsileg is, – sohasem működtek hibátlanul: érzéki csalódások,
tévutak, téves felmérések, becsapják az embereket. Az emberiség értékrendszere sokszorosan heterogén volt, egymásnak ellentmondanak, kiütik egymást (diktatúra és demokrácia,
környezetvédelem és túlzott mohóságú viselkedés). Az értékelő rendszereknek nincs
hierarchiájuk. Az értékinformációk társadalmi cseréje nincs mindig kellőképpen megszervezve, azokat eltitkolják. Az értékinformációk rendezésének és értékproblémák értékellentmondások megoldásának nincs manapság sem adekvált elmélete, sem adekvált gyakorlata.
Például az igazság értékéről, hogy mi igazságos és mi igazságtalan, hogy mit tartunk majd
jónak, igaznak és szépnek a 21. század eső évtizedeiben a magyar társadalom és az EU értéktudatában, értékteremtő gyakorlatában a nemzeti együttműködés értékszövetségében,
érdekeiben?
8
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Az értékek két típusa: objektív értékek, szubjektív értékek, alapvető vagy létfenntartó
értékek, magasrendű – létkiteljesítő, teljességelvű dinamikus értékek.9 Objektív értékek: az
emberi szervezet a bázisrendszer, a létezés a célérték, a biofizikai energiák elsődleges eszközérték, táplálékok másodlagos eszközérték, a táplálék megszerzéséhez szükséges dolgok,
harmadlagos eszközértékek. E meghatározás szerint érték mindaz, amire egy adott rendszernek szüksége van ahhoz, hogy létezni, működni esetleg fejlődni tudjon. E rendszer lehet
egy emberi szervezet, egy intézmény, egy embercsoport, egy társadalom. Egy adott rendszer számára szükséges értékek köre csak akkor változik meg, ha maga a rendszer, vagy a
rendszer környezete megváltozik. Az emberi társadalmak gyorsabban változnak, mint az
emberi szervezet.
A szubjektív érték definíciója: érték minden, amit egy rendszer önmaga számára, önnön
léte, működése és esetleg fejlődése érdekében szükségesnek érez, vél, ítél. A tudattal
rendelkező rendszerek többsége részrendszerek sokaságából fölépülő komplex rendszer
(például egy-egy repülő ezred). Ha a rendszer egy személy, akkor az lehet öncsalás, önámítás is. Egy-egy részérdek gyakran rákényszeríti a maga részértékeit az egész rendszerre.
Az emberi intézmények igen gyakran képtelenek, nem hajlandók fel- és elismerni azt, hogy
más rendszereknek más értékekre van szüksége, mint nekik. Az értékek világában is érvényesül a „kereslet és a kínálat” törvénye. Amiből kevés van az „hiánycikk”, ám napjainkban az ökológiai javak értékének látványos, ugrásszerű növekedése van. Az energiahordozók
(az olaj) szubjektív értéke, értékelése megsokszorozódott, az emberi lét, sarkkövévé vált.
A szubjektív értéktudat mozgásának megvan a maga sajátos, szociális és pszichikai
tényezők vezérelte pályája, ami szükségessé teszi a szociológiai – szociálpszichológiai
ismeretek elsajátítását, megszervezését. Az emberi létforma, emberi társadalmi döntéssel
meghatározandó. Az optimális új létforma megteremtéséhez más értékekre lesz szükség.
Két értéktartományból lehet s kell választani: alapvető vagy létfenntartó, illetve magasrendű, létkiteljesítő értéktartományból.
Alapvető vagy létfenntartó érdekeknek nevezzük azokat az értékeket, amelyek nélkülözhetetlenek az ember biofizikai, biopszichikai létének, fenntartásához. Elsősorban az
anyagi javakkal, a táplálkozással, ruházkodással, lakással, létbiztonsággal, lét- és fajfenntartással, valamint a közösségi lét bizonyos alapvető kritériumaival kapcsolatos értékeket.
Magasrendű, létkiteljesítő értékeknek nevezzük mind azokat az értékeket, amelyek nem
kötődnek közvetlenül a létfenntartáshoz. A fentiek alapján napjainkban négy nagy értékrendi váltást különböztethetünk meg:
1. Az alapvető létfenntartó értékekben szegény, magasrendű értékekben gazdag fejlődő
országok, amelyek a kapitalista úttal próbálkoznak.
2. Az alapvető létfenntartó értékekben szegény, magasrendű értékekben gazdag, fejlődő
országok, amelyek a szocialista utat választják.
3. Az alapvető létfenntartó értékek felhalmozásán alapuló dinamikus, kreativitáselvű jóléti
államok értékrendűek.
4. A teljességelvű dinamikus értékrendű országok, társadalmak „A mindenséggel mérd
magad”.
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Nálunk a személyiségértékek jellemzője, hiányzik az erős és sokoldalú személyiség, és
a gazdag, alkotószellemű emberi közösség. Felbomlasztották devalválták a hagyományos,
értékcentrumokat jelentő közösségeket: nemzet, falu, ipartestület, munkásegylet, nagy
család.
Értékek a társadalomtudományban
A közgazdász képzettségű Myrdal10 a társadalomtudományi kutatások objektivitásának
kérdéseivel, az értékek – kiemelten az európai alapvető értékek – szerepével, vizsgálatuk
módszertanával foglalkozik. Álláspontja szerint azok az alapvető értékek, amelyeknek
alapján a különböző gazdasági és társadalmi problémákat megítéli: az emberek alapvető
egyenlősége, a szabadságra és az egyenlő lehetőségekre való joga, a testvériség, a demokrácia, az élet tisztelete. Ezek az európai kultúra alapvető értékei, amelyeknek gyökereit a
kereszténységre vezeti vissza. Ez az értékrendszer egy következetesen végiggondolt radikális liberalizmus jellemzője, melyben a társadalmi problémák megoldásában elsőrendű
szerepe van a felvilágosításnak és meggyőzésnek. Myrdal szerint az attitűdöknek és intézményeknek döntő szerepük van minden társadalmi folyamatban, problémában. A gazdasági
tényezők, adottságok, az intézmények és az attitűdök olyan kölcsönös összefüggésben vannak, amelyeken keresztül egymás hatását erősítik. A „végzetes körből” reformok útján lehet
kitörni. Myrdal a következő alapvető értékekre kívánja alapozni a népességpolitikát: 1.)
az egyéni szabadság, 2.) az egyenlőség, 3.) a család és a gyermekek pozitív értékelése, 4.) a
következő nemzedék minősége és számuk. Ezek a tanulmányok számunkra napjainkban
is értékesek, aktuálisak, több mint tiszteletet érdemelnek, életvezetéshez logikát, ívet, iránytűt adnak, segítenek életúttá formálni életünket.
Értékek és értékproblémák11 – Nézetek, álláspontok
1. „Értékválság” a téma, avagy az állandóság hiánya
Századunk negyvenes éveinek elején, az amerikai szociológusok vitába bonyolódtak társadalmuk értékrendszeréről. E vitában egyetlen dolog nem volt vitatott, hogy társadalmuknak van egyetlen központi értéktengelye. Ezt az értékeredőt a gazdagodás nyomán járó
sikerben találták meg, s ehhez viszonyítottak mindent: rangot, vallást, etnikumot, filozófiát,
nevelést foglalkozást. Jó kétszáz éve érlelődött ez az értéketalon. Hazánkban, a Jászkunságban – úgy tudom – a megélhetési kényszer útján járó küzdelemben található ez az etalon,
s ezt szolgálta a munka, az iskola, a törvény a politika, az erkölcs. Az én falum is erre szocializálódott! A mi társadalmunk nagy lelki, emberi és tárgyi pusztulások – a II. világháború
– után 1945-ben nekiállt, hogy felépítsen egy új világot, a saját értékrendszerével. Egy
másfajta értékrend már 1918–1919-ben, majd 1920-tól konzerválódik a régi, belecsúszva
1944-be, majd következett 1949–1953, ami sarkaiból fordítja ki a megelőző évek esélyeit
és ígéreteit. Aztán 1956. és a lassú föltápászkodás. A magyar társadalom majd féltucatnyi
értékmaszírozáson ment keresztül. Itt szakadatlan volt az értékvita. A politikai erők itt
10
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szögesen ellentétes értékrendeket kínáltak. Itt a másfajta rajok kiütötték egymást. Ahogy a
rétegek között, úgy húzódtak a kínai falak az értékek között, rangsorolódtak és kizárták
egymást az értékek. A paraszt büdös paraszt volt, a proletár bolsi proli, a polgár lezsidózott
idegen. Ez a kiszorítós történelem folytatódott 1949 után. A polgár, kispolgár, lumpen:
kevesen úszták meg címke nélkül. Egy kalapba került az úr – cseléd viszony, a tőkés –
bérmunkás viszony, az ideiglenesség érzés, a bizonytalanság, a rejtőzködő magatartás.
Mindig másfajta minták: „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek”, aztán Manchester a példa,
majd Németország! Marad az angolszász és olasz vezetés, s a nyugattal és kelettel is
érintkezés, hogy Magyarország kompország (Ady Endre), döntse már el, merre kössön ki!
Az egyéni – társadalmi – intézményi életvilág hogyan igazodjon el, mivel azonosuljon?
Értékvilág? „Tiéd az ország” magadtól épülő egydimenziós. Vágy: szocializmus, benne
családi ház, a kisüzem, a háztáji. Üzem, egyesület, életforma mély gyökeret eresztettek, s
akit leszoktattak az értékeken való ügyködésről (egyenlősdi), akit hozzászoktattak ahhoz,
hogy mindig jön valaki, aki megmondja – a felső szervtől –, hogy mi az érték, vagy mi nem
érték. Mégis tény, hogy sikerült megszüntetni a szegénységet, a munkanélküliséget, hajléktalanságot. Kérdés: az elmúlt évtizedekben milyen újfajta „szegénységet”, munkanélküliséget, hajléktalanságot teremtettünk és miért? Miért kell tehetséges, szakképzett fiatalok
ezreinek külföldre távozni, kint dolgozni, kint maradni? Ugyanakkor tudnunk kell, népességünk
valamennyi csoportja ugyanazt kívánja: a.) nyugalom és biztonság, b.) kiegyensúlyozott
családi élet, c.) anyagi jólét.
2. A reális tudat és a hamis tudat értékrendjei12
a.) Érték és tudat
A reális tudat kifejezést itt a hamis tudat ellentéteként használjuk. A reális tudat maga is
több összetevőből áll, és ami az egyik szempontból történelmileg reális cselekvés lehet, az
több más szempontból történelmileg irreális. Ez a reális tudat lényege. Tisztán reális tudat
nem létezik, minden esetben tartalmaz a reális tudat olyan elemeket, amelyek irreálisak. A
vallásos ideológia szerkezete egészében hamis tudatnak tekinthető, mégis konkrétan megfelel reális társadalmi elvárásoknak és erkölcsi értékeknek, például megköveteli a mindennapi élet tisztességét, a reális tudat egyik fontos mozzanatát veszi át és képviseli. Ez a tény
is mutatja, hogy a hamis tudat is értékőrző. Például: Szent Márk templom, Szent Korona,
Keresztény Képtár, Biblia. Történelmileg nyilvánvaló, hogy az értékőrzés általában a reális
tudat működése során sokkal hatékonyabb maradt. Történelmileg látva tapasztaljuk, hogy
a létező értékekkel, érdekekkel szemben létrejönnek olyan értékviszonyok, értékproblémák,
amelyek már nem felelnek meg a régi hagyományoknak és követelményeknek, reális
társadalmi folyamatoknak. A mindenkori társadalmi jelen és a jövő a múlt hagyományain
is épül, amit nem lehet eltemetni, a múltat be kell vallani, fel kell tárni, értékelni, elemezni
és új értékeket, értékrendeket is szükséges létrehozni. (Például: szabadság, demokrácia,
igazságosság, jobblét, biztonság, béke, önmegvalósítás stb.)

12
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b.) Érték, etika, érdek
Az egyik értékproblémát az etika elmélet területén hoztuk létre, ami napjainkban is
veszélyes és káros, az etikai érték elvont általánosságok szintjén való kezelése. A lét és a
kellés nélkül nem létezik erkölcs, etikai morál. Ám ha az erkölcsi elvárásokat, törvénytáblákat, erkölcsi kódexeket (a kelléseket) a konkrét társadalmi lét reális létezésétől elszakítva
elvont általánosságként értelmezzük, fogalmazzuk meg, a kellés álláspontjára helyezkedünk, akkor nem tudjuk legyűrni, a van és a legyen közötti ellentmondást, az érték és a valóság közötti átmenetet, mert így az erkölcsi – etikai normáknak reális létezése nincs. Nem
tudják az etikák (például a föld-etika, a víz-etika, a klíma-etika stb.) megtalálni az átmenetet
az értékek – érdekek és a valóság között. A legnagyobb ellentmondás, amely lebéklyózza
az embereket, társadalmi csoportokat az az, hogy az ember egyéni érdekei állandóan
összeütközésbe kerülnek azokkal az erkölcsi elvekkel, amelyeket a társadalom (a jog, a
politika, a vallás, az állam stb.) meghirdet. Ez az ellentmondást erkölcsi elvek, értékrendszerek, valóságos érdekek között feltétlenül meg kell, meg kellene szüntetni. El lehetne
érni, hogy az egyéni anyagi érdek és az erkölcsi érdek – érték egybeessék?
Az etikáról ma a posztmodern korban; a posztmodern etika más.13
Az érték és különösen az etikai értékproblémák korszerűen, hatékony felismerésében,
megoldódásában nagyon értékesnek gondolom Heller Ágnes előadását, az értékközvetítés,
tudományos ismeretterjesztés, erkölcstan-tanítás munkálataiban.
A felvilágosodás korában kezdenek fölbomlani a sűrű normákra alapozott morális közösségek. Lehetővé válik az egyes embereknek, hogy kiszakadjanak ezekből a közösségekből és, hogy ne tartsa magát ezeknek a közösségeknek a normáihoz, az erkölcs tehát
felbomlott. Összehasonlítva apáink és nagyapáink világával, ma a fiatalságot elsősorban
az erkölcs felbomlása jellemzi. A fiatalemberek nem tudnak különbséget tenni jó és rossz
között, nincsenek normák. Nem teszik fel azt a kérdést mielőtt cselekedni kezdenek, hogy
helyes vagy helytelen, jó vagy rossz, amit tenni akarnak. A szerző nem hiszi, hogy az emberek ma rosszabbak lennének, mint 100 vagy 400 évvel ezelőtt s mindenki ismer jó
embereket, mindenki ismer tisztességes embereket független attól, hogy milyen kor normarendszeréhez tartozik. Ebben az esetben az erkölcsi normákat tartalmilag írom le (Heller
Ágnes), hogy mi az, ami tisztességesnek számít és mi az, ami nem. Amit most posztmodern
erkölcsnek nevezünk, az nem kérdőjelezi meg a tradicionális erkölcsök normavilágát, az,
ha egy más közösség tagja más normarendszer szerint értékel, ne tekintse azt erkölcstelennek. Nem helyes, hogy csak a mi tartalmunkat fogadjuk el, mint jót, s minden mást
elutasítunk, mint tisztességtelent, a másikat, mint erkölcstelent bélyegzem meg. Tehát
körülbelül meg tudjuk állapítani, hogy ki a jó ember, bármelyik normarendszerbe tartozik
is, és el tudom gondolni magam más közösség tagjaként is és tudjuk azt is, hogy ki a
tisztességes ember abban a környezetben, abban az életvilágban és ki a tisztességtelen. Ez
a morál formai oldala. Tudni kell, hogy hogy ítélem meg a másikat és mi az a morális
minimum-norma, ami alapján a tisztesség és tisztességtelenség elválik egymástól.
13

Heller Ágnes 1999: 97–109.

– 291 –

irodAloMTörTéNeT – MűvelődésTörTéNeT
Kérdés: hogyan lehetek tisztességes? Minden korban másképpen! Vannak feltételei, de
nincs köztük oksági viszony, megpróbálják érdekeiket aszerint igazítani, mi az, amit nekem
tennem kell. Nem tudjuk pontosan mi az igazságos és mi igazságtalan. Tudni kell, hogy
mi az, amit el kellene érni. Mielőtt az ember cselekszik, először nézze meg, hogy mi a jó
és mi a rossz. Ez az egésznek az alapja. Tudni kell különbséget tenni jó és rossz között. Ha
valamit megtettem, akkor már nem tudom azt visszacsinálni. Legfontosabb az, hogy az
ember elnézést kér. Az ember megbánja bűnét, s megpróbálja jóvátenni. Az etika alapvető
kérdése, hogy felelősséget vállalok, felelek. Én tettem. Van egy visszamenőleges felelősség,
mondom, igen én tettem. A másik az előremutató felelősség, például ha iskolai kirándulás
tartama alatt felelősek vagyunk a gyermekekért. Cselekedj úgy, hogy felelős vagy minden
emberért (Kant). A felelősségünk arra vonatkozik, amire ígéretet teszünk, hogy megtartom
ezt az ígéretet. Nem minden ígéret intézményes.
A modernitásban pedig nincs egyirányú utca. Minden utca kétirányú, mindig van visszafordulás, mindig van félelem a szabadságtól, hogy biztonság kell, alapzat kell. Az, hogy
az emberek többnyire betartják a normákat, az valószínű, különben nem lennének normák.
Csak úgy tudunk csalni, lopni, hazudni, ölni, hogy az emberek többsége azért ezt mégsem
csinálja. Hogy a jó emberek következtében maradunk fönn. A morális jó és rossz az nem
azonos azzal, hogy mi a jó énnekem! A jó, rossz magukba foglalják a hasznosat. Mert a
hasznos is jó, a kellemes is jó, meg a szép is jó, de a morális jó, az egy más dolog. Ha én egy
szakmát választok, megnézem mi a jó számomra. Nem tragédia, ha valaki a saját javát
keresi. Ez egy alapvető dolog, az a tudás, hogy lehetősége van arra, hogy válasszon. A modern világban az ember önmagát választja, és azzá válik ami. Csak így lehet visszaállítani
az eredendő teológiáját az ember személyiség fejlődésének. Születéskor bele lesz dobva
az ember egy konkrét normarendszerbe és pontosan tudja, hogy mivé kell válnia, milyen
erényeket kell elsajátítania ahhoz, hogy engedelmes asszony, jó cseléd, rabszolga vagy jó
polgár ember, nemes legyen, vagy jó tagja a királyi családnak. Mind más-más erényeket
sajátítanak el, de meg van születésükkor adva a cél. A tökéletes erkölcs, ami felé haladhatnak. Most ez nincs meg a modern ember számára. Hiszen azt, hogy egy ilyen zárt közösségben marad vagy kilép onnan, vagy átlép egy másik közösségbe, ez is nyitva áll előtte.
Ezt csak úgy gondolhatja el, hogy önmaga választja meg magát. És ezzel megválasztja
összes determinációját, s épp akkor már nem determinált többé. A posztmodern etika tehát
sok tekintetben más, mint a korábbi közösségi etikák, mert más, új, modernizációs bázison
jön létre, más társadalom, más értékrend.
c.) Az értelmes önzés problémája14
Azt a problémát kell megoldani, miként lehet harmóniában – gazdasági értelemben – az
ember egyéni érdeke és a társadalmi érdek (a közjó) erkölcsi vonatkozásban az ember
egyéni érdeke és az erkölcsi érték. Az értelmes önzés elmélete szerint, ha az ember
megtalálja a saját érdekeinek kielégítését olyan módon, hogy ezáltal, egyúttal a társadalmi
érdeket is szolgálja, akkor az ember boldognak és erkölcsösnek is nevezhető. Ez a gondolat
megfelelt a kapitalista vállalkozásoknak, s egyúttal a nemzeti értéket is növelték. Szemben
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az értelmetlen önzéssel, amely a pillanatnyi haszonra néz, akkor is, ha az a társadalom
számára nem hasznos, hanem káros. Fontos, hogy reális tudat segítségével olyan értékrendszer épüljön ki, amely összhangba kerül az egyének törekvéseivel.
d.) Felfogás az egyenlőségről, mint értékről15
Értékrendszerünk sokat vitatott fontos eleme a társadalmi egyenlőség eszméje. Vannak
társadalmi politikai gazdasági rendszerek, mozgalmak melyekben vitathatatlanul központi
szerepet játszik a szabadsággal szoros összefüggésben a társadalmi egyenlőségről szóló
eszme, amely hat vonzerőként az emberek között és taszít, ha azt látják az emberek, hogy
eltávolodunk ettől a meghirdetett értéktől. Ez az érték is ellentmondásban lehet és van is
más értékekkel, más konkrét követelményekkel. Így például a munka – a teljesítményszerinti elosztás, a jövedelemelosztásának alapelvével. A munkavégző képességek, készségek és lehetőségek erősen differenciáltak, a mukajövedelmek, s ezek alapján az életkörülmények
sem lehetnek kiegyenlítők. A modern társadalmak az egyéniség többoldalú kibontakozását,
önmegvalósulását fő értéknek tekintik. Ez pedig magában foglalja a törekvések, igények,
életvitelek és szükségletek nagyfokú differenciálódását, a szükséglet kielégítés alternatívái
közötti választás lehetőségét is. Az egyenlősdi viszont újratermeli az értékrendszerünkkel
ellentétes egyenlőtlenségeket is. A reális tudat elutasítja az egyenlőségnek azt az értelmezését is, amely pusztán a lehetőségek egyenlőségét deklarálja. A lehetőségek valódi egyenlőségekké való elérése állandó, szívós erőfeszítéseket igényel az egyéntől, intézményektől.
Az intenzív fejlődés következményei a teljesítmények és keresetek növelése. Az esélyek
egyenlősége, mint érték és következmény különösen élesen merül fel az újonnan felnövő
generációkkal kapcsolatban, ha azt akarjuk elérni, hogy a tehetséges, jól képzett fiatalok
itthon maradva – hazajőve – s ne más országban éljenek és dolgozzanak.
e.) Igazságelvek: teljesítményelv, a szükséglet elv, a méltányosság elv16
Szabályozó, korlátozó és kiegészítő elvek
A teljesítményelv még csak minimális, bár ezek ellenére mindmáig a legfontosabb
közösségképző, a leghatékonyabb közösség fenntartó, közösségszabályozó elv, ellentétben
az erőszakelvvel, a közösségromboló elvvel. Minimális közösségképző elv, még érvényesül
benne az „erősebb”elve, az erősebb érdeke, az ember és közösség nem érzi igazán sajátjának még akkor sem, ha elfogadja, az igazi igazságérzet elszakad, elidegenedik tőle. (Marx)
Ám, aki megszegi a szabályokat, aki sikkaszt, csal, hatalmaskodik, azt nem nevezzük igazságtalannak. Az alkotmányunk lefektette a szerződés vezérelveit, meghatározta az állampolgári kötelességek és jogok, „teljesítmények és jövedelmek” viszonyának legfőbb
szabályozóelvét. Ez nemcsak az anyagi javak elosztás rendjére vonatkozik, hanem: az
eszmei, erkölcsi, érzelmi javak és teljesítmények cseréjére is. Nem tudjuk, hogy ezeken a
területeken milyen értékarányok érvényesülnek a mindennapi életvilág szintjén, a teendők
óriásiak. A teljesítményelv csak néhány más alapelvvel együtt válik az igazságos társadalmi
gyakorlat, szabályozó elvévé.
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Mik ezek a teljesítményelvet korlátozó és kiegészítő elvek?
Két legfontosabb: az egyik a szükségletek szerinti elosztás elve, a másik pedig a méltányosság elve, a méltányos magatartás. A mai fejlett társadalmakban – a posztmodern
korban – a javak jelentős hányadát: az egészségügyi ellátás az oktatás, a szociális juttatások, kommunális beruházások útján bocsátják a lakosság rendelkezésére. A javakat nem
elsősorban a teljesítményelv, hanem a szükségletelv alapján osztják el a társadalomnak.
Ám valójában a közép és felső rétegek jóval nagyobb arányban részesülnek, mint az alsóbb
rétegek, össze kell még egyeztetni a szükséglet szerinti elosztás elvét a teljesítmény szerinti
elosztás elvével és más szabályozó – korlátozó – elvekkel, például a gazdasági hatékonyság
elvével. Szakemberek viszont óvnak attól, hogy az ellentmondást úgy oldjunk meg, hogy
az egyiket vagy a másikat kidobjuk az ablakon. Amíg nem sikerül kidolgozni e két elv
összeegyeztetésének optimális módját addig nem küszöbölhető ki a gazdaságpolitikai hibás
gyakorlat, ide-oda ingás a két alapvető szabályozó elv között.
Sok vita folyik a szakirodalomban a méltányosság elvével kapcsolatban: vannak, akik
csak az emberi egyenlőség eszméjének érvényességét nevezik méltányosságnak. Mások a
méltányosság elve szerint, nem a teljesítmény és nem is a szükséglet, hanem az emberi
élet a legfőbb érték: minden ember élete, minden egyes ember joga, lehetősége, szabadsága
és az önmegvalósítása. Hogy lényegét tekintve minden ember egyenlő, minden emberi élet
egyformán értékes, függetlenül attól, hogy milyen képességei, teljesítőképessége vagy
szükségletei vannak (Kant etikája). Szükség van olyan igazságelvre az ember szabadságának és személyiségének védelmében, amely korlátozza a teljesítményelv, vagy a szükségletelv érvényét. Hogy milyen teljesítmények igazán értékesek, s milyen szükségletek igazán
fontosak – láttuk – igen nagy a bizonytalanság. Például a megszaladási jelenségek: alkoholizmus, dohányzás, drogfogyasztás, prostitúció, hatalomvágy, mohóság, elhízás. A szabályozó – korlátozó elvek akkor érvényesülhetnek, ha az egész társadalom elfogadja, közös
ügyének tekinti azokat. Csak így alakulhat ki közös társadalmi konszenzus, köttetik
társadalmi szerződés, csak érezheti majd az értékek cseréjének kialakuló rendjét igazán
sajátjának, valóban igazságosnak az egész társadalom.
Mire épül a jövőnk?17 Alternatíva - nincs18 Óva intjük Amerikát19
Új irány kell-e Európának és Magyarországnak? Vagy nem szükséges, mert a világ,
Európa és Magyarország jó irányba halad? Alternatíva – nincs, a nyugati polgárosodás
folytatása jó irányba tart hazánkban ez az alapvető domináns álláspont, de van más vélemény is, elvek – utak – értékek különböznek, szembe mennek egymással, elvek – értékek
– értékrendek kiüthetik, legyőzhetik egymást. Vitatéma lett: mire épül a jövőnk, milyen
értékeket akarunk megőrizni, milyen társadalmi alapon, milyen bázison, milyen feltételekkel építkezünk? Európa és Magyarország jövője a nyugati identitás és a keleti aktivitás?
(John Lukics, Albert Gábor) Helyes, jó, igazságos gondolni, két vagy több út van előttem,
vajon melyiken induljak? Véget ért valami és egy új korszak kezdődött Magyarországban
17
18
19

Borbély Szilárd 2014.
Konrád György 2014.
Lambert Gábor 2014: 7.
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is: – a világban meg világváltásról, a tudományban meg paradigmaváltásról írnak, beszélnek az ország szinte teljes átépülése megtörtént a rendszerváltás, a parlament keretei
megmaradtak, újraszerveződtek. A rendszerváltás, az új szabadságrend s a túlterhelt demokrácia, az újállamiság, a gazdálkodás minimális alapjainak, elveinek, útjainak kiépítése
megkezdődött, eredményessége, értékei, minősége, értékelése vitatott, az ország teljesítményével sokan elégedetlenek. Vannak, akik úgy ítélik meg, hogy hazánk jól teljesít, mások
szerint a magyar modernizáció zsákutcába jutott, hogy a magyar gazdaság növekedése a
rendszerváltás óta 23 százalékkal marad el a világgazdaságtól, hogy Magyarország is rossz
irányba tart, (Sólyom László) az elit nem tudja a gondoskodásról szóló ígéretét betartani,
mert nincs miből (Róna Péter), a növekedés elérte határait. Ferenc pápa fellépése valódi
szemlélet- és magatartásváltást képvisel, azzal, hogy közvetlenül a szegények felé fordul a
gazdagok szolgálata helyett. Hogy pontosan milyen világ jön létre, ezt egyenlőre nem lehet
látni. Sokan keresik a mibenlétüket, helyüket és szerepüket ebben az embertelen, bizonytalan világban. Hogyan lehet elkerülni, hogy ennyi ember ne haljon meg a hazai halálutakon
– a 4-esen. Hogyan lehet olyan értékrendet kialakítani, melyben nem kényszerülnek tehetséges, haza- és otthonszerető ifjak arra, hogy más országban éljenek, dolgozzanak akár értékes szakmunkások, ápolónők, orvosok, kutató elmék, egyetemi, főiskolai tanárok,
akadémikusok. Értékhiányos világunkban pedig nagy szükség lenne rájuk, nélkülük mire
épül jövőnk? Látjuk, halljuk a Tudományos Akadémia a tudományt szeretné közelebb hozni
a társadalomhoz, az emberek egyéni életvilágához, egy tudásalapú társadalom építésében,
a nemzeti összefogás értékrendszerében ez elkerülhetetlen, megoldandó feladatunk. A tudomány feladata értékrendjeink forrásfeltárása, a leltárkészítés segítése, értékelése, újragondolása, a valóság tényleges összefüggését feltáró, alapvető eszméinket, értékeinket újra
elemzés tárgyává tevő kritikus gondolkodás megvalósítása. Tudományos véleményt fogalmaz meg fontos társadalmi kérdésekben, értékrendszer problémáiban. Felhívják a figyelmet
bekövetkező súlyos társadalmi és/vagy gazdasági problémákra is. Segítik a tudományos
kutató intézmények szervezetek és értékközvetítő családok, iskolák igen értékes, nélkülözhetetlen életét, munkáját.
Alternatíva – nincs itt Európában
Értékrendjeink alapvető iránya, útja a nyugati polgárosodás folytatása. Célok elvek, utak
végső értelmét az adja meg, ha biztosítja a nemzet, a lakosság növekvő jólétét, egészségét,
kulturált életmódját, életvezetését a nemzeti együttműködés és az EU közösségén belül,
biztosítja, hogy az ember egyéni képességeit kibontakoztassa mind a saját, mind a társadalom hasznára.
1.) Hazánk múltja és jelene az EU integráció valósága és lehetősége az értékrendünk nagy
témáit alkotják. Mindez valamennyiünk életminőségét érinti. Az értékrend, a szellemi
meggyőződés világos és kiérlelt párbeszédek, konferenciák, művek, előadások, viták
hosszú sorában lett kipróbálva. Számos kötet időszerűsége vitathatatlan, jó lehetőséget
kínál a számvetésre. Alternatíva – nincs, de van értékrend.
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2.) A legfőbb jó nem lehet más, mint maga a szabadság (a legfőbb érték). Történelmünk
befejezetlen út a szabadság felé (rabok legyünk vagy szabadok), ami az emberiség fokozatosan kifejlődő lényege. (Jó, ha az ember azt adja másoknak, ami az emberi lényege
például a munka, a tudás stb.) Ez az út nem egyenes vonalú, folyamatos fejlődést jelent:
megtorpanások, nagy visszaesések, hasznos stagnálások tarkíthatják.
3.) Az EU integráció pedig nem cél, hanem eszköz, ami fegyelmez, együttműködésre
késztet, civilizációs ereje van, védelmezi az egyén jogait és méltóságát.
4.) A gazdasági érdekek kohéziós ereje nem becsülhető le, de ennél sokkal fontosabbak az
erkölcsi, testi, szellemi és kulturális értékek, értékrendek. Az is, hogy követendő példának tekinti a klasszikus humanizmus folytonosan megújított normáit.
5.) Az EU érdekszövetség. Igen, de nemcsak az, hanem értékszövetség is, nemzetek erősödő értékben: kapcsolatokban, együttműködésekben értékproblémák megoldásában,
a demokrácia építésében működő nemzeti – európai közösség.
A tét nagy.
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Silling István

Vándorélet
Egy nyugat-bácskai magyar család bomlása és vándorlása
Hatalmas gazdaságpolitikai változásokat élünk egész Európában. A kontinens keleti
részén és a Balkánon hol egy háború, hol területelcsatolási kísérletek, hol új államok
létrejötte, hol etnikai tisztogatások, felekezeti villongások, hatalmas gazdasági migráció
nehezítik az emberek életét. A 20. századi nagy és véres háborúk után a világnak ez a része
mintha nem okult volna a maga bajából. Hiába írtak alá többféle békeszerződést az emberi
élet megmentésének érdekében, ha azokat semmibe veszi az újra és újra fellángoló különböző előjelű gyűlölet, avagy az élet vállalását igenlő megoldás keresése.
Európa e részében nincs nyugalom a 21. század elején. S ugyanez volt jellemző még az
aranykornak nevezett 19. század végén is, hiszen azt – magyar viszonylatban – az amerikázás korának szoktuk nevezni. A szegénység, a megélhetési gondok sok-sok nemzettársunkat
kényszerítettek más kontinensre, és sokan soha többé nem tértek vissza szülőföldjükre. A
nagyvilág és az ország dolgainak helyi lecsapódásai máig kimutathatók az alföldi magyarság életében.
Az alföldi nagy betelepítések a 18–19. század folyamán migrációs hullámot idéztek elő.
Az elvándorlók a jobb megélhetés reményében keltek útra az ország sűrűbben lakott északi
területeiről a török uralom alatt elnéptelenedett déli megyékbe. Ez a migrációs folyamat
több szakaszban zajlott, s a kibocsátott közösség nemegyszer hosszabb-rövidebb időre meg
is telepedett az Alföld középső részén, mígnem egy újabb kényszerítő helyzet, vagy kecsegtetőbb lehetőség tovább nem vitte azokat, akik nem találták meg a boldogulást az első
migrációs helyükön. Erről írt Paládi-Kovács Attila például a palócok kirajzását elemezve.1
Több dél-alföldi település így jött létre, és nem homogén eredetű lakossággal, hanem
különböző helyekről érkezett családokkal. A bácskai Tisza mentére az ország más-más
részeiből jöttek magyarok, s ezért is találunk máig jász, palóc, Szeged környéki nyelvjárást
a mi vidékünkön. Közép-Bácska néhány településére református magyarok érkeztek, akik
vallásukat mindmáig megtartották. Nyugat-Bácska, avagy a Duna mente betelepítését a
kincstári kamara szándékából végezték, s az udvari kamara megbízottjai tisztán katolikus
magyar és tót embereket telepíthettek ide szabad, adót fizető gazdáknak. De itt, ezen a
vidéken addigra már megtelepedtek a Balkán déli részeiből a török elől menekülő, jóval
korábban érkezett szerbek, az ugyancsak ilyen okok miatt érkezett sokácok, bunyevácok,
sőt a magyarokkal szinte azonos időben, vagy néha korábban is a birodalom nyugati tartományaiból szervezetten érkező szegény sorsú németek. Azon hír hallatán, hogy Kupuszinát
újratelepítik, és új lakosokat toboroznak e célból „A XVIII. század közepén, amikor több
kákonyi és pandúri család útra kelt, hogy részt vegyen a bácskai Kupuszina újranépesítésében, feltehetőleg a táj más helységeiből, így talán Bátyáról, Dusnokról és Fajszról is
1

Paládi Kovács Attila 2003.
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kerültek lakosok Kupuszinára.”2 Az általa ezeken kívül még említett Kákony és Pandúr
települések azóta eltűntek. Bárth János néprajzkutató közlései szerint a Kupuszinára
költözöttek között szép számban voltak szökött jobbágyok is a Kalocsa környéki Bátyáról.
Bárth fel is sorolja a bátyaiak neveit. Így már az ilyenfajta vándorlás is adatolt a 18. század
közepéről.3
Tehát a Tisza menti, jobbára homogén magyar vidék mellett Nyugat-Bácskában egy etnikailag nagyon heterogén konglomerátum jött létre. Ez a migrációs folyamat a 19. század
közepére befejeződni látszott, bár még az 1800-as évek legvégén is hoztak létre új telepítéseket.4
Az új hazában történő boldogulás nem volt zökkenőmentes, mert hol a vallásukat nem
gyakorolhatták, például a görög katolikusok Közép-Bácskában, hol a városok tiltották meg
a vagyonukban gyarapodó zsidók betelepedését, súlyos járványos betegségek is tizedelték
a lakosságot (kolera, torokgyík, tüdőbaj), hol pedig maga a település lett kicsiny a
lélekszámában megerősödő közösségnek. Az utóbbi helyzet állt fenn a nyugat-bácskai
Kupuszina (később Bácskertes) falu esetében is. A népszaporulat fokozódott, s a csak
földműveléssel foglalkozó lakosságnak szűk lett a kupuszinai határ. Terjeszkedni a
szorgalmas és a garasra vigyázó német és zsidó szomszédoktól nem lehetett. Ha mégis,
kínkeserves munkával művelhették csak meg, hogy később azt is elveszítsék. Erről egy
későbbi jegyzőkönyv hitelesen szól: „1941. október 20-án vette fel Bácskertes (Kupusina)
község jegyzője Polgár Pál jegyzőkönyvét. Polgár előadása szerint 16 éve bérel földet
Apatin település határában, amelyből családját eltartja. Rajta kívül még 19 magyar család
bérel ezen a területen földet. Az októberi árverésen azonban a helyi német lakosok erőteljesen túlárverezték a földeket, volt olyan birtok, melyért 250 pengőt ajánlottak. Az
árverésen részt vevő németek mind olyan birtokosok, akik 100–300 katasztrális hold
földdel rendelkeznek, és elsősorban a jó minőségű, kendertermesztésre alkalmas földeket
vették ily módon igénybe, a rosszabbakat hátrahagyták. Polgár elkeseredetten folytatta
beszámolóját: »…ezen földeket a bácskertesiek törték fel annakidején és a tuskóktól is ők
tisztították meg sok verejtékes munkával még a szerb rezsim alatt, s most, amikor
magyarnak kellene, hogy jusson a magyar föld, még azt is elveszítik, amit a szerbek adtak
ki bérbe nekik és megtűrték őket az állami bérletben.« A kirendeltség végül Polgárnak az
újvidéki Erdő-felügyelőség útján jelölt ki haszonbérbe vehető területeket.”5
A 19. század nyolcvanas éveiben már történnie kellett valaminek, hogy az emberek
megélhetést találjanak. Így lett a Duna másik, baranyai partján elterülő hatalmas Habsburg
földbirtok a kupuszinaiak által olcsón bérelhető és a dunai irtványföldet művelni jól tudó
parasztság mentsvára. Ide az 1870-es évektől érkeznek szegény sorsú kupuszinaiak, hogy
részes bérlők legyenek. Itt kezdődik az a gazdasági migrációs folyamat, amely 140–150
évvel korábban ide hozta az új lakosokat, most pedig már elereszti. Az elvándoroltak között
többnyire fiatalabb házaspárokat kell tudnunk, akik az ősi családból kikerülve önálló család
2
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4
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Bárth János 2005: 388
Bárth János 2005: 565.
Lovas Sándor 1908.
Valastyán Balázs 2015: 24–25.
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lettek. Immár nem az öreg családfő parancsolt akár az egész nagycsaládnak, hanem annak
felnőtt, családos fia, akár több is, aki külön-külön lett a maga gazdája. Igaz, nem a saját
földjén, ugyanis azt csak bérelték az uraságtól bizonyos mennyiségű terményért, de a
munkát, a termelést, a jövedelmet már az új gazda osztotta be.
A baranyai Duna mente Vörösmarttól egészen a Dráva mentéig terjedt, illetve magas
volt azok száma is, akik a Dráva mentén még északabbra is vándoroltak, például a Verőce
megyei Donji Miholjac környékére, avagy a Dráva túloldalán, Bóly közelében általuk
létesített Tótok Földjére, s bizony örökre ott is maradtak. Az ottani falvakban ma is találkozunk a Kupuszinán is használatos vezetéknevű emberekkel, és a rokoni kapcsolatokat máig
is ápolja néhány család. De történt migráció Bezdán mezőváros és a Duna közötti Bezdáni
szigetbe, illetve a tőle kissé északabbra fekvő Kéngyia szigetre, avagy a szántovai/hercegszántói határhoz közeli Karapándzsa pusztára, amelyek ugyan a bácskai oldalon terülnek
el, de baranyai területként közigazgatásilag Darázs faluhoz tartoztak és tartoznak, ugyanis
a Duna folyásának szabályozásakor a folyó nyugatabbra került, de a közigazgatási határt
nem vitte magával, s így régi partjának csücskei, kiszögellései a bal partra kerültek. És
nem kevés emberünk keresett megélhetést a Bács városától nem olyan távoli, a bogyáni
ősi pravoszláv kolostor és a Palona/Plávna falu közelében elterülő Barkás rétségben
„Plávna … falu Bácstól délnyugatra, a Duna mocsarai közt”7 és a Vajszka községhez közeli
Zsivaj-szigeten a Gromon Dezső, Hunyadi Imréné, Széchenyi Emilné birtokán.8 Széchenyi
Emilné birtoka volt ugyanott a Vajszka község határa is, ahol a tulajdonos több mint 10.000
hold földjén ugyancsak munkát kerestek s találtak kupuszinai földnélküli családok is.
A dunántúliak kapcsolata a bácskai szülőfaluval nem szűnt meg, hiszen szinte csak a
Duna és a partjain elterülő sűrű erdőségek választották el őket új és régi lakhelyüktől. Közlekedni pedig gyalog, csónakon, illetve télen a befagyott Duna jegén még szánnal, lovas
szekérrel is lehetett. A Batina/Kiskőszeg és Bezdán között közlekedő komp, kissé északabbra, messzebb volt. A rokonok, szülők, testvérek látogatására, temetésre, lakodalomba
könnyedén jöttek haza a kirajzottak; a legények, lányok még a vasárnapi táncmulatságokért
is megtették ezt az utat, s a nyárközépi kupuszinai búcsúba minden épkézláb ember igyekezett haza látogatni, mint ahogy mindenszentekkor is a temetőbe eljutni. Csak a jószággal
törődő családtagok maradtak az új otthonban. A látogatások alkalmával történt az információcsere a család életében beállt változásokról, az újabb befogadási lehetőségekről, a
termelési körülményekről, az új életminőségről. A bácskai Duna mentére kirajzottak pedig
akár gyalog, akár szekéren haza járhattak szükség esetén.
A kirajzott családok közötti kapcsolattartás is megmaradt, főként az egyazon terület
egymástól közelebb–távolabb eső tanyáin, vagy ahogy felénk mondják, szállásain élők
között, akiket a közös munkaalkalmak, a móva vagy az eszközökkel való kisegítés hozott
össze, illetve a fiatalokat a kocsmai táncalkalom, ha volt ilyen azon a területen. Közöttük
történő nem egy házasodásról is tudunk, s akkor az új pár már ott alapított családot, ismét
csak fokozva a földéhséget. Sokszor megtörtént, hogy ezek a fiatal házasok tovább migráltak
6
7
8
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Iványi István 1906 IV.: 105–106
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olyan helyre, amelyről hírlett, hogy még van elegendő olcsón bérelhető föld. Ezt domborítja
ki Lőrinc Péter vajdasági történész: „A parasztság harcolt a nagybirtokost, nagygazdát
előnyben részesítő rendszer ellen, viszont egymásközt is harcot folytattak a földbérletért,
mint pl. Palonán és Bácskertesen.”9 Az általa említett két falu határában egyazon település
lakói folytatták a harcot, ugyanis a kupuszinaiak/bácskertesiek szállták meg a palonai erdőirtványt, hogy tovább tisztítsák a földet az erdő maradványaitól, s konyhakerti veteményeiknek megfelelő talajt találjanak. Kupuszina határában ilyen harc nem folyhatott, mert
ott nagygazdáktól bérelni nem lehetett, ugyanis alig akadt a faluban 30 holdat birtoklónál
nagyobb gazda.10 A falusi határban inkább a részért, felesben, harmadából való művelés
dívott egészen a 20. század végéig.
Az 1895-ben született Pópé István is ilyen kirajzott kupuszinai szülőktől született a
drávaszögi Bellye községhez tartozó valamelyik puszta egyik tanyáján – valószínűleg
Duna-pusztán –, ahol nem volt templom, ezért a bellyei Mária Szeplőtelen Fogantatásatemplomban keresztelték. A falu a szlavóniai Eszéktől még 5 kilométernyi távolságra sincs,
csupán a Dráva folyó bal oldalán. A Pópé családnak öt gyermeke született. Ahogyan a
gyerekek nőttek, mindegyiknek munka után kellett néznie, mert a szülőknek csak a bérlet
maradt. Földhöz nem juthattak a drávaszögi Habsburg nagybirtokon. Így mire Pópé István,
a család legkisebbik gyermeke házasulandó korba lépett, már a 40 km-rel északabbra
található bácskai oldalon találjuk szüleivel együtt, méghozzá a Bezdánhoz közeli Kéngyia
szigeten, ahol egy batinai nagygazda birtokának egy részén vállaltak bérletet, s lakhatták
annak tanyáját. Itt kötött házasságot az 1901-ben Kupuszinán született Szlávik Klárával.
Az esküvőt már Kiskőszegen, azaz Batinán jegyezték be. Mindkét jegyes édesanyja
Antalovics vezetéknevű, kupuszinai származású asszony volt, akik unokatestvérek voltak.
Tehát a család már jó ideje az eredeti szülőfalutól távol élt, s a kirajzás helyét is váltogatta,
lásd Bellyéről a Duna másik partján levő rétségbe, Kéngyiába költözött, talán a rokonok
közötti információcsere révén kapott jobb életlehetőségek reményében. Itt a guba a gubával,
suba a subával alapján házasodott össze a két szegény pusztai fiatal. Házasságkötésük után
csakhamar megszületett első gyermekük, Katalin, akit ugyancsak a baranyai Batinán
anyakönyveztek (Batina lett ismét a rövid időre Kiskőszegre magyarosított falu neve),
iskolába is oda kellett járnia, minden nap átkelve oda s vissza a Dunán, hol kompon, hol
csónakon. Az akkor már Jugoszláviához tartozó területen névelemzést tartottak az 1920as évek elején, s a vezetéknév hangzása, eredete, etimológiája alapján határozták meg, hogy
milyen anyanyelvű iskolába köteles járni a gyermek. Az 1922-ben meghozott Pribičevićféle névelemzési törvényhez alkalmazkodva a Pópé vezetéknévvel nem sokat tudtak
kezdeni, míg az egyik batinai tanító rá nem fogta, hogy palóc eredetű, s így a kis Pópé
Katalin magyar nyelvű osztályba járt. Antalovics vezetéknevű rokonai, Popovics nevű
magyar szomszédja is szerb tannyelvű osztályba kerültek.
A fiatal Pópé házaspár a szegényparaszt szülőktől nem kapott semmit, ami a megélhetést
biztosította volna. Őket a teljesen nincstelen agrárproletároknak nevezi Katona Imre,
9
10

Lőrinc Péter 1977: 144.
Vesd össze: Silling István 1998: 24.!
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akiknek valamicske jövedelmet hozott „a részesbérlet, ha egyáltalán tudták vállalni ... Föld,
iga és felszerelés híján … mezőgazdasági bérmunkákra kényszerültek.”11 Ilyen sorban, a kéngyiai
pusztán földbérlet, munkaeszköz és igaerő nélkül a Pópé család nem talált boldogulást, így
az 1920-as évek derekán, arról szóló híreknek engedve, hogy Észak-Boszniában olcsóbban
lehet földet bérelni, immár két gyerekkel, nekivágott a Száva alatti Brčko környéki földre,
szláv nyelvi környezetű vidékre. A hírek alapja valós volt, ugyanis Szlavónia keleti részén
több kupuszinai származású család is földhöz jutott az I. világháború vége és a párizsi diktátumon meghúzott határok érvényesítése közötti időben. S volt, aki még a Száván is átkelt
a könnyebb megélhetés reményében. A Pópé család vállalkozása nagy volt, ugyanis Bezdán
és Brčko között mintegy 170 km a távolság. Oda csak vasúttal lehetett utazni, több átszállással. Az ott bérelt földön, távol a városkától, gabonatermesztéssel és konyhakertészettel
foglalkoztak, a munkaeszközöket és az igavonó állatokat is a szláv földesgazda biztosította.
Azonban néhány év múlva ezzel a munkával is fel kellett hagyniuk, s kényszeredetten
visszaköltöztek a kéngyiai pusztára. Akkor indult kislányuk, jó nagy késéssel, 9 évesen az
első osztályba Batinán.
A boszniai munkavállaláson az asszonyka megismerkedett az özvegy földesgazdával, s
nemsokára vissza is tért hozzá kisebbik gyermekével. A férjét és kislányát elhagyta, akik
a férj szüleinél maradtak. A Pópé nagyszülők nevelték a gyermeket, tőlük járt a Duna másik
oldalán levő iskolába, ahol két és fél osztályt végzett el. Akkor a napszámos apja és a kis
földbérleményből élő nagyszülei elszegődtették a 12 éves lányt szolgálónak Kupuszinára.
Így tért ő egyedül vissza szülei, nagyszülei falujába, s lett 17 éves koráig pesztra és szolgáló, majd munkáslány egy módosabb családnál. Közben nagyapja Kupuszinára érkezett
a másik fiához látogatóba, ahol megbetegedett és csakhamar meg is halt 1932-ben, 81 éves
korában (a kupuszinai halottak anyakönyve szerint a Csillag utca 6. számú házban). Ennek
a nagyapának a sírja lett az egyetlen közeli rokona a fiatal lánynak a faluban, azaz csak a
temetőben. A többi rokon már távoli volt, nem is igen ismerték a lánykát, ugyanis nem a
faluban született, nem ott nevelkedett. Katalin tizenhét évesen ment férjhez egy helybeli,
ugyancsak szegény földnélküli napszámoshoz. Esküvőjére édesapja még eljött, de édesanyja Boszniából már nem. A fiatalasszony élete tehát 1930-tól egészen 2001-ben bekövetkezett haláláig, 83 éves koráig ebben a nyugat-bácskai faluban zajlott.
A szétesett Pópé család férfitagja ismét átkelt Dél-Baranyába, a Drávaszögbe, ott élő rokonai, testvérei próbáltak neki segíteni. Új feleséget is talált magának, egy magához hasonló
ágrólszakadt asszonyt, akitől még két gyermeke született. Első lányához csak az 1950-es
évek elején látogatott, amikor lányának kisebbik fia már két éves volt. Vonattal érkezett,
ugyanis addigra helyreállt a közlekedés a Pélmonostor–Batina–Gombos–Zombor vasútvonalon. Életét a baranyai hegyháton levő Darázs falu kis szőlőskunyhójában fejezte be 1955ben. Temetésére lánya táviratot kapott féltestvérétől, ugyanis Kupuszinának már 1895-ben
volt postája. Apja sírját soha többé nem látogatta. Baranyába még kétszer ment el a hosszú
életet megélt, s Kéngyiából Batinára költözött nagynénjét, Pópé Viktóriát meglátogatni,
aki nem volt beszélő viszonyban a Szent Antallal, mert a háborúban elveszett egyetlen
11
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fiáról, Antalovics Istvánról soha egyetlen szó hírt sem kapott. A kupuszinaivá lett asszony
féltestvéreivel korábban sem, később sem tartotta a kapcsolatot. Kéngyiai szülőtanyáját
soha többé nem látta. Ottani rokonaival, szomszédjaival akkor találkozott, ha azok hazalátogattak Kupuszinára.
A Pópé család asszonya, aki visszatért Boszniába, élettársa lett a Csíkónak, a Bácsinak,
akinél dolgoztak. Fia ott járt szerb nyelvű iskolába. A Kupuszinán élő lánya kétszer látogatott el az édesanyjához Boszniába. A nagyobbik unoka egy nyarat nála is töltött. Ott tanult meg szerbül. Az asszonyt a második világháború üldözte tovább. Egy éjszaka az
usztasák megölték a szerb csetniknek tartott, és velük közösséget nem vállaló gazdát. A
holttestet az özvegynek titokban kellett eltemetnie a ház melletti kert diófája alá. Ottani
szomszédjai sugallatára gyorsan el kellett adnia a házat, és mire az megtörtént, már kitört
a háború Magyarország és Jugoszlávia között. Megalakult a Független Horvát Állam, s az
a terület is oda került. A magyar hatóságok abban az időben hazatelepülőként-optánsként
hozták haza a szomszédos államban rekedt s nem szívesen látott magyarokat. Így került
Pópéné és fia is a Magyarországhoz visszatért Bácskába, az Újvidékhez közeli Szőreg
(Sirig) faluba, ahova a csángó magyarokat is telepítették, és a Hadiknépe új nevet adták a
településnek. Ott egy számára kiutalt házban éltek, kevés földet műveltek ketten. A boszniai
házért kapott pénzét egy fűszerpaprikás doboz aljára rejtette, a paprika alá, úgy hozta át a
határon. A horvát pénzt, a kunát a magyar pénzügyi szervek váltották be pengőre. Rövid
szőregi életük alatt egyszer látogatott haza, Kupuszinára a lányához, a rokonaihoz. Az
1944-ben visszavonuló magyar hadsereggel a csángók és a többi magyar is kivonult a
Bácskából. Pópénének is újra vándorolnia kellett. Magyarországra érve Dunapentelén lett
új lakása, de onnan is hamar áttelepítették a Tolna megyei Kocsola faluba, ahonnan időközben kitoloncolták a német lakosságot. Egy kis sváb házat juttattak neki is, mint a többi
menekültnek. Fia, aki már a húszas éveiben járt, ott ismerkedett meg egy Szlavóniából
ugyancsak elmenekült lánnyal, s így került össze a két nincstelen. Ők hamar felkerültek
Budapestre, ahol a férj segédmunkás lett az építőiparban. Egy fiuk született. Anyja, aki a
Tolna megyei faluban maradt, a téeszben dolgozott. Társadalmi munkát is vállalt, s életközösségre lépett egy Szeged környéki tanyasi özvegyemberrel, akivel haláláig élt. Budapesten élő fiával tartotta a kapcsolatot, látogatták egymást. Pópéné fia szívelégtelenségben
halt meg 42 éves korában Budapesten. Temetéséről az elhunyt nénjét nem értesítették, csak
az édesanyja írt a temetés után levelet a szomorú hírrel. Lányával ritkán váltottak levelet,
karácsonykor, húsvétkor üdvözlőlapot. Az 1956-os magyar forradalom után tudott Pópéné
vízumot kapni a Jugoszláviába való beutazáshoz. Két alkalommal járt még Kupuszinán.
Lányának kisebbik fiát 8 évesen látta először. Első hazalátogatásakor felkereste a még élő
idős Antalovics nagynénjeit is. Másodszor 1961-ben járt otthon, ugyanis akkor kaphatott
ismét kiutazási vízumot. A Kupuszinán élő lánya kétszer járt nála látogatóban Kocsolán.
Amikor Pópéné 1968-ban meghalt a kaposvári kórházban, lánya már csak a temetőben találta meg édesanyja sírját. Még egyszer kellett odautaznia a hagyatéki tárgyalás ügyében.
Az örökségül kapott házat Pópéné Budapesten élő özvegy menyének öccse vette meg. A
Kupuszinán született asszony sírja már régóta jeltelen a kocsolai temetőben.
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A Pópé–Szlávik házaspárnak három unokája született, akik közül ketten még élnek: az
egyik Budapesten, a másik ősei szülőfalujában, Kupuszinán idős nyugdíjasként. Öt dédunokájuk Magyarországon, Szerbiában és Ausztriában él; az ükunokák között van ausztriai,
németországi és máltai vendégmunkás is. Ebben a családban, úgy tűnik, a megélhetési
migráció kötelező. A vándorélet folytatódik immár másfélszáz esztendeje.
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vérségi és házassági kötelékek a 19. századi erdélyben
Örsi Julianna

Vérségi és házassági kötelékek
a 19. századi Erdélyben
– kalotaszegi, erdővidéki és bukovinai adatokkal –
Írásom Erdély különböző tájegységein található magyar falvak egyházközségeiben és
családjainál található dokumentumok alapján készült. A településeken az 1998, 2001
években jártam abból a célból, hogy képet kapjak, adatokat gyűjtsek a falvak hagyományos
társadalmáról, közösségeinek működéséről.1 A kutatást folytattam 2013-ban a Kolozsvárott
működő Erdélyi Református Egyház Levéltárában.2 Leghosszabb ideig (1991–1996) a
Fekete-Körös völgyi Magyarremetén kutattam, amely eredményeiből már közöltem
részleteket, de a teljes anyag szétfeszítené jelen írás kereteit, így ettől most eltekintek.3
Ugyancsak külön kötetben lesz hamarosan olvasható a temesi Végvárról szóló tanulmányom.4 Egyéni, egy-egy hetes gyűjtőúton voltam a kalotaszegi Mérán és környékén, az
erdővidéki Nagyajtán, a Hunyad megyei Déván. Az ekkor készült feljegyzéseim képezik
az alapját jelen írásomnak. A teljesség igénye nélkül arra törekszem, hogy a terepen fellelt
néhány történeti forrás alapján hozzájáruljak az erdélyi magyar közösségek, vérségi
csoportok 19. századi működésének bemutatáshoz. Egy 20. századi dokumentumot azért
választottam be az anyagba, mert fontos kérdés – a kalotaszegi egykézés – máig ható, a
közösséget befolyásoló magatartására utal. Forrásaim alapján tehát az erdélyi családok
szerkezetének 19. századi bemutatására és a házasság intézményének működésére hozok
adatokat. Ez utóbbinál fontos szerepet kapott az egyház.5
I. Házasság
1.) Házasodási körök – etnikai csoportok
A Miklós-székhez tartozó Nagyajta 23 lakosa 1824-ben tanúvallomást tett, mely szerint
a településen lakók elődei mind unitáriusok voltak. Több tanú felsorolta azokat a személyeket, akik beházasodás révén kerültek a faluba unitárius lányt vévén feleségül. A
katolikus Német Márton Ürmösről, a Forró urak apja Angyalosról, Czerjék Gábor apja
Zoltánból, Bara Elek Szemeriáról, a Deák família Füléből, Nagy Ferenc fiai Kányádból,
Marucz Nyiko Bölönből, Sánta Gyurka Középajtáról jött a faluba „unitaria leányra szállván”. Ezek reformátusok maradtak, csakúgy mint a Varga família. Birtelen viszont a katolikus, Csíkból származott. Néhai Cserei Mihály úr, nemzetsége és két jobbágya református
1
2
3
4
5

Mérán a Szabó család, Déván Zsók Béla volt segítségemre. Nagyajtára Pozsony Ferenc ajánlott be a helyi lelkészhez.
Mindannyiójuknak köszönöm a segítségét.
A kolozsvári levéltárban Sipos Gábor szakmai eligazítása segített az anyagfeltárásban. Köszönöm a tájékoztatást és segítséget.
E gyűjtésemről legutóbb Budapesten a Néprajzi Múzeumban számoltam be a Györffy István emlékülésen 2014. március 5én. Örsi Julianna 2015.
A kutatást a Szegedi Tudományegyetem Néprajz–Antropológia Tanszéke szervezte 2011–2012-ben, amelynek eredménye
egy monográfiában lesz olvasható a közeljövőben.
E kérdésről lásd Örsi Julianna 2012!
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volt. Donát György úr vallást váltott (unitáriusból katolikus lett), hogy megkapja a „királyi
biróságot”. Intze Istvánnak viszont nézeteltérése akadt az unitárius egyházzal, ezért tért át
református hitre. „Ezen elé számlált Személyeken kívül és familiájokon kívül több más
religion (valláson) lévők nintsennek itt Nagy Ajtán.” – vallotta a 78 éves Nyiredi József.
Az uraság földjén vannak „oláhok” (görög vallásúak), mint „jövevények”. Ők jobbágyok,
zsellérek. ”Hallottam az Apámtól és Nagy Apámtól azt itt Nagy Ajtán Eleinten más vallású
emberek nem voltak tsupán tsak Unitáriusok.” – mondta az 57 éves Groza Péter.6 A tanúk
vallomásából jól látszik, hogy a település népe felekezetileg homogénnek mondható még
a 19. század elején.
A kalotaszegi Bogártelke református 19. századi házasságkötési anyakönyvét vizsgáltam
társadalomnéprajzi szempontból. 1816–1825 közötti időszakban 24 házasságkötést jegyzett
be a lelkész. (Egy egyházközséget alkotott ekkor Bogártelke és Darócz.) Ebből 8 esetben
azonos falubeliek kötöttek házasságot. A tiszta endogámia mindössze 33,33 %. Ehhez még
hozzászámíthatunk két esetet, amikor a menyasszony más faluban (Kiskapus, Dános)
született, de Bogártelkén lakott. (8,37 %) A más faluból párt választók voltak tehát többségben. (58,3 %) A két falu lakosai között közös házasság 3 esetben valósult meg. A bogártelkiek házasodási körébe Egeres, Méra (2–2 házasság), Kajántó és Gyerővásárhely (1–1
házasság) tartozott, míg a darócziak Gyerővásárhelyről (2 házasság), Kajántóról és Türéről
(1–1 házasság) választottak párt. Megjegyzem, hogy bogártelki özvegy Fekete Ferentz
Kiskapuson született, de Bogártelkén lakó hajadont vett feleségül, míg az ugyancsak
helybeli lakos Fekete Márton a dánosi születésű, de Bogártelkén mostoha attyával lakó
leányt választotta párjául.
A vizsgált tíz év alapján megállapíthatjuk, hogy a házasodások Kalotaszegen belül
történtek. Bogártelke és Nádasdaróc házasodási köre tehát a Nádas patak vidéke. A legtávolabbi pont (Kajántó) is Kolozsváron keresztül 40 km-re található. Balogh Balázs,
Fülemile Ágnes a 20. század első felére vonatkozólag is egy kistájnak Északkelet Kalotaszegnek tekinti a Nádasmentét.7
A házasulandók családnevét nézve azt tapasztaljuk, hogy Bogártelkén a 19. század elején
legtöbben a Kovácsok, Daróczon a Jakabok voltak.
2.) A házasságkötés szabályai a 19. században
A házasságkötés a 18–19. században egyházi intézményekben történt egyházi szervek
szabályai között. Időnként azonban az állam is törvényt alkotott, amelynek kiterjesztése a
különböző felekezetekre is érvényes volt. Így született meg a II. József-féle házasságjogi
törvény, amely ugyan visszavonásra került, de a reformátusok továbbra is alkalmazták.
Ennek ismeretében nézzük, milyen szabályokra hívták fel a figyelmet az esperesi körlevelek a 19. század elején!
1793-ban született a szabály, mely szerint a fiú gyermekek 12–16 éves, a leány gyermekek 12–14 éves koruk között kötelesek a vallás alapjait, az Úr Vacsora titkát tanítások
6
7

Nagyajtai Unitárius Egyház irattárából.
Balogh Balázs – Fülemile Ágnes 2004: 80.
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folytán megismerni (évente hatszor, a penintentiális héten naponta 1–1 óra oktatás). A
konfirmálásról kapott testimonium (igazolás) nélkül a fiatalok házasságot nem köthetnek.
(1793. év)
A férfiút 20, a leányt 15 éves kor betöltése előtt nem szabad összeesketni. (1807. év)
A házasulandókat háromszor kell hirdetni (vasárnap). Az utolsó publikáció (hirdetés)
után legalább három napnak el kell telnie az esketésig, hogy az esetleges házassági
akadályok kiderüljenek. (1792. év)
Az ifjakat csak akkor lehet megesketni, ha mindkét fél szülei beleegyeznek. Ha nincs
meg a belegyezés, akkor a szülők jelenjenek meg az esperesnél. Ha mégis ellent mondanak,
akkor külső ember ítélje meg a tényt. (1803, 1807. évek)
Ha a házasulandó férfi református és római katolika leányt vesz el, a férfit református,
a nőt a római katolikus pap esketi. Ha az nem akar megjelenni, akkor a nőt is a református
pap esketi. (1793. év)
Az olyan házasokat, ahol egyik fél katolikus csak katolikus pap esketheti össze. (1803. év)
3.) Házastársi hűtlenség – válás
Házasságot egy életre szólóan kötnek a fiatalok. A házassági kötelék megtartásának egyik
fontos eleme a házastársi hűség. A megszegésének számított, ha valaki hűtlenül elhagyta
vagy megcsalta a párját. A 19. század első felében ritkán, de előfordultak ilyen esetek. Mögötte a házastársi viszony megromlása állott. Mivel a házasság intézményének működése
felett a közösség mellett az egyház őrködött, így a szabályszegők ügye is egyházi iratokban
maradt fenn. A római katolikus egyház nem ismerte el a válást, ezért a békétlenkedők a
pápához folyamodhattak házasságuk érvénytelenségének megvizsgálásra. A protestáns
egyházak is mindig törekedtek a békítésre. Itt külön hangsúlyoznunk kell, hogy Erdélyben
a Református Egyház törvényszéke megőrizte függetlenségét és joga volt a válóperek
lefolytatására, míg Magyarország más vidékein a válásokat állami törvényszéken intézték.
Mivel jelen írásunk erdélyi példákon alapul, így a korszakra vonatkozó jogi kézikönyv a
Bod Péter Házasságról szóló könyve.8 Sipos Gábor nagy iratanyagot áttekintve a válások
igen gazdag tárházát mutatja be Erdélyből. Fontosnak tartjuk, hogy a reformátusok 17.
századi eseteit is megismerteti az olvasóval, amelyből következtethetünk arra, hogy milyen
példák alapján születhetett Bod Péter könyve.9 Ugyancsak gazdag 19. századi anyagra épülő
statisztikát közöl az Udvarhelyi Református Egyház megyei válásokról Kolumbán Zsuzsánna.10 Én itt most a kalotaszegi esperesi körlevelekből és Nagyajta Unitárius Egyházközség anyagából szemezgetek.
A Nagyajtai Unitárius Egyházközség 1761-től vezetett jegyzőkönyve szerint 1829-ben
foglalkozott először a presbiteriális gyűlés régtől fogva külön lakó pár ügyével. Hévizi
Jakab Márton hajlik is a megbékélésre, de a feleség, nagyajtai Tóth Ilona nem, mert a férje
részeges és tékozló.11 A házastárs elhagyására a következő okok miatt került sor: 1.) a férj
8
9
10
11

Bod Péter 1763-ban írta e művet latin nyelven, de Benkő László magyar nyelvre 1836-ban fordította le, amely több kiadást
megért. Bod 1763; Benkő 1836.
Sipos Gábor 2012: 127–158.
Kolumbán Zsuzsánna 2012: 69–82.
Nagyajtai Unitárius Egyház jegyzőkönyve 1761–1842. 192. p. (1829. febr. 3.)
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(előfordult a feleség is) részegeskedése, 2.) a férj kegyetlenkedése, 3.) paráználkodás, 4.)
laza munkaerkölcs (nem gazdának való, tékozló 5.) a házasság szülői akaratból jött létre (nem
szerette párját). Bármi is volt az indító ok, végső soron a házastársi viszony megromlása
gyűlölködéshez vezetett.
1829–1842 között 10 házassági ügyet tárgyalt a presbitérium. Ebből hat esetben a feleség
tett panaszt férje ellen. A részeges férj gyakran verte a feleségét, elkergette a háztól. Péterfi
Sámuel sub káplár is sok ízben verte a feleségét, éjszakának idején elzavarta. Lala Ilona
(az asszony) messze földre elment szolgálni, hogy három gyermekét eltartsa. Nem véletlen
tehát, hogy válni akart attól a férfitől, akihez egyébként is kényszerítésből ment férjhez.
Néma Jakab oly mértékben kegyetlenkedett, hogy a nő haját kitépte, aki kopasz lett. Tímár
Zsuzsanna kegyetlen férje miatt az életét is féltette. Két esetben a férj tett panaszt a feleségére, aki részeges. „A javak elprédálásával is vádolta, sőt egyik esetben az erkölcstelen
személyekkel való társalkodást is felrótták az asszonynak, aki Kriza János pap, a jegyző,
presbiter, 2 egyházfi, prec. és még 3 személy előtt fogadalmat tett, a gyakori részegeskedésről jövendőre lemond, a részegeskedésből eddig következett s ezután is következhető
tékozlásától, férjének még zár alá tett javainak ellopásától elpredálásától és alatson,
erkölcstelen személyekkel való együtt társalkodásától, ivásától, részegeskedésétől magát
elvonnya, s mint betsületes maga viseletű Házas társ sem magának, sem Férjének, sem
Szüléinek, – sem Testvéreinek, sem Famíliájának sem hat jóra menendő Gyermekeinek
betsületeket, jövendő földi boldogságot erkölcstelen maga viselete által nem akadályozza,
sem kisebbíti, nem gyalázza, és motskollya mellyekre mi előttünk egész maga elszánással
és határozással ajánlá és kötelezé magát.”12 A békítés tehát tekintélyes emberek előtt zajlott.
Groza Annát 1837-ben többször is intették a jóra. Végül a nemes Század Kormány és a
Presbitérium előtt tett fogadalmat, bár a férje nehezen adott hitelt a szavának, hogy
megjavul. Siko András és Kozma András visszafogadta a nejét. Külön ki kell emelnünk
három esetet, amikor a házastársak nem békültek. Valamelyik fél azt nyilatkozta, hogy (a
szülők) ráerőltették a házasságot. Bölöni Sombori Mária azért hagyta el férjét, szegte meg
hitét, mert „soha nem is szerette, nem önként ment férjhez férjéhez, hanem szülőinek
erőltetéséből.”13 Még az is előfordult, hogy a férfit anyja kényszerítette házasságra. 1842ben Simon vagy Szakáts József a házától elküldte feleségét, mivel: „1-ben Soha sem szerette,
következésképpen most sem szereti, – 2-o Mikor feleségül vette, akkor sem érzett sem legkisebb hajlandóságot is iránta magába, hanem Annya kénszeritésiből vette feleségül Intze
Rozáliát, ki azt mondotta, hogy ha nevezett Intze Rozáliát feleségül nem veszi mindenéből kitagadja – soha házához sem bocsáttya, sőt fiának sem tarttya – ezért kéntelen volt elvenni
– de mégis azon reménye hogy ha nem szereti is, meg fogja szeretni, nem teljesedett bé –
sőt inkább edgyütt lakások alatt 3-or oly halálosson meggyülülte, hogy soha sem kiván
többé vele egy fedél alatt lakni is…”14 Ilyen esetben az espereshez továbbították az ügyet,
majd az egyházi törvényszék ítélkezett.

12
13
14

Nagyajtai Unitárius Egyház jegyzőkönyve 1761–1842. 199–200. p. (1837. máj.6., nov. 27.)
Nagyajtai Unitárius Egyház jegyzőkönyve 1761–1842. 222. p. (1840. dec. 8.)
Nagyajtai Unitárius Egyház jegyzőkönyve 1761–1842. 235. p. (1842. Xber 15.)
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A század második felében is előfordultak hasonló esetek más protestáns egyházközségekben is. Bogártelkén az esperesi körlevelekben 1856-ban hét nőt, egy férfit, 1869-ben
egy nőt, 1873-ban két férfit idéztek válóperi hirdetmény útján a református zsinat elé.15
„Bogártelki Czuczi Kati 1889. febr. 2-án panaszt tesz férje Lőrincz János ellen, hogy többé
vele nem élhet, mert goromba, kegyetlen, gyermekeit üldözi, más házánál kell többször az
éjszakákat tölteni, mert életét s gyermekei életét félti.”16 Esperesi körlevelekben tudatja a
házastárs, hogy társát – ki több éve elhagyta – keresi, idézteti a házassági törvényszék elé. Ezután
következett a hosszadalmas válóper, amely nyomán csak ritkán állt helyre a családi béke.
4.) Vadházasság
A házasság intézményének megingását jelentik a házasságkötés nélküli együttélések. A
21. századra e típusú párkapcsolat jelentősen megnőtt. A kezdete azonban a 19. század
végéhez köthető. 1883-ban Kalotaszegen esperesi körlevél figyelmeztetett a jelenségre.17
A vadházasságok ekkorra úgy megszaporodtak és elterjedtek, hogy intézkedni kellett a
családkönyvekben történő regisztrációjuk módjáról. Szakács István esperes a következő
tartalmú utasítást küldte meg a bogártelki és más református egyházközségeknek:
1.) A vadházasság, egyházjogilag és a közerkölcsiség szempontjából sem tekinthető házassági köteléknek. Az ágyasságból, törvénytelenségből született gyermekeik nyilvántartására is más szabályok vonatkoznak.
2.) A vadházasságban élőket a családkönyvben külön-külön kell bejegyezni. A megjegyzés
rovatban kell utalni a köztük lévő tényleges viszonyra: „hogy ezzel s ezzel, aki ezen s
ezen házszám alatt lakik, törvénytelen viszonyban él.” A férfi családkönyvi számára is
utalni kell. A két fél lapjai lehetőleg egymás után legyenek.
3.) Gyermekeik az anya házasságon kívül született gyermekeiként kell megjegyzéssel
beírni. Ha az atya elismeri sajátjának, az is a megjegyzés rovatba kerül. Jelölni kell azt
is, hogy ez csak vélelem vagy hiteles elismerés.
4.) Ha a férfi vagy a nő mással lép házassági viszonyba e változások a megjegyzés rovatba
kerülnek.
5.) Az utólagosan megkötött házasság a nő, és a férfi viszonyát valamint gyermekeit
törvényessé teszi. A férfi (családfő) lapjára átírandók a megjegyzéssel együtt.
Az egyháznak, mint valláserkölcsi testületnek kötelessége a vadházasságok megszüntetése és megakadályozása, így a papnak kötelessége e viszony törvénytelen és erkölcsi voltára
felhívni a figyelmet. „.. az Ur törvényét sérti, a nemzetet megmérgezi és a jövő nemzedék
irányában a legnagyobb igazságtalanságot foglalja magában és vonja maga után, éppen
ezért szivére köttetik minden t. pap atyafinak, hogy a meggyőző szó minden erejével esetleg
polgári hatóság igénybe vételével azon legyenek, hogy hiveik között a vadházasságok
törvényes házasságokká változzanak át, gyermekeiből a család, az egyház és a nemzet
törvényes gyermekei váljanak.”18 Ha pedig ez nem történik meg, akkor legalább a férfi az
atyaságot az anyakönyvvezető pap és keresztelő atya előtt elismerje.
15
16
17
18

Bogártelke Református Egyházközség Esperesi körlevelek
Bogártelke Református Egyházközség jegyzőkönyve 1878–1901. (1889. febr.2.)
Bogártelke Református Egyházközség jegyzőkönyve 1878–1901. (Sz.Lóna 1883. nov.30.)
Bogártelke Református Egyházközség jegyzőkönyve 1878–1901. (Sz.Lóna 1883. nov. 30.)
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II. Család
1.) Családnagyságok – háztartások
A 19. század második felében Erdélyben a népesség száma nagymértékben megemelkedett. Egyed Ákos különösen a családalapítási kedv fokozódását emeli ki az 1860-as
évekre vonatkozólag.19 (1866–1869-ben az átlag 10,48 ezrelék.) E mögött azt is látnunk kell,
hogy az 1848/49-es forradalom után megugrott a születések száma. (1851–1852: 37,45
ezrelék) Mindez igaz Kolozsvárra is, amelynek lakossága egy fél évszázad alatt háromszorosára emelkedett. (1857: 20.615 fő, 1910: 60.808 fő). A népességnövekedés forrása
elsősorban a vidék volt. Egyed Ákos két forrástípust felhasználva a következőket állapította
meg: 1.) Kolozsvár új polgárai elsősorban a régi történeti Erdélyből (22), Bihar és Szatmár
megyéből (9), a Szilágyságból (4) telepedtek be. Az 1867–1872 között 54 eskütevő között
volt 2 Németországból, 7 Ausztriából illetve Csehországból érkező is.20 A másik forrás a
kolozsvári dohánygyár munkásai munkakönyvének adatai, mely szerint 1890–1894 között
252 fő Kolozsvárt született, 191 pedig Kolozs megyében. Kolozsvár fő vonzáskörzete tehát
Kolozs megye. Tágabb körzete: Szolnok-Doboka (52 munkás), Udvarhely (30 munkás), Szilágy
(27 munkás), Torda-Aranyos (17 munkás), Maros-Torda (15 munkás). Ez kb. egy kétszáz
kilométeres körzetet jelent.21 Eltekintve a lakosság népességének további részletes vizsgálatától, most nézzük egy szűkebb csoport: a kolozsvári református családok összetételét!
A kolozsvári reformátusok családkönyvébe 1860–1864 között 907 családot jegyeztek
be. E nyilvántartás szerint 1860-ban a 290 családból 64 (22,07 %) egy gyermekes, 52 (17,93
%) két gyermekes, 42 (14,48 %) három gyermekes, 35 (12,07 %) négy gyermekes, 23 (7,93
%) öt gyermekes, 21 (7,24 %) hat gyermekes. 53 (18,28 %) családban ennél több gyermek
él. A legnagyobb egy 17 gyermekes család.22
2.) Migráló családok
A népességrobbanás a falvakat is érintette. Egyes területeken a lakosság számának
nagymértékű emelkedése társadalmi – szociális nehézségeket okozott. Így volt ez például
Bukovinában, ahol a terület népesség-fenntartó ereje oly mértékben lecsökkent, hogy
tömeges kivándorlás indult meg az 1880-as években. Itt most elsősorban az 1888–1892
között Dévára költözött 54 család adatait mutatjuk be.23 A családok származáshelyeit tekintve a többség (25) Andrásfalváról érkezett. 15 Hadikfalváról, 4 Istensegítsről jött. Hozzájuk csatlakozott még néhány család (Boda, Diszke, Potkán alfaluból és 2 család Déváról).
Ők voltak Déván a Csángótelep első lakosai. Hét gyermektelen, de a többség gyermekekkel
együtt indult útnak. Jellemzően a családfőnek sok gyermek megélhetéséről kellett gondoskodnia. A családnagyságok a következőképpen alakultak:
19
20
21
22
23

Egyed Ákos 1997. II.: 122–132.
Egyed Ákos 1997. II.: 84–85.
Egyed Ákos 1997. II.: 85.
A Kolozsvári Református Egyházközség családkönyve (1860) alapján a szerző által készített kimutatás. Az eredeti
dokumentumot a Kolozsvári Református Egyház Gyűjtőlevéltára őrzi.
László János: A Bukovinában élő (élt) magyarság és kirajzásának története 1762–1914-ig, az első világháború kitöréséig. A
dévai telepes gazda 1935-ben írt kézirata – melyet Zsók Béla bocsátott a rendelkezésemre – alapján készítettük a kimutatást.
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A Dévára települt csángók családösszetétele
gyermektelen család
Egy gyermekes család
Két gyermekes család
Három gyermekes család
Négy gyermekes család
Öt gyermekes család
Hat gyermekes család
Hét gyermekes család
Összesen

7
7
3
11
10
5
9
2
54

Nyolc iparos kivételével kezdetben a többség részes műveléssel kereste a család számára
a betevő falatot, vagy napszámos volt. Később többen választották az iparos szakmát vagy
elmentek gyári munkásnak, amely a „szétszóródás veszedelmét” hozta.
Egy másik kéziratos feljegyzésből – amelyet a Zsók családban 17. gyermekként 1868ban Andrásfalván született Zsók József vetett papírra a család történetéről, az egyéni
életútról – is számos információt megtudhatunk.24 Emellett a bukovinai magyarok és románok együttéléséről is fogalmat alkothatunk. A szerző leírta az ottani családi ünnepek
szokásait (házasodás, lakodalom, keresztelő), a viseletet. Legnagyobb teret azonban az
egyéni életút bemutatásán keresztül az Al-Duna mentére történő kivándorlásnak szentelt.
Kezdjük a bukovinai népszokás leírását Zsók József szavaival: „Szeretetben és testvériségben éltek mindnyájan a magyarok annyi időn keresztül mindég, egyik faluból a másikba
vitték a leányt feleségnek, atyafiságban, komaságban éltek egymással és látogatták egymást.
A mi apánk is annak idején Andrásfalvárul, Istensegíts községből nősült volt. Soha meg
nem tévedtek a magyarok, hogy román községbe mentek volna lakni vagy nősülni, de azért
tisztességesen éltek és nyugodtan egyeztek a román ajkú felebarátainkkal is. A magyar
községbe sem jött semmiféle nemzet lakni mint zsidó, akivel szintén a legtisztességesebben
éltek akik kocsmát és más üzleteket tartottak részünkre.”25 A családalapító, a mádéfalvi
születésű Zsók Mózes 20 éves korában Bukovinába ment, ahol két feleségétől 8 gyermeke
született. A második és a harmadik generáció párválasztására jellemző, hogy bukoviai
falvakban találtak párt a fiatalok (Andrásfalva, Hadikfalva, Istensegíts). A családokban bő
gyermekáldás volt. A felnőtt kort is 4–7 gyermek érte meg. A harmadik generáció kényszerül helyváltoztatásra. Ők azok, akik 1883-ban Hertelendfalvára, Székelykevére, 1892ben Dévára, vagy Amerikába (Kanadába) vándoroltak. A família egy része maradt Bukovinában,
más része Az Al-Duna mentén folytatta életét, elszakadva a többségtől. A legtöbben
azonban Déván telepedtek meg (még akkor is, ha esetleg eljutottak közben távolabbi
vidékre vagy később követték rokonaikat). Alig fordult elő olyan utód, aki visszament
Bukovinába.

24
25

Zsók József (1868-1906): A bukovinai magyarok származása. A kézirat 2001-ben Zsók Béla tulajdonában volt, melynek
nagy részét legépeltem.
Idézet Zsók József kéziratából
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III. Sorsfordulóhoz kötődő népszokások
1.) Párválasztás – mennyegző
A fiatalok szórakozásának színhelye ünnepek alkalmával vagy vasárnap a mulatság volt.
A legnagyobb összejövetel a farsangkor rendezett bál volt, amely három napig tartott. A
szereplői a kisbíró és a bálbíró a rendező segítségekkel. Ugyancsak ünnep vagy vasárnap
került sor a legények kalapjainak felbokrétázására, amely azt jelentette, hogy a legénynek
már van szeretője, babája.
A párválasztást követte az esküvő, majd a lakodalom. Bukovinában a jobb módú gazdáknál két napig tartott a menyegző.26 Előtte egy héttel történt a hívogatás. Két legény volt
a hívogató vőfény, majd a rendezvény fő irányítója. A vőfény jelvénye a zászló, amelyet
egy rúdra kötöttek selyem kendőkkel, bokrétával együtt. A lakodalmat hétköznap két háznál
tartották, ebből következik, hogy részben külön-külön szórakozott a két család rokonsága.
A menyasszonyért érkező vőlegény kísérete előtt letorlaszolták a kaput és őrizték a házat,
így adva alkalmat a „harcra”, lövöldözésre. A „várat bevéve” kerülhetett sor a menyasszony
elvitelére, akit elbúcsúztatott a saját rokonsága. Ekkor felpakoltak a kocsira, a legények
lóra ültek és következett a „nászút”. (Ez a falu megkerülését jelentette.) A menyasszony
fejét, haját aranyozott zöldike, papír, pántlika borította, amelyet a „bekonytolásig” viselt.
Éjféltájban a kontyolóra, illetve asszonnyá avatni mentek a menyasszony vendégei. A
menyasszony elbúcsúzott a leány barátaitól és ekkor asszonysorba került.
2.) Keresztelés – radina
Bukovinában – ahol a gyermekáldás igen nagy volt – a jobb módú családok a gyermeket
születése után három–négy hétre keresztelték meg. A szertartás ünnepnapon vagy vasárnap
történt 10–12 pár koma jelenlétében. A férfiak keresztelés alatt égő gyertyát tartottak a
kezükben. A szertartás után olyan vendégséget tartottak a gyermek szülei házánál, mint
egy kis lakodalom.
Egy-két hét múlva a komaasszonyok kötelessége volt, hogy „radinát” vigyenek. A
gyermekágyasnak szánt ünnepi étel vitelében minden komára rákerült a sor. Ilyenkor is
mulatoztak – emlékezett Zsók József a helyi szokásokra.
A rokonság, komaság, szomszédság – tehát a közösség – ilyetén segítése napjainkban is
dívik Erdély-szerte. Kalotaszegen az egyik 1983. januárban született mérai kisfiú meglátogatásakor 163-an vittek ételt a gyermekágyasnak. (Mérából 97 fő, Bogártelkéről 53 fő,
Nádasdarócról, Kolozsvárról 4-4 fő, Vistáról 3 fő, Inaktelkéről 2 fő). Ez egyúttal a család
kapcsolathálóját is tükrözi. A látogatók között a rokonok a nagyszülők testvérei és azok
leszármazói köréig jelentek meg. Az apa egyke, az anyának egy testvére van. (A vizsgált
családban is egy gyermek nevelkedett az 1990-es években.) A szülők két gyermekes
családban nőttek fel. Ebből következik, hogy a rokonság számontartása a legszélesebb a
nagyszülők leszármazottai között, általában a 3. unokatestvér leszármazottjáig működik.
Egy esetben ez az anya részéről a nagymama 4. unokatestvér unokájáig terjed ki a kötelesség.
26

Nem írom le részletesen a lakodalmat, csak a fő momentumokra, illetve szereplőkre utalok Zsók József leírása alapján.
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vérségi és házassági kötelékek a 19. századi erdélyben
Így tehát a család a férj részéről 37 rokon családdal, 9 szomszéddal, 49 komával, 1
barátnővel és egy ismerőssel tart élő kapcsolatot Mérán. A bogártelki származású feleséget
8 komaasszony, 4 barátnő, 6 szomszédasszony és 35 rokon család asszonya kereste fel
szülőfalujából gyermeke születése alkalmából. Jött még 4 nádasdaróci és egy kolozsvári
rokon, két inokatelki barátnő valamint két kolozsvári munkatárs. A nő kapcsolathálójába
tehát 61 család tartozott az adott időben. A férjhez a 96 mérain kívül két vistai, egy kolozsvári rokon és egy vistai barát családja kötődik. Összességében a fiatal családnak 163
családdal van kapcsolata, amelynek közel fele rokon (80). 65 a barát, koma. Ide számíthatjuk még a két munkatársat is. Tehát az azonos korcsoportba tartozó 41 %-ot tesz ki. 15
szomszéddal van közelebbi kapcsolat (9 %). Még egy ismerős család is számon tartotta az
eseményt. Mindebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy az 1980-as években Kalotaszegen még működik a falu, mint közösség. Az egyke problémával generációkon át küzdő
vidék lakosságának még ekkor is volt stratégiája az elmagányosodás ellen.
IV. Összegzés
Jelen írás elsősorban a 19. századi erdélyi magyar családok demográfiai állapotáról,
párválasztási attitüdjéről, a házasodási szokásairól és migrációra való hajlandóságáról
szolgáltat adatokat. A család, egyén sorsfordító döntéseiben (párválasztás, lakóhelyváltoztatás fontos szerepet játszott az azonos nemzetiséghez, etnikai csoporthoz,
felekezethez való tartozás. A magatartás ellenőrzését a falu (lakóhely) közössége és az
egyház végezte. Az egyház igyekezett fenntartani a házasság intézményét, a családi békét.
Zsinati rendelkezések, esperesi körlevelek sora jelzi, hogy a 19. században lazul az erkölcsi
fegyelem. Tulajdonképpen ekkor kezdődik el az a folyamat, amely a 20. században egyre
erősebbé válik és napjainkra a magyar és a közép-európai társadalom egyik alapvető
problémájához, a házasság válságához vezet. Másik problematika a gyermek születések
számának, a népesség fogyásának csökkenése. Ennek első megjelenési formája Erdélyben
(és az Ormánságban, Sárközben) az egykézés, amely a 19. század végén kezdődött. Ma
már a második-harmadik generáció követi ezt a magatartást. Úgy tűnik, elfogy a rokonság,
megszűnik a vérségi kapcsolatok jelentősége. A közösség azonban kitermeli a maga
stratégiáját az elmagányosodás ellen. Egyre divatosabbak lesznek a családi találkozók, a
települési közös ünnepek. Kalotaszegi példánk azt mutatja, hogy a falu még mindig képes
a vérségi kapcsolatok fenntartására. Távolabbi rokonokat is bevon a közös feladatok
elvégzésébe. A vérségi kapcsolatok, a korcsoportok és a szomszédság összefogásával olyan
hálót von az egyén köré, amely megmenti az elmagányosodástól. A faluközösség tehát
működik és képes a megújulásra.
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A Fekete-körös völgy népe a rendszerváltás után
Örsi Julianna

A Fekete-Körös völgy népe a rendszerváltás után
Román–magyar közös és egyéni kutatás 1991–1996 között1
Kutatási lehetőségek megteremtése
Immár két évtizede annak, hogy lehetőségem nyílott a Fekete-Körös völgyében gyűjteni.
1991–1996 között évente kétszer 10-10 napot töltöttem terepen.
A lehetőséget 1989-ben történt rendszerváltás következtében a romániai és magyarországi kormányváltások teremtették meg. 1990-ben ugyanis Andrásfalvy Bertalan és az
akkori román kulturális miniszter aláírt egy kulturális együttműködési megállapodást,
amely tartalmazott közös román–magyar kutatást 10–10 kutató részvételével romániai és
magyarországi 2–2 faluban. A kikötés az volt, hogy mindkét népet vizsgáljuk az együttélés
aspektusából. Magyarországról a minisztérium Szabó Lászlót és engem jelölt ki (Bodó
Sándor jóvoltából). A kijelölt terület a Fekete-Körös völgy két faluja: Városfenes és Magyarremete volt. Magyarországon pedig: Körösszegapáti és Körösszakál volt. A FeketeKörös völgyet éppen azért jelölték meg, mert Györffy István 1910 körül itt végzett igen alapos
kutatást és eredményeit meg is írta több tanulmányában.2 1980-as években részleteket újra
megjelentetett a Gondolat kiadó Alföldi népélet gyűjteményes kötetben (1983)3 majd az
Európa kiadó a Fekete-Körös völgyi magyarság címmel önálló Györffy kötetet jelentetett
meg (1986)4.
A kutató stáb – kutatási terv
1991 februárjában egyedül én mentem el Bukarestbe a programindító tanácskozásra.
Ekkor vált számomra világossá, hogy a román kulturális minisztérium az ország területén
több helyszínen indít egy-egy kutatást több szomszédos állam kutatóit is bevonva. A
tervben Görögország, Bulgária, Jugoszlávia, Besszarábia és Magyarország szerepelt
partnerként, de vagy eleve visszautasították a tervet vagy a politikai helyzetre hivatkozva
nem jelentek meg, így egyedül én képviseltem a nemzetköziséget. A közös kutatások
céljaként a népek identitástudatának, a nemzetiségek együttélésének, egymásra hatásának
vizsgálatát tűzték ki. A terepmunka eredményeinek bemutatására közös konferenciát és
könyvkiadást jelöltek meg. A terepmunka jelenvizsgálatot jelentett. Miután ezeket a szempontokat el tudtam fogadni és a Fekete Körös völgy népe is izgatott, hogy mit találok ott
1
2

3
4

Jelen írás a Györffy István emlékévben a Néprajzi Múzeum Napján előadásként hangzott el Budapesten 2014. március 5én.
Györffy István írásai a Fekete-Körös völgyéről 1910 körül folyóiratokban jelentek meg. Újra közölve lásd: Györffy István
1943 a, b, c. Ezen anyagból is felhasználtam fotókat, ábrákat A nemzeti művelődés megújulása című Györffy István emlékére
készített kiállításomban, melyet 2014-ben Karcagon, majd Túrkevén, Kisújszálláson, Kunhegyesen, 2015-ben Mesterszálláson, Tiszafüreden, 2016-ban Kunmadarason, Tiszaföldváron is bemutattunk. A Néprajzi Múzeum (Granasztói Péter és
munktársai) Györffy István gyűjtéséből rendezett tárlatot Budapesten, majd Karcagon, Mezőkövesden, Szolnokon Györffy
István születésének 130. évforulója tiszteletére.
Györffy István 1983
Györffy István 1986
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most, így magam is kialakítottam a kutatási tervemet és bíztam mind a magyar, mind a
román kollégák pozitív hozzáállásában. A magyar stábot Szabó László szolnoki kollégám
szervezte meg. A románok fő szervezője Sandra Laurescu asszony volt a bukaresti minisztériumból. Szabó László a magyar csoportba beszervezte Füvessy Anikót, Nagy Molnár
Miklóst, Kóka Magdolnát, Csiki Tamást és másokat. A románok között ott volt Kirják Aurél
nagyváradi múzeumigazgató, a bukaresti Skanzen egy munkatársa, a területileg illetékes
belényesi múzeumigazgató, és Zsók Csilla fordítóként (az apja: a dévai Zsók Béla ismert
önkéntes gyűjtő, pályázó). Az első közös kutatásunkra 1991 júliusában került sor. Szabó
László és magyar stábja Városfenesen parkolt le, nekem jutottak a román kollégák és néhány egyetemista, főiskolás Magyarremetén. E megosztás a kutatás további szakaszában
is így maradt. A falvak állami és egyházi vezetése és a lakosok is szívélyesen fogadtak bennünket. Tájékoztatást kaptunk a településről. Családoknál helyeztek el bennünket, kijelöltek
számunkra egy szakácsasszonyt, aki főzött. A mi csoportunkban volt két tolmács. A helyi
a román tanító volt. Így biztosították számunkra a románokkal való kommunikációt.
A továbbiakban én csak a remetei csoport munkájáról tudok beszámolni. Jobban mondva
a saját kutatásomról. A közös munka ugyanis kétszeri romániai és kétszeri magyar kutatótábort jelentett, de én az azt követő években rendszeresen visszajártam (évente 2-szer) és
kiterjesztettem a kutatást a felső-völgy minden településére (Remete, Fenes, Belényes, Jánosfalva, Sonkolyos, Újlak, Köröstárkány és Kisnyégerefalva).
Terepmunka
A közös kutatásról annyit még, hogy a magyarországi kutatóutakat még követte egy
nagyváradi konferencia, ahol előadásban beszámoltunk a kutatási eredményeinkről. Talán
egy kiadvány is megjelent, de ehhez én nem jutottam hozzá. Én magam minden évben írtam
kutatási jelentést, Nagyváradon kívül előadást tartottam Békéscsabán 1993-ban a nemzetiségi konferencián. Írásaim a konferencia kötet, a Néprajzi Látóhatár, az Etnika, a Múzeumi
Levelek hasábjain jelentek meg5, összehasonlító anyagként is felhasználtam az adataimat,
de az általam betervezett monográfiát még nem írtam meg, jóllehet hatalmas mennyiségű
gyűjtött anyagom (hangkazetta, film, fotó és egyéb dokumentumom van).
Archaikum és változás
A saját kutatásomba beiktattam levéltári anyaggyűjtést is. Akkor még kissé nehézkes
volt bejutni a nagyváradi levéltárba, mert Romániában belügyminiszteri engedély kellett a
kutatáshoz. Szerencsére ezt megkaptam. A levéltárosok is segítőkészek voltak. Sok olyan
anyaghoz hozzájutottam, amelyet – az ő kimutatásaik szerint – addig még magyar kutató nem
látott. Belényesnek például a 16. századtól vannak jegyzőkönyvei. A technikával (mikrofilmolvasó), a fizikai körülményekkel (hőmérséklet, kiutazás falura) viszont meg kellett
küzdenem. Azt megállapítottam, hogy falun abban az időben jobb körülmények között
éltek az emberek, mint a városban.

5

Örsi Julianna 1995, 1997, 2002
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Néprajzi terepmunkám során voltam magyar és román lakodalomban (Magyarremete,
Solymospetrász), temetésen, református és ortodox egyházi szertartásokon, iskolai foglalkozásokon, tollfosztóban, disznótoron Remetén, a belényesi vásárban. Számos archaikus
elemet sikerült megfigyelnem. A rontás elleni védekezés több módjával találkoztam, a vásár
rendje még klasszikus képet mutatott. Még mostak a patakban, szőttek, fontak és ünnepekkor felvették a népviseletüket a fiatalok is. Magyaroktól nem sikerült népviseletet vennem,
de babát felöltöztetett viseletbe egy kisnyégerfalvi asszony. Utolsó ott jártamkor viszont két
posztó szűrhöz és egy hímzett ködmönhöz hozzájutottam, amelyek a nagyváradi és a túrkevei múzeumba kerültek. Ugyancsak a Finta Múzeumban vannak a helyi vőfélybotok,
vőfélykendők, asztalterítők, a belényesi vásárban vásárolt fazekas termékek, az autógumiból
készített bocskor, az ócskapiacon vett román népviselet. Kisnyégerfalváról egy komplett
ágygarnitúrát hoztam haza. A háziasszonyom varrt nekem egy fodros blúzt és egy kismellényt is. A hazahozott tárgyakat szerepeltettem időszaki kiállításokon (pl. lakodalom, Kutatóúton …).6
Az utcakép bár változóban volt, de a jellegzetes nagykapuk még megvoltak. Éjjel egy
bundás őr vigyázta a falu nyugalmát, járt a csorda, a csordás fújta a dudát, ökrös szekérrel
is találkoztam az úton. Maszkabált is rendeztek. Egészen kicsi gyerekek jelen voltak a lakodalomban, ahol tanították őket a felnőttek táncolni. Egyik előadásomban azt találtam mondani, hogy úgy éreztem magam a terepen, mintha 50 évet visszament volna az idő kereke.
Ezt az egyik erdélyi kutató sértésnek vette, így azóta finomabban fogalmazok. Tény, hogy sok
olyan elemet találtam akkor a helyi kultúrában, amit Györffy írt le, vagy csak a szakirodalomból ismertem. Megismerhettem a falu közös titkait, fájdalmát (kivégzés, autóbaleset),
tapasztaltam a kettős nyelvhasználatot, a kultúraváltást és a nemzetiségi identitást. Ezek
az években az emberek tele voltak kérdésekkel, bizonytalansággal. Örültek a szabadságnak,
de óvatosak voltak. (Ezt tapasztaltam például a falu határtérképéhez való illegális hozzájutásakor.) Magyar háziaink figyelmeztettek arra, hogy hogyan viselkedjünk a román prímárral7, a tanítóval stb. Az együttélésnek kitapintható volt egy kifelé látszó és egy rejtettebb
szabályrendszere is. Mindenesetre a szórványban élés még inkább fontossá tette az alkalmazkodást. A magyarok egymás között magyarul beszélgettek, de ha román is közéjük állt, akkor
átváltottak román nyelvre. A helybeli románok is értettek magyarul. Velünk beszéltek is.
Nem vagyok nyelvész, de mindenesetre a magyarok nyelvhasználatában volt egyféle éneklős hanghordozás és voltak bizonyos, újabb szavak, amelyeket csak románul tudtak. Anyakönyvi vizsgálatomban pontosan kimutattam az összeházasodás mértékét, ami az asszimiláció
folyamatát is jelzi.8 Györffy István kutatása óta különösen Belényesben, de a többi faluban
is kimutatható a további asszimiláció.9 Egy-egy családnév is utal a keveredésre. Macskási
nevű adatközlőm ma románnak tartja magát, a Luka pedig magyarnak. Magyarremetén
ottjártamkor a lakosság 2/3-a volt magyar. Köröstárkányt tartották a legmagyarabbnak, ahol
6
7
8
9

Menyasszony, vőlegény be szép mindakettő … – házasodási szokások a Kárpát-medencében. Bemutatva: Finta Múzeum,
Túrkeve, 2004. Lásd Finta Múzeum katalógusai 4.; Kutatóúton Eurázsiában. Bemutatva: Finta Múzeum 2010.; Kossuth
Gimnázium, Cegléd, 2011. Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag 2011.
polgármester román megnevezése
Örsi Julianna 1995
Györffy István 1942:387.
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nem engedtek meg románt betelepülni a faluba. Köröstárkányról azonban azt is megjegyezték, hogy az ottaniak székely eredetűek, tehát őtőlük különböznek.
A falu, mint közösség ekkor még jól működött. Segítették az egyedülálló beteget, a
templomba mindenki járt, közös ünnepnek számított a lakodalom, a temetés, de még a velünk
való törődés is. Az utazási lehetőségek megnyílása, a nyugati kultúra beáramlása hirtelen
zúdult egy zárt világra. Segítséget elsősorban a helyi papok, az egyházi szervezetek jelentettek a magyar identitás megtartásában. A fiatalok elvándorlása megkezdődött. Előbb Nagyváradra mentek, majd távolabb. Az elemi iskola azóta kisebb létszámmal és 4 osztállyal
működik. Szerencsére a nagykunságiak megtalálták az utat a Fekete-Körös völgyébe.
A Karcagi Nagykun Református Gimnázium 2005 óta rendszeresen vasárnapi iskolai
kurzusokat tart Fenesen. Ott jártunk óta már meghalt sok adatközlőnk, köztük a magyar
közösségek fenntartásában tevékenykedő lelkészek is. Én azóta is tartom a kapcsolatot a
háziasszonyommal, Gergely Máriával. Az ő családja életén keresztül is látom, hogy micsoda változás állt be a Fekete-Körös völgyiek életében.
A kutatás jelentősége és terveim
Szerencsésnek tartom magamat, hogy talán az utolsó pillanatban találkozhattam a FeketeKörös völgyi magyarsággal és tapasztalhattam a faluközösség működését, rögzíthettem
hagyományos kultúrájukat és az új hatások megjelenését. Kutatásomban jelentős szerepe
volt a megfigyelésnek, az interjúkészítésnek, a fotózásnak, filmezésnek, írásos dokumentumok feltárásának. Még tervezek újabb utat is a terepre és a levéltárba, ha lehetőségem lesz
és bízom abban, hogy lesz erőm, egészségem a teljes anyag feldolgozásához, egy monográfia kiadásához. Igaz, ehhez külső, főleg anyagi segítségre is szükségem lenne.
Irodalom
Györffy István
Györffy István
1942
1942a.
1942b.
1942c.
1983

Dél-Bihar népesedési és nemzetiségi viszonyai negyed-félszáz év óta .
In: Györffy István: Magyar nép – Magyar föld. 368–392. Turul kiadó,
Budapest
A Fekete-Körös völgyi magyarság települése. In: Györffy György (sajtó
alá rend.): Magyar nép, magyar föld. 265–357. Turul, Budapest.
Dél-Bihar népesedési és nemzetiségi viszonyai negyedfélszáz év óta In:
Györffy György (sajtó alá rend.): Magyar nép, magyar föld. 358–392. Turul,
Budapest.
Dél Bihar falvai és építkezése. In: Györffy György (sajtó alá rend.): Magyar
nép, magyar föld. 393–426. Turul, Budapest.
Dél-Bihar népesedési és nemzetiségi viszonyai negyedfélszáz év óta
(Részletek). In: Györffy István: Alföldi népélet. Selmeczi Kovács Attila
(szerk.) Gondolat könyvkiadó, Budapest. 251–261.
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A Fekete-körös völgy népe a rendszerváltás után
1986

A Fekete-Körös völgyi magyarság. Györffy György (szerk.) Európa
Könyvkiadó, Budapest.

Örsi Julianna
1995
1997

2002
2004
2010
2014

Egy magyar falu a román települések „gyűrűjében”. In: Krupa András –
Eperjessy Ernő – Barna Gábor (szerk.): Kultúrák találkozása – kultúrák
konfliktusai. 505–513. Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba.
Magyarremete: Egy magyar település a román falvak „gyűrűjében”. In:
Csoma Zsigmond – Viga Gyula (szerk.): Európából Európába. Tanulmányok
a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Néprajzi Látóhatár VI. 370–376.
Budapest, Debrecen.
Kutatóúton Romániában a rendszerváltás után. In: Ujváry Zoltán (szerk.):
Ethnica, 2002. 4. sz. 178–184. Debreceni Egyetem Néprajzi Intézet,
Debrecen.
„Menyasszony, vőlegény, be szép mind a kettő…” – házasodási szokások
a Kárpát-medencében (A Finta Múzeum katalógusai 4.) Túrkeve. (a
kiállítás vándoroltatva: Karcag, Kisújszállás 2005-ben)
Kutatóúton Eurázsiában. Kiállítás. Túrkeve. (vándoroltatva: Karcag,
Cegléd 2011-ben)
A nemzeti művelődés megújulása. Györffy István emlékkiállítás. Karcag.
(vándoroltatva Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2014–2015-ben)

1. kép. Magyar–román kutatócsoport a Fekete-Körös völgyében, 1991.
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3. kép. Remetei asszony almával segíti
a koldús cigányasszonyt
– Magyarremete, 1991.

2. kép. Fonás talpas rokkával
– Magyarremete, 1991.

4. kép. Néprajzkutató érkezik a kapuban ülő asszonyokhoz – Magyarremete, 1991.

– 320 –

A Fekete-körös völgy népe a rendszerváltás után

5. kép. Az újpár rokonsága a lakodalomban - Magyarremete, 1996.

6. kép.
Magyarremetei idős házaspár,
1990-es évek
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140 éves a Jász Múzeum
Rendhagyó születésnapi ünnepségnek adott otthont 2014. november 14-én, pénteken a
jászberényi Déryné rendezvényház. A dísztermet zsúfolásig megtöltő ünneplő közösség a
140 éves Jász Múzeum köszöntésére érkezett. Ahogyan a nagy családok általában egy-egy
meghatározó családtag köré gyűlnek, úgy fűzte láthatatlan szállal eggyé a megjelenteket a
Jász Múzeum iránti szeretet.
A rendezvény a jászkürt hangjával vette kezdetét, majd Hortiné dr. Bathó Edit igazgatónő
külön köszöntötte az ünnepi asztalnál helyet foglaló dr. Szabó Tamás polgármestert, Kovács
Sándort, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat elnökét, Pócs János országgyűlési képviselőt, Fábián József jászkun főkapitányt, Borbás Ferenc jászkapitányt, Gócsáné
dr. Móró Csillát, a tápiószelei Blaskovich múzeum igazgatóját, Papp Izabella levéltárost,
valamint a rendezvényt megtisztelő polgármestereket, önkormányzati képviselőket, intézményvezetőket, jász- és kunkapitányokat, a testvértelepülések delegációit, a civil szervezetek vezetőit és valamennyi múzeumbarátot.
A rendezvény háziasszonyi teendőit Gócsáné dr. Móró Csilla látta el választékos összekötő szöveggel kerek egésszé formálva a gondosan megszervezett ünnepséget. Elsőként
dr. Szabó Tamás köszöntötte az ünnepeltet az alapító és fenntartó város nevében. Gondolatatai a köszönet szavai voltak. Köszönet illette Sipos Orbán alapítót, a város korabeli lakosságát a támogató hozzáállásáért, mindazokat, akik az eltelt száznegyven évben hozzájárultak
a folyamatos, zavartalan működéshez, valamint azokat, akik a jelenben dolgoznak. Célként
fogalmazta meg egy olyan turisztikai program kidolgozását, amely a Jászságot a múltjához
méltó szintre helyezi. Az első számú jász ereklyét őrző Jász Múzeum, és azon keresztül
Jászberény a jövőben nemzeti zarándokhellyé válhat.
A megjelenésében akadályozott dr. Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának vezetője köszöntő sorait írásban juttatta el. Hangsúlyozta, hogy a Jász Múzeum mindig meghatározó pont volt a vidéki magyar múzeumok
térképén. Sokatmondó statisztikai adatokkal mutatott rá országos előkelő helyére. Több
mint hetvenezer műtárgyat, tizenhatezer írásos dokumentumot, valamint harminchét és fél
ezer könyvtári tételt őriz gyűjteményében. 2013. év során három állandó és két időszaki
kiállítása tizennyolc és fél ezer látogatót fogadott. A fenntartóváltás során átadásra került
száztizenhét intézmény között (nem számítva a megyei hatókörű városi múzeumokat)
hatodik legnagyobb volt a látogatószáma, leltározott gyűjteményeinek nagysága pedig az
előkelő tizenharmadik helyet foglalja el. „Az autentikus közösségépítés, a jász hagyományok ápolása, az önkéntesség évtizedek óta a mindennapjai része. Így vált a helyi identitás
egyik meghatározó hordozójává” – zárta sorait.
Fábián József jászkun főkapitány a múzeum értékei közül azt emelte ki, hogy saját példamutatással tanítja újra a hagyományainkat, és nemcsak Jászberényre, valamint a Jászságra korlátozza tevékenységét, hanem azt is felismerte, hogy a történelmi Hármas Kerületre
kiható munkájára is igény van.
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Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke meglepő fordulattal kezdte beszédét: „nem
a száznegyven éves Jász Múzeumot ünnepeljük. Ez egy nagyon szép kerek szám jó apropó
az ünneplésre. Azt ünnepeljük, amit a múzeumban összegyűjtött tárgyak jelentenek számunkra. Egy múzeumnak a mai világban az a küldetése, hogy a fiataloknak átadja azt az
erkölcsi muníciót, amivel tovább lehet vinni a Jászság, a Kunság, az egész magyarság üzenetét: bármilyen csapás éri ezt a nemzetet, akkor is meg tudunk újulni.”
Pócs János országgyűlési képviselő Vass Alberttől vett idézet köré fonta mondanivalóját:
„gyökerei nélkül elpusztul a növény, gyökerei nélkül hogy maradhatna meg az ember.” A
Jász Múzeum számunkra a gyökeret is jelenti – töltötte meg aktuális tartalommal az idézetet. Megemlékezett köszöntőjében arról is, hogy dr. Szabó Tamás kezdeményezésére
május hatodikát a redempció emléknapjává nyilvánította az országgyűlés. Felidézte a
magasztos ünnepi pillanatokat, méltatta Sipos Orbán alapító és Hortiné dr. Bathó Edit
igazgatónő tevékenységét.
Borbás Ferenc jászkapitány irodalmi értékű kifejezéssel illette a múzeumot: „a Jász Múzeum egy központi csillag a régi értékek újratanításában. Szétsugározza azt a tudást, amely
kezdetektől fogva folyamatosan a mai napig gyarapodik falai között.” Arra biztatott, hogy
legyünk rá büszkék.
Hortiné dr. Bathó Edit a lehetetlennel határos feladattal megbirkózva, vetített képekkel
illusztrált előadásban foglalta össze a múzeum száznegyven éves történetét, kitérve az intézményvezetőkre, nevesebb muzeális tárgyakra, kiállításokra és a múzeum közösségformáló tevékenységére.
Az értékes tárgyak körét fogja bővíteni az az 1645-ben készült kenyérosztó tál, amely
Mező István református lelkész közbenjárására a kecskeméti református Ráday Múzeum
őrzéséből a Jász Múzeum állandó kiállításába visszakerül.
Papp Izabella levéltáros fotókkal színesített előadásában a húszesztendős honismereti
folyóiratot, a Redemptiot mutatta be. A szerkesztésben a kezdetektől aktív szerepet
vállalóként hiteles beszámolója egyszerre volt tárgyszerű és élvezetes. Az archív felvételek
nagy tetszést arattak, mivel többen felismerték egymást, illetve saját magukat. Méltó
alkalom volt a bemutatásra a Gulyás Erzsébet könyvtáros által elkészített repertórium.
Kedves gesztusként az igazgatónő emléklapok átadásával köszönte meg mindazok
áldozatos munkáját, akik hozzájárultak a múzeum eredményes működéséhez. Az ünnepség
zárásaként a társintézmények, civil szervezetek vezetői fejezték ki jókívánságaikat.
Ahogyan az egy születésnapon szokás, az ünnepelt megvendégelte az őt köszöntőket.
Az ünnepi ebédre a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai az ifjúsági házban terítettek.
Bolla János emeritus jászkapitány pohárköszöntőjét követően stílusosan a Lehel-kürtöt
emelte a jelenlévők egészségére. A kiváló marhalábszár pörkölt Horti István és Oláh Zsolt
szakácstudását dicsérte, a jász motívummal díszített ötemeletes, látványra és ízre egyaránt
figyelemreméltó torta Bódiné Bagi Éva keze munkája volt.
Az étkek felszolgálásáról és az aprósüteményekről a Jászsági Hagyományőrző Egylet
tagjai gondoskodtak. Születésnapi köszöntő énekük szívünkből szólt: „sok születésnapokat
vígan megélhess! Napjaidat számlálni ne légyen terhes!”
Körei Nagy Katalin
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1. kép. Dr. Szabó Tamás köszönti Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgatót
– Jászberény, 2014. (Fotó: Örsi Julianna)

2. kép. Előadók és közszereplők a Jász Múzeum ünnepségén
– Jászberény, 2014. (Fotó: Örsi Julianna)
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papi lajos fotókiállítása elé
Rideg István

Papi Lajos fotókiállítása elé

1

A „kisúji” barátaimnak ajánlom
Tisztelt közönség!
Azt hiszem, abban mindenki egyetért: itt ma ünnepelni gyűltünk össze. A Mestert, a
hetvenéves „kun atyafit”, a fotóművész Papi Lajost ünnepeljük, aki az elmúlt évtizedekben
a legszebben képviselte Kisújszálláson a fotózás nemes ügyét. Engedjék meg, hogy exmagyartanárként „szépirodalmi-fotós” bevezetéssel kezdjem a mondókámat, és így ölelhessem magamhoz Önöket és a kedves Papi Lajos barátomat, aki megtisztelt a bizalmával.
Állítom és tartom: a magyar irodalom nagy költői nagy fotósok is voltak egyben!
Itt van mindjárt Petőfi Sándor gyönyörű melléknévi metaforája, „a lángsugarú nyár”
(Szeptember végén, Koltó, 1847. szeptember).
- -/ - -/ u u/ - u u/„Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár.”
A „lángsugarú” szó Petőfi találmánya, őelőtte még senki sem ismerte. Hapax legomenon,
azaz egyetlen helyen előforduló szó. A „lángsugarú” összevont hasonlat: olyan a sugár, mint
a láng. A sugár a lánghoz hasonló. Kérem, most próbáljuk megkeresni képzeletünkben „a
lángsugarú nyár”szókapcsolatnak megfelelő expresszív művészi fotót! Ha megvan,
mehetünk tovább!
Nézzük meg Juhász Gyula varázslatos impresszionista versét (Magyar nyár 1918)!
„Pipacsot éget a kövér határra
u - / u - / u - / - -/ u - /u
A lángoló magyar nyár tűzvarázsa.”
Uram Isten, micsoda képek, micsoda fokozásos előadás! „Pipacsot éget” – „a lángoló
magyar nyár” – „tűzvarázsa.” És még nincs vége!
„A Tisza szinte forr, mint néma katlan,
Mit izzó part ölelget lankadatlan”.
„A Tisza szinte forr” – néma katlan” – „izzó part ölelget”. Mit kell hát tennie a
szenvedélyes, az érzékeny lelkű fotósnak? Például, az érzékeny lelkével keres egy ilyen
tájat, ilyen tájelemet, ami illik ezekre a költői képekre! Vagy fordítva is lehet. Ha meglátunk
egy-egy megragadó, szokatlan tájelemet, akkor legalább jó címeket találjunk hozzá!
Legyünk költők! Oda-vissza működik az asszociációs bázis.
De itt van a költőóriás Ady is: A grófi szérűn (1907. március 27.).
„Nyár-éjszakán a grófi szérűn
Reccsen a deszka-palánk
- -/ - -/ - u u S asztag-városban pirosan
1

Kiállítás megnyitóként elhangzott 2015. szeptember 18-án, Kisújszálláson a Piculás házban, a Kulturális Örökség Napja
alkalmából.
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- u u - /u u Mordul az égre a láng.
- -/ u - / - - / - - Éjféli hajnal, szörnyű fény ez.
Nincs párja, napja, neve.
- - / u -/ u- / u Fut, reszket a riadt mezőn
Az égő élet heve.”
Ezekben az expresszív kifejezésekben – „pirosan/ Mordul az égre a láng” – „Fut, reszket a
riadt mezőn / Az égő élet heve” – a zseniális fotós Ady-szem pillanatfelvételeit látjuk.
Pár éve Karcagon a múzeumban láttam egy Torok Sándor-kiállítást. Egyik lenyűgöző
festménye itt-ott már zsarátnokot mutatott, de többnyire izzó parazsat asszociáltam a láttán.
Az volt a festmény alá írva: Nyár. Izgalomba hozó cím. Igen. Hazánkban csak az alföldi,
a nagykunsági ember tudja igazán, hogy milyen is az a forró nyár! Ő érzi a bőrén, az idegeiben leginkább a maró kánikulát. Ami kiéget mindent. Olyan, ahogyan a „magyarul legjobban tudó” Arany János észrevette.
- u/ - u/ - -/ - u/ -/ - u
„Ég a napmelegtől a kopár szik sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta.” (Toldi, 1846)
S végül még arról a bevezetőben, hogy hogyan hordhatja ki a jó költő a jó képet. Van a
legnagyobb magyar romantikus költőnknek, Vörösmarty Mihálynak egy cím nélküli alkalmi verse. 1849. október 10-én írta. Állítólag Kunmadarason, a jegyzőné, Berényi Gáborné
asszony emlékkönyvébe, de Gebe van aláírva. (Gebe szatmári település, 1955 óta Nyírkáta.)
Van ennek a versnek egy hihetetlenül tömör, sokkoló mondata.
u -/ u - / u - / u - / u „Mi a világ nekem, ha nincs hazám.”
Ilyet csak egy patrióta írhat, egy kozmopolita soha! Semmi kétség: Vörösmarty jó magyar ember, jó hazafi volt. És jó költő. Még friss a seb, csak pár napja vagyunk október 6-a,
az aradi vértanúk kivégzése után. Ám 1850–1851 telén ebből az őrlő fájdalomból a félig
megőrült költő örökké emlékezetes, döbbenetes erejű művészi fotóban rögzíti a maga és a
kora hangulatát. Az Előszóban Vörösmarty fogalmazza meg a magyar irodalomban legtömörebben az önkényuralom lényegét. Egyszerű főnévi metaforák fokozásos felsorolásából
épül fel a mondata.
- - / u - / - -/ - - / u „Most tél van és csend és hó és halál.”
Eddig csak arról szóltam, hogy a költő egyben fotós. Arról még nem, hogy a fotós egyben
költő. Pedig Papi Lajos barátom, ez a „kun atyafi” is költő. Bizony, jócskán fellelhetők a
költői vonások a képeiben! Ahogy a „beállításai” észrevesznek és megragadnak pillanatokat, ahogy komponálnak, és új világot teremtenek nekünk, az költészet. Summázó egyedi
látásra tanítanak. Hatnak.
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Az interneten megtalált, a Kossuth Fotóklubban bemutatott 19 fotójának élményével
ismerkedtem meg először.
Rozoga, málló tűzfal, tákolmány az erkély, rogyadozó a nagykapu: a múlt avas kezében
azonban ott az új világ jelzése, egy parabolaantenna. Ez a tarkabarka egyveleg jelképeket
hordoz.
Magyartarka tehenek a víz (a Tisza?) partján: avagy a víz és az élőlények, avagy a végtelen nyugalmat árasztó kék szín (a kék ég és a kék víz) jóleső uralma.
Legelésző kipányvázott „Fekete ló”: első két lába hosszabb lánccal összekötve, hogy el ne
bitangoljon. Az ellenfény okozta „arctalan” feketeség szomorúságot sugall, főleg a béklyó
lánca miatt. Valami bajnak a szomorú előérzetét jelzi.
Először Ady látta meg a magyar irodalomban ezt az érzést. Lelkek a pányván (1906)
című szimbolista versében térből és időből kiszakított, sejtelmes lelki tájat látunk. Saját
életérzését írja. Önéletrajzát.
u - / - - / u - /u „Kipányvázták a lelkemet,
Mert ficánkolt csikói tűzben,
Mert hiába korbácsoltam,
Hiába űztem, hiába űztem.
u -/u -/ u -/ u Ha láttok a magyar Mezőn
- - / - -/ - /- Véres, tajtékos, pányvás ménet,
- - /u u u u/u Vágjátok el a kötelét,
Mert lélek az, bús magyar lélek.”
Pontosan ez az Ady-vers ihlette Tornyai János festő egyik fő művét. 1910 körül megfesti
a „Bús magyar sors” című remekét. A formában Munkácsy Mihály hatása érzik rajta:
erőteljes, drámai lendületű előadás, mélytüzű színek. Ám a tartalom realista-szimbolikus.
Ezt a lovat valóban korbácsolták, nyomorúságosan szenved. Nyűtt gebe már, súlyos egyszerűsége népballadai tömörségű. Tornyai „Önéletrajz”-nak is nevezte, hiszen magára ismert
a kép lehetőségeiben. A napszítta tarlón egy komor őszi, viharfelhős délutánban a magányos
gebe magára hagyottan lógatja a fejét. Az emberi szenvedés tárgyiasul benne.
Ekkoriban, 1910 körül is, de már Ady nyomán, központi téma az alföldi táj, a „magyar
Ugar”. Tornyai szavaival élve: „a lelkét inkább, mint a külsejét.” Ezt a problémát írja Juhász
Gyula, de ezt Móricz Zsigmond is. Az „Ugarban maradás” élményét (Sárarany, 1909).
Papi Lajos szép fotóján már nincs ennyire sarkítva a téma. Inkább csak valami bajnak a
sejtelmes előérzetét láthatjuk. A Fekete ló szánandó, de már/még a jelképesség erejét nem
sugározza. Azonban az óvott védettségből könnyen kiszolgáltatott rabság lehet – veszélyeknek való kitettség, hiszen megkötve a Fekete ló nem védekezhet, veszély esetén nem tudna
elmenekülni.
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Az egészen bizonyos, hogy amikor Papi Lajos ösztönösen rátalált e témára, a múlt
kulturális örökségéhez fordult, művében – szelídebb formában – a hagyomány éledt újra.
Mindezeket látva és felismerve, már nagyon kíváncsi lettem Papi Lajos fotós vadászszenvedélyére. Kértem, küldje meg nekem az Ecsetem a fény (2005) című albumát. A könyvecskében 50 fekete és 40 színes képet találtam.
Önök, nyilván, nagyon jól ismerik ezt a szituáció-érzékeny összeállítást. De talán nem
veszik zokon tőlem, ha megosztom Önökkel az én élményeimet. Kezdem először a feketefehér fotók kiváltotta reflexiókkal.
A Zug utcasarki lámpával megvilágított éjszakai utcavég. A fekete és a fehér játékára
tökéletesen megtorpanunk. Előttünk a vakító fény, mögöttünk a sötét sikátor. Ilyen helyeken
szokták leütni az embert!
A Kút tipikus alföldi tájelemet mutat fel. Rajta a kútgémmel, a kútostorral a kút kávájára
eresztett vödör: akárha egyenesen az égből küldené az éltető vizet. Alant, a vályúban az
élet vize olyan domináló: már-már mi is a szomjunkat akarjuk oltani vele!
Remek felvétel a „Thonet”. A finom hajlított bútor (karszék) tartozéka, csodás ívelt része
lett a szép női mell és mellbimbó. Az ellenfénnyel kapott fekete ívelések, kecses hajlékonyságok elbűvölő kontrasztot képeznek a levegő fehérjével.
Az Ablaknál és a Virágos 1 és Virágos 2 aktok a vágyakozó, álmodó gyönyörű női testeket mutatják – kívánnivalón, üdén, frissen, hamvasan.
A Sors-szem portrén a fiatal cigány fiúgyerek szemei mintha a jóságért könyörögnének.
Figyelemfelhívó, szép és hasznos szociofotó ez, mert segít bennünket „humánus állásfoglalásra jutni.”
A színes képek közül elsőnek a Kastély (Kenderes) ragadott meg. „A részből nézd az
egészet!” A fehér gömbre, a téglatestre, a kockakövek felületére rávetődő fémkerítés-árnyék,
továbbá a mohás deszka: mindez együtt valami csodás varázslatban részesítheti a nézőt.
Emlékeiből egy régi kastély képzetét hívhatja elő. Igen kitűnően mozgatja meg a cím és a
kompozíció a fantáziát!
Különösen az elmélkedő nézőt ragadhatja meg a Corpus fotó figurális- és színszimbolikája. A világossárga templomfalon, kívül, ott lóg a meggörbült, viharvert feketésbarna,
illetve tört narancsszínű kereszt (rajta Jézus alakja), tőle jobbra, fenn a rácsos kék üvegablak. A színszimbolika szerint a fal sárga színe a fénnyel teli tudás biztonságát sugallja, a
corpus tört narancs színe a még meglévő öntudatot, az ablak erős kék színe az alázatos hit
uralmát, amely befelé fordulásra késztet. Összességében (összjátékában) tehát a formák és a
színek jelképességei azt a konklúziót vonathatják le a nézőben, hogy bár a történelmünk
viharvert volt, mégis megmaradt bennünk az összetartó „hit, remény, szeretet”.
Kedves báj sugárzik az „Utódok” képről. A kis csizmás, kék nadrágos, mellényes, kockás
ingű, árvalányhajas kalapú legényke (juhászgyerek) ül egy alacsony farönkön, épp egy
házacska sarkán. Szelíden átkarolja a hozzá bújó fekete kutyáját, balján óvatosan simogatja
a fehér kutyája állát. És e látvány „kicsengése” az: ahogyan ők szeretik egymást, az a szeretet azt jelzi, ők méltó utódai a juhász mesterségének. A kutyáival önfeledten játszó fiú
tisztességéhez nem férhet kétség.
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Már említettük, Papi Lajos kiválóan tud jó, gondolatébresztő, szellemi erjedést elindító
címeket adni. Így van ezt a „Majális” esetében is.
A kunok nemzeti eledelét, a birkapörköltet tétován eszegető-csipegető aggastyán tekintete elrévedő, az arc csupa ránc, a kék szemek valahova, a távolba, befelé figyelnek. A
léthelyzet adta magatartás a fotó címével hangsúlyozva egyszerre fejezi ki a ritka ünnepi
alkalom méltóságát, maghatottságát, és a perifériára szorult ember mérhetetlen, végtelen
magányát. Döbbenetes ez a szociofotó! Ez a leginkább szívbe markoló mű az egész albumban!
És most térjünk rá a most látható kiállítás képeinek a szemléjére!
Eddig láthattuk, Papi Lajos fotós több évtizedes művészete figyelmes a szimbolikus
szituációkra, kötődik a megújítható hagyományokhoz, vonzódik a padlóra küldött, perifériára került, éppen ezért lelki sérülést szenvedett, emberi lényekhez. De ragaszkodik a természeti szép nyújtotta felemelő élményekhez is. És az emberi test érzékiségéhez.
Most, ezen a kiállításon inkább a hétköznapok apró csudáiba tudunk betekinteni. Ezek
sokszor humorban pácolt pillanatok (Figyelem, Hazafelé, Pördülés, Boros vodka, Menázsi,
Szorult helyzet, Vigyázok rád, Hamm, bekaplak). Többször elbűvölő hangulatok (Tél, Sugallat, Tájház, Tavasz, Szolnok, Hajnali séta). Többször szokatlan formák (Kapu, Egyenesek
és görbék, Galéria, Utcai múzeum, Amikor az ajtó nyílik). Kontrasztok (Múlt és jelen,
Kontraszt, Szelíd, Sugallat). A harmónia képei (Vallások békés együttélése, Tavasz, Hajnali
séta). De vannak jól elkapott portrék (Szanti, Kolléganő, Álmom). Még szót kap az enyészet
is (Pihenő kilowattok).
A képeknek a jó címekkel máris bűvkörük, aurájuk van! Így lesznek mosolyt fakasztó
humorúak, például. A Figyelem terrier kutyusa maga a tündéri kíváncsiság. A Hazafelé
című fotón a település perifériáján vagyunk, ezt jelzi a kukoricás. Ketten baktatnak az úton.
A gazdi és a kutyája, de a gazdit csak hosszúra nyúlt árnyéka jelzi. Ez az árnyék teszi groteszkké, humorossá a hangulatot. A Pördülésen a felpukkadt, majd felpördült festékrészecskék mintha jobbra mozognának, s útra indulnának. A Boros vodka felvétele télutót mutat,
a hó már olvad, a zöld fűszálak kidugják alóla a fejüket. A fehér márványba vésett Varró
István nótárius címhez „illik” a gondosan mellé helyezett vodkás- és borosüveg. A Menázsi
éti csigája a szétlottyant szotyós szilva húsából lakmározik. Menázsit, „katonai étkezést”
látunk a képen: a csiga valószínű, hogy „katonás utat” járt be, és megéhezett. A Szorult
helyzeten sárguló levelek akadtak fenn az ósdi, repedt deszka egyik hasadékában. A fotós
a címmel úgy kezeli őket, akár az élőlényeket.
A „Vigyázok rád” humorának az a forrása, hogy a kis puli hűségesen őrzi a kecses női
szobrot, a Kun madonnát. A Hamm, bekaplak képen a napraforgóvirág néhány felső és alsó
szirma mintha be akarná kebelezni a tányér magjait. A fotós ijesztgetős játékot lát a felvételen.
A hangulatok sorát a Tél nyitja. A kisújszállási Morgó csárda, az alig havas szürke téli
napon, szinte a komor barna-fekete ágak fogságába került. Nagyon fázós, hideg a kép hangulata.
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A Sugallat a kisújszállási katolikus templom ellenfényben fotózott képét mutatja. Túlnan,
a torony fölött, égi sugár ad szimbolikus jelentést az áhítatos hangulatnak. A beállítás egyben
kontrasztos. A Tájház egy „parasztpolgári ház” gangját mutatja, télen. Fenn a nádtető is
behavazott már, lenn az öt „dór stílusú” hófehér tartó oszlop akárha hóból lenne mívesen
kifaragva. A hideg, egészséges tisztaság láttán elámulunk, és az Ábri-ház szépsége emlékezetes marad számunkra. A Tavasz kitűnő barackvirágos, kerítéses, aszfaltos, esőelvezetős,
bokros, villanyoszlopos képe a harmonikus természeti szépet tárja elénk. A hangulat rendkívül bensőséges és derűs. Itt a Természet uralkodik. A Szolnok a megyeszékhely bizonyos
kisvárosias utcáját fedezi fel. A járdakövek csillogó szürke fénye vidékies hangulatot kelt.
A „Hajnali séta” csudás kép! A korai szürkületben az elfelé haladó szürke emberalakok hátát
látjuk, s az az érzésünk, mintha a végtelen távolba tartanának. Mögöttük hagyva a közelt,
a harmatcseppek ezüstjével bevont zöld leveleket és barnuló bugákat: a csudát! Egészen
közel egy szétterpeszkedő laza ezüst pókháló: a harmatcseppek rajta megannyi ezüst ékszerek, „igazgyöngyök”. Aki ezt a képet megnézi, az örökre megszeretheti az alföldi, a „kisúji
határ” mikrovilágát! Legyen is olyan határjáró, mint Papi Lajos, a „kun atyafi”.
A szokatlan formák némelyike régies, népi hagyományokat, örökséget őriz. Ilyen a Kapu
sodrott kilincse vagy az Utcai múzeum kapuoszlopának kancsós, indás-virágos, tulipánmintás kivésett rajzolata, a kapu „népi szecessziós” leveles kilincse. De megragadó, emlékezetes az Egyenesek és görbék összjátéka is egy lépcsőházban, a Galéria elegáns kovácsoltvas
korlátja egy másik lépcsőházban.
A kontrasztok közé soroltam a Múlt és jelen című képet, amelyen az ócska deszkafalra
és a kerékre ráfut a szőlő friss hajtása.
A „Kontraszt”-on a gyermekláncfű, a pitypang három kocsányát látjuk. Az egyikről már
elfújta a szél a fészek kaszatterméseit, a távolabbi fészek homályosan látszik, a közelebbi
azonban nagyon élesen. A gömbje szinte izzik, világít, a bóbiták mintha ki akarnának robbanni, valamely szellőre vágyva, hogy kirepítsék az apró magvakat. A történés folyamatát
a „volt” árnyéka és a „lesz” fényessége érzékelteti: a már elrepült és a jövőben elrepülő
termések misztériuma.
Az enyészetet leginkább a Pihenő kilowattok három ütött-kopott, tört-zúzott, fából
készült vízikereke képviseli a kiállításon. Már korhadásnak indultak, belepi őket a moha.
Már csak múltjuk van, jövőjük nincs: szomorú történet ez…
A portrékon hol a derűs kíváncsiság (Szanti), hol az örömteli meglepetés (Kolléganő), hol
a békés nyugalom, a szeretet összetartó ereje (Álmom) látszik.
Tisztelt Közönség!
Papi Lajos 40 képből álló kiállításához elmélyült szemlélődést kívánok. Több szem többet
lát! Én csak próbáltam megfelelni e város és Papi Lajos barátom elvárásainak. A fotók gazdag
anyagának igazi, lelki-szellemi befogadása Önökön múlik. És az ünnepléshez az is hozzátartozik.
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1. kép. Papi Lajos: Majális
2. kép. Papi Lajos: Vigyázok rád

3. kép. Papi Lajos: Kontraszt
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4. kép. Papi Lajos a kiállításban – Kisújszállás, 2015. (Fotó: Örsi Julianna)

5. kép. Papi Lajos: Kontraszt

6. kép. Papi Lajos: Utódok
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Horváth László

Emlékezés a világháborúkra
(túrkevei kiállítások megnyitói)
Első világháború1
Most a száz éve történt szomorú eseményre, a nagy háború kitörésének centenáriumára
emlékezni gyűltünk össze. Különös jelentőséget, ízt ad e tárlatnak, hogy a Város Napja
vigiliáján nyitjuk meg. Ezzel együtt is adja magát a kérdés, nyilván nem a Finta Múzeum,
nem a történész szakma, de a nagyközönség részéről, hogy mit lehet még újat mondani,
minek kell ilyen őskövületeket bolygatni? Mi közünk van nekünk már ehhez! A még élő
öregeknek is maximum már a következő háború emlékei lehetnek meg!
Magyarországon ezzel szemben én azt mondom, nem él olyan család, melyet ne érintett
volna az ún. első világháború tragédiája. Vagy olyan kézenfekvő módon, hogy besorozott
ősei elestek, megcsonkultak, eltűntek a csatamezőn. Még a később magukat szerencsésnek
soroló túlélő bakák is sokszor fél évtizedig voltak távol szeretteiktől, szülőföldjüktől. Kibicsaklott pályájuk, nem szereztek mesterséget, félbemaradt az iskola, öreg volt már inasnak,
legénynek, betöltötték mással az állást, szétment a frigy, dobra került a birtok, elment mellettük az élet. De bátran a számunkra vesztes világháború áldozatainak tekinthetjük az azt
lezáró forradalmi időszak kárvallotjait, kivégzettjeit, sőt a Párizs környéki békerendszer
által szétszakított családokat, földönfutóvá tett vagonlakókat, az új impériumra esküt megtagadó elűzötteket, Trianon áldozatait is. Így gondoljunk vissza hát az előbb feltett kérdésemre, tudniillik, kell-e foglalkoznunk a 100 év apropója kapcsán a történtekkel?
Egyes történész iskolák egyenesen azt vallják, hogy nincs is értelme első meg második
világháborúról beszélni. A nagy háborúból, annak igazságtalan lezárásából oly szervesen
következne a folytatás, hogy igazán a két világégés között nem is béke van 25 évig, hanem
csak fegyverszünet. Ha osztjuk ezt a vélekedést, ha nem, akkor is vizsgáljuk meg a nagy
általános történelmi tényeken túl a kevi helyzetet, az itteni következményeket. Mert a háborúnak kérem, történelme van, de az egyes embereknek, résztvevőknek története. És ezen
apró történetekből, mozaikkockákból áll össze a nagybetűs história. Mi nekünk a közemberrel, az egyszerű kevi bakával, a hátországban árván maradt gyerekekkel, az ellátási gondokkal, jegyrendszerrel és a családfenntartó tartós távolléte miatt fulladozó csonkacsaládokkal
könnyebb azonosulni. Ráadásul ez a pusztulás már kifejezetten jól dokumentált. Számtalan
fénykép, hirdetés, visszaemlékezés, korabeli újságok, ráadásul helyben íródott és szerkesztett kevi újságok, levelezések, nagyszámban fennmaradt tárgyak idézik e kort. Egy-egy
közismert család, mint például a túrkevei Finta testvérek sorsán keresztül közérthetőbbé,
elképzelhetőbbé, átélhetőbbé válik ez a világméretű tragédia. Talán még a kiállítási szövegekhez egy apró adalék, az a sokat idézett és emlegetett „doberdói fa” szeptember 14-ig
most Szolnokon, a Galériában megtekinthető.
1

A „Keviek a Nagy Háborúban” című kiállítás 2014. szeptember 4-én nyílt meg a túrkevei Finta Múzeum Vadász Pál
Kiállítótermében.
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Én magam az 1980-as években még gyűjtöttem e világégésre visszaemlékezéseket,
hallottam saját családom történeteit, iskoláimban „körbehurcolták” az utolsó vöröskatonákat. Láttam, ahogy maguk sodorták a cigit, megmutatták a gyalogsági rohamban szerzett
bajonett tépte sebet, még szárazvirágot tartottak a kihajtható tükör előtti réz löveghüvelyből
barkácsolt vázában, s nagymamám hadifém mozsarán az volt a felirat: 1914–16.
Látják, ez a történész igazi tragédiája. A költővel szólva, a mindenséget vágytam versbe
szedni, a világégés sine quo nonját, de magamnál tovább megint nem jutottam!
Második világháború2
Az évfordulók, szomorú megemlékezések dömpingjét éljük. Egy muzeológus legalább
is így éli meg, hogy 2014-ben még az első világégés kitörésének, a Nagy Háború 100., a
Holokauszt 70. évfordulójára emlékeztünk, s idén máris a második világháború lezárultának szintén 70. évfordulója következik.
Talán nemcsak a magyarság lelki alkata az oka, hogy csupa tragédiára, világégésre, szomorúságra, kudarcra van alkalmunk a 20. századból visszaemlékezni. Pedig nagyon nem
így indult! Minden kor embere a saját korát az addigi történelem legragyogóbb lapjaként
éli meg. Petőfi a vasutat, más a gőzhajót, a közvilágítást, a telefont, a távírdát, a repülőgépet,
űrhajót, stb. éltette kora nagy vívmányaként. A 20. század elején az egész európai társadalom bizakodó volt. Akkor már majd fél évszázada mindig csak távol, a gyarmatokon volt
háború. Ez itt nálunk, Európában, a fejlett világban akkor már egy ideje elképzelhetetlennek
tűnt. A konfliktusok a tárgyalóasztalnál vagy a fehérasztalnál értek véget. Ittak rá áldomást,
kezet ráztak, aztán valahol Bantusztánban menesztettek egy uralkodót, Afrikában – szigorúan vonalzóval –, arrébb raktak egy határt, megint kétfelé vágtak egy törzset, kitaláltak egy
új nevű gyarmatot.
De az illúzióknak, a boldog békeidőknek végérvényesen vége lett 1914 nyarán. Az első
pár nap még lelkes, még virágokat szórnak a frontra indulók lábai elé, még önkénteseket
toboroznak, még illik idősebbnek hazudnia magát a suhancnak, hogy ő is részese lehessen
a Nagy Háborúnak, még minden oldal lelkes. Mire a levelek lehullanak…! – tartották, hitték,
remélték, imádkozták. Aztán lehullottak, majd ’15-ben, ’16-ban, ’17-ben, ’18-ban is … egyre
több rögtönzött katonasírra, egyre több egykori csillogó, most üveges és halott férfiszemre.
A századelőn büszke és optimista daliák egyenesen a mészárszékre mentek. A háború istene
egyre újabb évfolyamokat igényelt. Az addigi történelem legnagyobb, legvéresebb, valóban
világméretű háborúja vette kezdetét. Erről tavaly láttunk itt a Finta Múzeumban egy szép
megemlékező kiállítást. Arról is beszéltem, hogy mi nemcsak a háborút, de az azt követő
békét is totálisan elvesztettük, Trianon napjainkig feldolgozatlan trauma maradt, nincs talán
magyar család, melyet ne érintett volna közvetlenül.
Hogy miért szóltam most is ilyen részletesen a Nagy Háborúról? Mert egyes történész
iskolák egyenesen azt vallják, hogy nincs is értelme első meg második világháborúról
beszélni. A nagy háborúból, annak igazságtalan lezárásából oly szervesen következne a
folytatás, hogy igazán a két világégés között nem is béke van 25 évig, hanem csak fegyver2

A „Keviek a világégésben” című kiállítás 2015. szeptember 11-én nyílt meg a túrkevei Finta Múzeum Vadász Pál
Kiállítótermében.
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szünet. Ha osztjuk ezt a vélekedést, ha nem, akkor is vizsgáljuk meg a nagy általános
történelmi tényeken túl a kevi helyzetet, az itteni következményeket. Az első háború a
távolban folyt, a keleti, déli, olasz frontokon. A hátország csak a híreket rettegte, az árúcikkek eltűnését senyvedte, és persze a családfő, apa, fiú kiesését a családi gazdaságból. A
második háború totális háborút jelentett. Sokszor az álló frontokon kevesebb volt a halott,
mint a hátországi bombázások alkalmával, a világháború végigsöpört az egész országon
1944–45-ben, míg az első világégés alkalmával legfeljebb az 1916-os váratlan román betörés jelentett Dél-Erdélyben hadi eseményt. 1938–39-től a teljes gazdálkodás haditermelésre
állt át. Keviben is dörgött az ágyú, vonultak át legkülönbözőbb fosztogató csapatok, zárattak be faji alapon üzleteket, temettek a lövöldözés idején a templom mellé, közparkokba,
erőszakoskodtak a megszállók. Deportálták a zsidókat, kisajátították a lakásaikat, boltjaikat,
készleteiket, hogy az ígéretek ellenére ne a kibombázottak, menekültek, azonos szakmát
folytatók kapják meg, hanem a politikailag jól helyezkedő „csókosok”. Ez a szó, kifejezés
egyébként akkor még nincs meg, de lassan megtanulja az egész ország, oly sokáig még ugyanis
így lehet érvényesülni 1945 után is a vállalatnál, tsz-nél, szakszervezetnél, a mozgalomban.
A Finta Múzeum kiváló válogatása a Túrkevei Hírlap egyre komorodóbb híreinél jól
visszaadja e kor pillanatnyi hangulatát, eseményeit, sőt szóhasználatát is. Felhívást közzététel követ, mozgósítást küzdelem az árdrágítók ellen, ami viszont szakadatlan csak nő és
gyarapodik, a hősi halottak névsora. Mégis a legizgalmasabb tablók az „Ahogy a szemtanuk
látták…” témájúak számomra. A legtöbb a közelmúltban elhunyt újságíró, Tiszai Lajos:
Kevi emberek riportjaiból származik. Ezek tartalmát mindenkinek el kellene olvasni. Kevi
eseményekről szólnak, életszerűen, életszagúan hozzák közel a 70 éve történteket. Szánjuk
rá az elmélyült olvasásra az időt!
Mikor én kisdiák voltam, a még élő első világháborús hősöket, az utolsó vöröskatonákat
faggattuk. Mostanra a második világháború tevékeny résztvevői, veteránjai hullnak ki a
sorból. A 24. órában vagyunk a szemtanuk visszaemlékezéseinek gyűjtésével, az ilyen megemlékező kiállítások megvalósításával. Az egész világ sokkoló traumája a második világháború. De ezen belül a magyarországi és kevi események megőrzéséért mi vagyunk a
felelősek. E munkához gratulálok a Finta Múzeum gárdájának. A város nagy traumája ez,
illő hogy a Városnap alkalmából kellő figyelem irányuljon rá!
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1. kép. Emlékek a 20. század elejéről (Részlet az I. világháborús kiállításból)
– Túrkeve, 2014. (Fotó: Örsi Julianna)

2–3. kép. Tárgyak, emlékek a II. világhobúróból (Kiállításrészlet)
– Túrkeve, 2015. (Fotó: Örsi Julianna)
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4. kép. A kiállítás közönsége – Túrkeve, 2015. (Fotó: Örsi Julianna)

5. kép. A kiállítás közönsége – Túrkeve, 2015. (Fotó: Örsi Julianna)
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Barna Gábor professzor köszöntése
Barna Gábor néprajztudósról már többször is írtam az
életem során. Mindig nagy öröm és megtiszteltetés volt róla,
az ő áldásos és gyümölcsöző tevékenységéről, értékes és szép
könyveiről írni. S ez az öröm most is bennem van, amikor e
sorokat rovom, mert megint van okom – s jó okom –, hogy az
általam tisztelt és szeretett dr. Barna Gábor professzor úrról
írjak, akit évtizedek óta ismerek, s példaértékű ember
előttem. Aki megtisztelt barátságával, megosztotta velem
gondolatait s megajándékozott értékes könyvei dedikált
példányaival.
2014. július 12-én Barna Gábor megkapta az előkelő
„Jászságért” díjat, amelyet Jászapátiban, a jubileumi 20. Jász
Világtalálkozón vehetett át. A díjat a „Jászságért” Alapítvány
Dr. Barna Gábor
kuratóriuma ítélte oda Barna Gábor tanszékvezető egyetemi
tanárnak és dr. Dobos László adta át. A méltatásban elhangzott, hogy dr. Barna Gábor
professzor a magyar vallási néprajz egyik legnagyobb alakja, s sokat foglalkozott a Jászság
szakrális néprajzával is.
Mi, jóismerősei tudjuk legjobban, hogy Barna Gábor szerény ember. Kedves, udvarias,
jó szándékú, finom humorú, s régies szóval azt is mondhatnánk, hogy patriarchális ember.
De az is közismert róla, hogy hatalmas munkaszeretet és munkabírás jellemzi, amelyet
bizonyít több évtizedes alkotói pályafutása, bizonyítja a sok önálló kötete és az általa szerkesztett könyvek szép száma. Az egyetemi alkotómunka mellett az állandó kutatómunka,
előadások, tudományos konferenciák, írások készítése. S csinálja mindezt derűs kedéllyel,
keresztényi türelemmel, úgy, hogy mindenkire van egy kis ideje, van egy jó szava, egy kedves mosolya. Az ő egyénisége ritka szép találkozása a nagy tehetségnek az igaz emberséggel.
Nem az első – nagyon megérdemelt – kitüntetés már ez Barna Gábor életében, s reméljük, hogy nem is az utolsó. Elismerték tehetségét s kiváló emberi kvalitásait. 1994-ben megkapta a „Nagykunságért” díjat, 2010-ben Szolnokon a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Tudományáért” díjat, 2012-ben Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a
„Stephanus-díjat” (irodalmi kategóriában). Szintén 2012-ben Kunszentmárton Város Díszpolgára lett, majd a jól megérdemelt „Jászságért” díjjal tüntették ki. Ez alkalomból röviden
ismertetem dr. Barna Gábor professzor életpályáját.
1950-ben született Kunszentmártonban, értelmiségi és mélyen vallásos katolikus családban. Az általános iskolát és a gimnáziumot szülővárosában végezte, majd a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajz–történelem–latin szakán végzett 1973-ban. Az
egyetemi doktorátust 1974-ben, a kandidátusi címet 1989-ben szerezte meg. 1998-ban az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Folklore Tanszékén habitált folklór–vallási néprajz
tárgykörből. 2000-től a Szent István Akadémia tagja. 1993-tól docens a Szegedi Tudomány-
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egyetem Bölcsésztudományi Kar Néprajzi Tanszékén. 1991 és 1994 között a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára. 1991-től a Magyar Tudományos Akadémia idegen nyelvű folyóiratának,
az „Acta Ethnogrophica Hungarica” (Budapest), 1994-től a „Devotio Hungarorum” forráskiadvány-sorozat (Szeged), 1998-tól a Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár szerkesztője.
2002–2015 között a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai
Tanszékét vezette. Jelenleg az MTA Valláskutató Csoport munkáját irányítja.
A számtalan önálló és általa szerkesztett könyveket már meg sem kísérlem ismertetni,
ez egy külön tanulmány tárgya lenne. Csak néhány művét említem, így közülük az első
könyvét, ami már 35 éve, 1979-ben jelent meg, a „Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén” című művet. A „Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon” (1990) című műve is kedves könyvünk, édesanyámnak dedikálta a következőképpen: „Kovács Jánosnénak földi
zarándokútjára a Szűzanya segítségét kérve ajánlom szeretettel 1990. okt. 15. Barna Gábor”.
Hatalmas és értékes életművében is két olyan könyvét emelek ki, amelyek talán az eddigi
életmű pillérei. Az egyik a mestere és barátja, a „szögedi” Bálint Sándor (1904–1980) jegyzeteiből, gyűjtéséből elkészült nagy mű, a Bálint Sándor – Barna Gábor „Búcsújáró magyarok” (1994), valamint „Az Élő Rózsafüzér Társulata” (2011) című nagy összefoglaló munkája,
amelynek az egyik bemutatóján részt vettem Kunszentmártonban, a Szent Márton Plébánián, 2012. április 20-án.
Még ide kívánkozik egy fontos mű, az „Olvasó” című hatalmas és impozáns kötet, amely
2010-ben, Barna Gábor 60. születésnapja tiszteletére jelent meg. Ezt a könyvet barátai, munkatársai és tisztelői készítették születésnapi ajándék gyanánt. Nagyon jól sikerült, s dedikált
példánya könyvtáram becses kincse. A 900 oldalas könyv 93 tanulmányt tartalmaz, bizonyítva, hogy mennyien szeretik, tisztelik és becsülik az olvasók Barna Gábort, az alkotót
és az embert.
Az őt szerető és tisztelő emberek nagy táborához tartozom én is. S Isten különleges ajándékának tartom, hogy évtizedek óta ismerhetem, hogy megtisztelt a barátságával, hogy
mindig támogatott, tanácsokat adott, biztatott, bátorított. Hogy jelentősen segített abban,
hogy szerény újságírói tevékenységem kibontakozzék. Akihez emberileg és íróilag úgy
kötődök, igazodok, mint egy iránytűhöz.
Mennyire példaértékű az ő emberi és tudósi tevékenysége, erkölcsi értékrendje a mai
lepusztult korban! Életműve mennyi mindent mond el, fogalmaz meg hitről, hazaszeretetről, hűségről, szeretetről, alázatról és kitartásról! Megköszönjük Istennek, hogy adta őt
nekünk.
Kedves Gábor, nagyon sok szeretettel gratulálok neked a „Jászságért” díjhoz, amit nagyon megérdemeltél. Adjon az Isten neked még sok erőt, egészséget, boldogságot családod,
feleséged, Ágika, leányaid és unokáid szerető körében. S adjon neked további sikeres és
gyümölcsöző alkotómunkát, mindannyiunk hasznára és gyönyörűségére.
Kovács János
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1. kép. Barna Gábor szalagot köt a N agykun zászlóra
– Túrkeve, 2015. (Fotó: Takács Roland)

2. kép. Barna Gábor a túrkevei diáktáborban tárgyleírást diktál
– Túrkeve, 2013. (Fotó: Örsi Julianna)
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A „Jászkun emléknap” jelentősége
Minden évvége és év eleje a számadás és a tervezés ideje. Számba vesszük, hogy mi is
történt az adott időszakban. Most én is ezt teszem. Szó, ami szó, legjelentősebb Túrkevén
is a 2014-es választási eredmény. Új országgyűlési képviselőnk lett dr. Fazekas Sándor
mezőgazdasági miniszter személyében. Bizonyára tudják, hogy nagykunsági, közelebbről
karcagi parasztcsalád leszármazottja, aki jogi végzettségű és a rendszerváltáskor az ország
legfiatalabb polgármestereként kezdte a pályáját. Két évtizeden át mindenki megelégedésére irányította a karcagi képviselő-testületet és segítette a nagykun város fejlődését. 2010
óta – immár második ciklusban – a vidékfejlesztési, majd mezőgazdasági miniszteri tárca
első számú vezetője. Az országos teendők mellett szemét a Nagykunságon tartja. Ott és úgy
segíti vidékünk fejlődését, ahogy lehetőségei engedik. Ízes beszédét a televízióban, rádióban gyakran hallani. Józan gondolkodásáról és elkötelezettségéről megannyiszor tanúbizonyságot tesz. A minisztériumban dolgozó munkatársai az egyszerű földi halandó
érdeklődésére mindenkor készségesen és udvariasan válaszolnak, útbaigazítanak. Országgyűlési képviselőnk feladatának megfelelően elsősorban mezőgazdasági ügyekben illetékes, de számára a vidékfejlesztés, az ismeretterjesztés ugyanúgy fontos.
Talán kevesen tudják, hogy a rendszerváltás körül ő és társai kezdeményezték a Nagykun
Hagyományőrző Társulás megalakítását, amelynek működése igen fontos a térségi összefogásban. Többek között ez a szervezet hangolja össze és támogatja a kulturális rendezvényeket, segíti a Kunságról szóló könyvek megjelentetését és ítéli oda a Nagykunságért-díjat.
(Jelenleg Kecze István kisújszállási polgármester az elnöke. Legújabban, 2014. október
23-án dr. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter vette át e kitüntetést. 2015-ben a
Nagykunság összefogásán van a hangsúly. Így ugyanis önálló arculattal tud megjelenni a
Nagykunság, amely mögött erős történelmi hagyomány, kun-tudat van. A jászokkal és a
kiskunokkal összefogva pedig a Jászkunság már több megyére kiterjedő, 31 települést
összefogó régió Magyarországon. Ha szavát hallatja, ha nyilvánosan megjelenik, erre
odafigyel az ország. (Emlékezzünk rá, hogy 1995-ben éppen városunkból, Túrkevéről indult útjára az a jászkun redempciós ünnepségsorozat, amelynek eredménye most érett
igazán be.) Így történt ez 2014 februárjában is, amikor közmegegyezéssel – pártállástól
függetlenül minden jelenlévő képviselő igen szavazatával – az országgyűlés elfogadta és
törvénybe iktatta, hivatalos ünneppé tette a „Jászkun emléknap”-ot, amelyet ezentúl minden
év május 6-án ünnepelünk. Nagy jelentőségű ez, hiszen az országgyűlés kimondottan a
jászkunokkal eddig csak sorsfordító események kapcsán foglalkozott (a Jászkunság eladása
1702-ben, 1730-ban, a jászkun önállóság visszaszerzése 1745-ben, a jászkun követválasztás
1790-ben és Jász-Nagykun vármegye létrehozása ügyében 1876-ban).
De mi is van e mögött? Lapozzuk fel a történelemkönyvet!
Talán mindenki tudja, hogy kunok és a jászok 1239-ben érkeztek a Kárpát-medencébe.
Vezérük Kötöny olyan egyezséget kötött IV. Béla királlyal, hogy betelepednek az országba,
de mindenkor vállalják az ország védelmét. Katonáira ekkor nagy szükség volt a közelgő
tatár sereg és a belharcok miatt is. A kunok és jászok vitézei a középkorban számtalanszor
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tettek tanúbizonyságot és hullatták vérüket a hazáért. Cserébe IV. Béla mindenkori kiváltságot és önállóságot biztosított a betelepülő népcsoportnak. Ezt a történelem folyamán
mindenkor óvta is a közösség. A sok katonáskodás, az asszimiláció és a török elleni küzdelem az egykor virágzó kun és jász falvak népét megtizedelte. A felégetett falvak, az
elbujdosott, megcsappant lakosság következtében pusztává vált a 17. század közepén az
Alföld nagy része, köztük a kun települések is. Így adódott az alkalom, hogy I. Lipót 1702ben eladta a területet a Német Lovagrendnek. Ezzel megszűnt az önállóság és a kiváltság,
földesurat kapott a Jászkunság. A visszatért lakosok és az újonnan érkezők ebbe a helyzetbe
nem nyugodtak bele. Összefogtak és közösen felvették a harcot az ősi kiváltságok és az
önállóság visszaszerzésért. Ez a négy évtizedes küzdelem többszörösen is meghozta a gyümölcsét. 1745-ben Mária Terézia visszahelyezte ősi jogaiba a jászkunokat. A kiváltságlevél
dátuma 1745. május 6. Ezért szerepel május 5-e a most bevezetésre került ünnep a jászkun
önmegváltás emléknapjaként. Amikor e történelmi tényre hivatkozunk, akkor nem kevésbé
fontos, hogy mögötte a közös érdekek mentén összekovácsolódott közösség népe állt,
élükön kiváló vezetőkkel, települési önkormányzatokkal, akik képesek voltak e nemes
tettre. Ennek megvalósítása a redempció (egyéni és közösségi anyagi áldozatvállalás),
amely letette az alapjait a polgári fejlődésnek. Ez pedig máig kiható történelmileg jelentős
és a ma emberének, közösségének is példamutató tett. Ezért van nagy jelentősége a most
törvénybe iktatott jászkun emléknap évenkénti megrendezésének.
Az ez évi ünneplés megtörtént a megyében és minden kerületben. A jászberényi ünnepség méltó volt az egykori jászkun kerületi központ szerepéhez. 2014-ben a megyeházán is
szép és színvonalas program részesei lehettek a résztvevők. (Sajnos nem minden település
képviseltette magát megfelelő szinten. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy városunkból
sem volt jelen például az akkori polgármester, múzeumigazgató stb.)
A Túrkevei Kulturális Egyesület 2014 júniusában egy nagykunsági rendezvényt kezdeményezett gondolván arra, hogy később átveszik a stafétabotot a többi települések is. Immár
negyedszer megrendeztük – az idén a városi könyvtárban – a Nagykunságért-díjasok Találkozóját, amelyen nemcsak megjelentek e kiváló tudású emberek, de előadást is tartottak
felkínálva legújabb kutatási eredményeiket a köz javára. (dr. Ötvös László ny. református
lelkész, Illéssy Ádám emeritus nagykun kapitány és jómagam). Ez alkalommal került sor
egy filmankétra is, amelyen a Duna Tv-nek a „Belépési nyilatkozat” című dokumentumfilm
stábja (Papp Zsolt, Papp Ferenc és prof. Kovács József), túrkevei, karcagi és mezőtúri
szereplői is jelen voltak. A rendezvény résztvevői a karcagi Nagykun Honvéd Banda zenés
kíséretében megkoszorúzták az egykori ősökre és kun vitézekre emlékezvén a kun falvak
kopjafáját és a millenniumi emlékművet. Itt hangzott el többek között a jászkun induló is.
A rendezvény zárásaként a helyi mazsorett-csoport adott szép műsort a művelődési házban.
Az, hogy a helyi„széljárás” nem igazán kedvezett a rendezvénynek nemcsak az időjárásnak
köszönhető. Az egyesek részéről megmutatkozó nem éppen pozitív hozzáállásnál azonban
erősebb volt a tenni akarók, segítők köre. Ez ad biztatást a jövőre nézve is. Bízom abban,
hogy a városért tenni akarók egymásra találnak, és együtt dolgoznak a közösség előbbre
jutásáért, az itt lakók boldogulásáért. Ez év őszén új „szellő” lengte be a várost. Legyen
ereje az áttöréshez!
Örsi Julianna
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1. kép. A jászkun főkapitányi tisztség
átadása – Jászberény, 2015.

2. kép. Bene Sándor nagykun kapitány
ajándéka Borbás Ferenc jászkun
kapitánynak – Jászberény, 2015.

3. kép. Az Egres Kiss Lajos Néptáncegyüttes műsora a Jászkun napon – Túrkeve, 2015.
(Fotó: Takács Roland)
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4. kép. A lovasok seregszemléje a Jászkun napon – Jászberény, 2015.

5. kép. A Jászkun emléknap résztvevői – Jászberény, 2015.
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Nagykunsági értékek: Kevi perec
(lakodalmas perec)
A túrkevei asszonyok által gyakran sütött kisperec az egyszerűbb tésztafélék csoportjába
tartozik. Történeti források bizonyítják, hogy a perec-sütögető asszonyok ott voltak a helyi
és a vidék vásárain is. Két típusa van: a sodrott perec és a sós perec. Egyszerű elkészítési
módja és olcsó előállítása miatt hétköznapokon is az asztalra vagy munkába menet a
szeredásba került, de az ünnepi kínálatban kiadóssága, szaporasága miatt is helye volt.
Lakodalomkor ezzel kínálták az érkezőket, az utcán a „menyasszony-lesőket”, de ezzel
díszítették a vőfély lakodalmi kulacsát is. A két ágból körlakúra font enyhén sós-édes apró
tésztát napjainkban is sokan kedvelik. Családi, közösségi ünnepeken, kulturális bemutatókon, fesztiválokon egyaránt nagy népszerűségnek örvend. Ezt igazolja, hogy 2015-ben
Szolnokon, Karcagon, Kiskunhalason és a többi településen is egyaránt szívesen fogadták
a könyvbemutatók résztvevői.
E tésztaféleséget jó szívvel ajánlom a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Értéktár Bizottság
figyelmébe, hogy terjessze fel a hungarikumok közzé.
- J.
A kevi perec általánosan ismert receptje
Hozzávalók: 1 kg liszt, 20 dkg zsír, 25 dkg
ráma margarin, 5 db tojás sárgája, 2 kispohár
tejföl, 2 dkg élesztő, 3 kanál cukor, 2 kávés
kanál só, 1 dl tej.
A lisztet, margarint, zsírt összekeverjük, a
sót, cukrot hozzáadjuk, majd a langyos tejben
megfuttatott élesztővel, a tejföllel, tojássárgájával és a tejjel összegyúrjuk az alapanyagot.
Meleg helyre téve, letakarva pihenni hagyjuk.
2-3-szor ismét átgyúrjuk, majd kinyújtjuk.
Vékony csíkokra felvágjuk. A csíkokat megsodorjuk, tetszőleges méretnél elvágjuk és
kétágú fonatot készítünk belőlük, amelyeket
köralakra formálunk. Tepsibe tesszük.
A kis perecek tetejét felvert tojásfehérjével
libatollból készült kenőtollal megkenjük. Előmelegített sütőben kisütjük.
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A kevi perecnek helye volt egy karcagi
könyvbemutatón az ünnepi asztalon is.
Karcag, 2015. január
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Örsi Julianna

A kunhímzés kevi hagyományozói
A magyar népi hímzéskultúra egyik legrégebbi hímzéstípusa a szőrhímzés, amelynek a
Nagykunságból máig megőrzött darabjai (hímzett párnavégek) vannak a 17–18. századból
közgyűjteményekben: Néprajzi Múzeum (Budapest), Egyházi Gyűjtemény (Esztergom),
Györffy István Nagykun Múzeum (Karcag). A kora újkorban a vászonra festett gyapjúfonallal szálán varrott öltéssel díszített textíliák különösen a református vidékeken elterjedtek
voltak. Egyes kutatók a kunokhoz köthető keleti elemeket mutattak ki a motívumkincsben.
Tény, hogy a 19–20. században a nagykun településeken közhasználatban volt a hamis
lapos-öltéssel hímzett párna, terítő. A kunhímzés jellemzői közzé tartozik még: jellegzetes
motívum-kincse (gránátalma, rózsa, tulipán, leveles indák), szerkesztési módja (a központi
motívumot egy keskeny mintasor zár, a motívumok szimmetrikus ismétlése) és harmonikus
színvilága (pasztellszínek egymásba átmenő alkalmazása). E hímzéstechnika generációrólgenerációra öröklődött, az elkészített darabokkal díszítették a lakásokat. Emellett az
egyházaknak és más intézményeknek is ajándékoztak belőlük. A 20. században egyre
gyakrabban szerepelt a kunhímzés kiállításokon.
Mindez érvényes a Nagykunságra és ezen belül hangsúlyozottan Túrkevére. A városban
ugyanis 1975-ben alakult meg a Népi Díszítőművészeti Kör a Városi Művelődési ház
kiscsoportjaként Szádvári Andrásné Sallai Margit vezetésével (1975–1991), amely azóta
is működik. A szakkör alapító vezetője összegyűjtötte, lemásolta (fotózta, diára vette) a fellelhető
archív anyagot, majd saját tervezésben tovább gazdagította azt. Első szakmai tanácsadójuk
Fél Edit néprajztudós és Fejér Mária jászberényi főiskolai tanár volt. A túrkevei asszonyok
felvállalták e hagyomány éltetését, továbbvitelét. A kör azóta is működik 20–25 taggal. Az
alapító halála után Rácz Kálmánné (1991–2005), jelenleg Nagy Istvánné (2005-től) a vezető. Rendszeresen összejárnak, múzeumokat, népművészeti, népi iparművészeti kiállításokat látogatnak, kapcsolatot tartanak néprajzkutatókkal, népművészeti körök irányítóival.
A szakkör legszebb darabjaival szinte mindig ott volt, ott van a Kiss Jankó Bori országos
bemutatón és az „Élő népművészet” tárlatokon, ahol szép eredményeket értek el. Beválogatták legszebb, zsűrizett darabjaikat a Szolnokon, Debrecenben, Budapesten rendezett
tárlatokra. Munkájuk eredményeként 3 megyei nívódíjat, 3 megyei első díjat, Kecskeméten
területi díjat kaptak, országosan 1986-ban és 1989-ben ismerték el harmadik díjjal tevékenységüket. A függöny, asztalterítő, párna kollekciójuk 2013-ban bekerült zsűrizett termékek közé (SzB 975 2013) Szádváriné 1989-ben népi iparművész címet, majd 1990-ben
„Túrkeve város Pro Urbe” díját, Rácz Kálmánné 2000-ben „Túrkeve város szolgálatáért”
díját kapta. A közösség munkáját a település 2010-ben „Túrkeve városért” díjjal ismerte el.
Rendszeresen bemutatták anyagukat kezdetben a művelődési házban és helyi múzeumban, majd az 1980–1990-es években a Finta Múzeum számos kiállítást rendezett munkáikból a megyében (Karcag, Kisújszállás, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Szolnok) és azon kívül
(pl. Hódmezővásárhely, Olaszország). A kunhímzés megismertetésében, terjesztésében
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jelentős szerepe volt Szádvári Andrásnénak, aki üzemekben, iskolákban és más településeken (Mezőtúr, Tiszaföldvár) is létrehozott, irányított hímző csoportokat. Jelenleg Nagy
Istvánné szakkörvezető a legaktívabb ismeretátadó. A kész munkákon, mintadarabokon
kívül nagyszámú mintarajzzal is rendelkeznek. 1994 óta a helyi művelődési házban állandó
kiállításuk van. Munkásságukról a Városi Művelődési Intézmény évtizedenként katalógusokat jelentetett meg. A Debreceni és a Szegedi Egyetemen is készült szakdolgozat a témában
(Bán Andrea, Nagy Anita). Napjainkban jelenik meg Bán Andrea írása könyv alakban.
A túrkevei asszonyok által készített kunhímzéses terítők díszítik a helyi református
templomot, az általuk készített darabok a város reprezentációs tárgyai között első helyen
szerepelnek.
A túrkevei Népi Díszítőművészeti Kör adományozott hímzéseket közgyűjteményeknek
(a karcagi, a szolnoki és túrkevei múzeumnak, a budapesti Néprajzi Múzeumnak). Vannak
hímzéseik a szolnoki Damjanich János Múzeumban. 1980-as években egy 34 darabból álló
kollekcióval gazdagították a tiszavárkonyi Népművészeti Alkotóházat.
A túrkevei kunhímzésekkel évenként rendszeresen találkozhatnak a turisták a túrkevei
Juhászfesztiválon, a megyei és országos idegenforgalmi vásárokon, bemutatókon. A lakások díszítésére (asztalterítő, párna, függöny stb.) is használják, motívumait hímezik az ünnepi viseletre, ott vannak blúzaik a fellépő népdalkörök és más szereplők ruháin, az iskolai
osztálynaplókon, a templomba menő asszonyok imakönyvein stb. A kunhímzés motívumai
megjelennek prospektusokon, plakátokon, névjegykártyákon vagy postai képeslapként.
Újabban logóként is használják egyes helyi termékek kínálatában (pl. a Máté-hús termékein).
A túrkevei Népi Díszítőművészeti Szakkör mindig nagy figyelmet fordít a hagyomány
továbbadására. A művelődési házban, a helyi iskolákban bemutatókat tart, kézügyességi foglalkozásokon ismerteti meg tájunk hímzéstechnikáját. Jelenleg a Kaszap Nagy István
Református Általános Iskola tantervében is szerepel a kunhímzés elsajátítása.
Összegezve elmondható, hogy a kunhímzés a nagykunsági néprajzi csoport tárgyi kultúrájának egyedi, karakterisztikus darabja, melynek hagyományőrzői a túrkevei Népi Díszítőművészeti Kör, akik nagy hangsúlyt fordítanak a hagyomány átadására. Ennek alapján
méltán ajánlom e „kunikumot” a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba, sőt a Hungarikumok közzé is.
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2. kép. Kunpárnák az
„Élő népművészet” című kiállításon
– Budapest, Néprajzi Múzeum, 2016.

1. kép. Nagy Istvánné szakkörvezető
„kunt hímez” – Túrkeve, 2015.

3. kép. Kunhímzéses párna Túrkevéről
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Nagykun vers- és prózamondó verseny
Kovács János

Nagykun Vers- és Prózamondó Verseny
Ha az esztendő különlegesen kedves napjait keresgélném össze a kalendáriumból, akkor
a tavaszi berekfürdői Nagykun Vers- és Prózamondó Verseny bizonyosan közöttük volna.
S azok között a jeles ünnepek között, amelyek nélkül szürkébb, csonkább, érdektelenebb,
hiányosabb és szegényebb volna az esztendő. Az utóbbi tíz évben jócskán hozzánőtt az
életemhez ez az esemény, az irodalom, a költészet és a magyar nyelv ezen nagykunsági
ünnepe.
Az első ilyen ünnep 2004. április 24-én, szombaton, Szent György napján került megrendezésre, amelynek a mottója (s azóta minden egyes versünnep mottója) Petőfi Sándor
„Szülőföldemen” című versének alábbi sora: „Itt születtem én ezen a tájon”. A meghívón
lévő szép grafikát a jeles karcagi születésű, ma Püspökladányban élő szobrászművész,
Györfi Lajos készítette.
A versenyt már jó előre meghirdették, hogy legyen idő felkészülni. Meghívást kaptak rá
a Nagykunság településein, Berekfürdőn, Karcagon, Kunhegyesen, Kunmadarason, Kisújszálláson, Túrkevén, Kunszentmártonban, Kuncsorbán és Mesterszálláson élő, vagy innét
elszármazott emberek.
Örök emberi dolog az, hogy szeretnénk magunk után valamiféle nyomot hagyni a világban. Hogy a mi tevékenységünkkel is egy kissé más, egy kissé jobb legyen a világ, az élet.
Nos, ez ebben az esetben maradéktalanul sikerült a Nagykun Vers- és Prózamondó Verseny
megálmodójának és létrehozójának, Csíkos Sándor Jászai Mari-díjas jeles színművésznek,
aki ez időben (2004-ben) Berekfürdő képviseletében tiszteletbeli kunkapitány is volt, illetve
ma is az. Róla, mint e szép nagykunsági ünnepség kezdeményezőjéről, nem árt néhány
mondatot ejteni.
Csíkos Sándor 1941-ben született Karcagon, régi karcagi redemptus család tagjaként. Itt
járt általános iskolába és itt kezdte a gimnáziumot is, ahonnét 1957-ben eltanácsolták az
októberi forradalomban való részvétele miatt. Így középiskolai tanulmányait Debrecenben
fejezte be. Volt segédmunkás, majd felvették a Színház és Filmművészeti Főiskolára, ahol
1965-ben végzett. Még főiskolásként szerepelt Gaál István „Sodrásban” (1963) című filmjében, amely a kor meghatározó, nagy művészi filmje volt, amely bejárta a világot. Jeles
és híres osztály volt az övék a főiskolán, olyan osztálytársai voltak, mint Juhász Jácint, Kozák
András, Szilágyi Tibor, Almási Éva vagy Csomós Mari. Tizennégy évet tanított a debreceni
Ady Endre Gimnázium drámatagozatán, ahol olyan tanítványai voltak, mint Eszenyi Enikő
vagy Szarvas József. Tagja volt az egri, a miskolci és a győri színházaknak, dolgozott Nyíregyházán és Debrecenben. Legtöbb időt a debreceni Csokonai Színháznál töltött. Pályája
során, a klasszikusok mellett, számos kortárs drámaíró művében játszott, illetve rendezte
azokat. Így többek között Hubay Miklós, Száraz György, Szakonyi Károly műveiben. A
debreceni születésű Szabó Magdának talán nincs olyan drámája, amelyben ne játszott
volna, vagy ne rendezte volna. Nekem ezek közül a legnagyobb élményem volt az írónő
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„Kiált, város!” című történelmi drámája, amely a Bocskai-szabadságharc kirobbanása
idején játszódik. Csíkos Sándor ebben Gál Nagy István debreceni főbírót játszotta. Nagy
szerepei közé tartozott Madách Imre „Az ember tragédiája” című művében Lucifer szerepe
is, amelynek eljátszása – Ádám mellett – természetesen minden magyar színész álma. Ezt
a szerepet Csíkos Sándor több mint százharmincszor játszotta el Debrecenben és a Nemzeti
Színházban. Számos kitüntetést kapott, s minden évben a Magyar Kultúra Napján a szatmárcsekei református templomban tartott ünnepségen ő mondja el a „Himnusz”-t. A művész mindig büszke volt nagykunsági, karcagi származására, a tájegység hagyományaira,
kultuális értékeire. Édesanyja a kunhímzés, a szűrhímzés művésze volt, a „Népművészet
Mestere” címmel tüntették ki. A hazaszeretet, az irodalomszeretet és a hagyományápolás
szellemében teremtett a Nagykun Vers- és Prózamondó Verseny létrehozásával olyan hagyományt, amely évről-évre gyarapszik, gazdagodik, egyre ismertebbé és közkedveltebbé
válik. Csíkos Sándor sok időt tölt Karcagon és Berekfürdőn, rendszeresen fellép a nagykun
települések rendezvényein. Verset mond, előadói estet tart, műsorokat szervez. Így az 184849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából nagyszabású történelmi
játékot szervezett Karcagon, majd 2000-ben a Magyar Millennium alkalmából az ő jelentős
közreműködésével valósult meg az „Oratorikus játék a kunok évszázadaiból” című szabadtéri rendezvény. Az oratórium szövegét Körmendi Lajos írta. Körmendi Lajos egyébként 2003-ben – kunkapitánnyá való megválasztásakor –, „A kunok kapitánya” címmel
verset intézett barátjához, Csíkos Sándorhoz. Ebben a remekmívű költeményben a költő
kifejezi mindazokat a dolgokat, amiket az emberi élet a vége felé tartogat a számunkra: az
öregedést, a szenvedést, a csalódásokat, de a mindenek felett való hitet és hűséget is: „Ám
most leszel kunok kapitánya – / Azért is felütjük horgadt fejünk! / Higgyük, mi vagyunk
az ősök álma. // S lesz még élhető nyarunk és telünk! / Hidd: nehéz, de magyarnak lenni
jó, / S az Istennek még terve van velünk!” Csíkos Sándor több évtizedes, kiemelkedő, áldozatos és országos hírű pályafutása elismeréseként 2000-ben a tájegység mérvadó emberei
a „Nagykunságért” díjjal tüntették ki.
A Csíkos Sándor által megálmodott és megvalósított I. Nagykun Vers- és Prózamondó
Verseny nagyon jól sikerült, már először igazi ünnepi hangulat ki. Ebben annak is része
volt, hogy Berekfürdő Önkormányzata, valamint dr. Hajdu Lajos polgármester lelkesen és
maximálisan támogatta a rendezvényt. A verseny fővédnöke a jeles költő és író, Kalász
Márton volt. Ő egy nagyon rokonszenves, közvetlen és jó szándékú ember. Én Körmendi
Lajos révén abban a szerencsében részesültem, hogy megismerkedtem és beszélgettem
Kalász Mártonnal. Azt már talán mondanom sem kell, hogy Körmendi Lajos is lelke volt
ennek a rendezvénynek. Az ő társaságában találkozhattam Györfi Lajos szobrászművésszel
is, akinek több munkája díszíti Berekfürdőt, valamint ő készítette a verseny meghívóján
lévő szép grafikát. Ő karcagi születésű, de Püspökladányban él és alkot.
Az elődöntők különböző helyszíneken, a Megbékélés Háza Református Konferenciaés Képzési Központban és a Veress Zoltán Általános Iskolában zajlottak, a délutáni döntő
pedig a Bod László Művelődési Ház emeleti nagytermében. Bod László (1920–2001)
Karcagon született jeles festőművész, akinek a nevét méltán viseli a berekfürdői Művelődési Ház. Bod Lászlóról Körmendi Lajos 1999-ben írt szép könyvet, „Az én Karcagom
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avagy Bod László festőművész világjárásai és hazatalálásai” címmel, amelyet a Barbaricum
Könyvműhely adott ki.
A verseny meghívóján fel voltak tüntetve azok az írók, költők, akik valamilyen formában
a Nagykunsághoz kötődnek. Az adott alkotók vagy itt születtek, hosszabb-rövidebb időt
töltöttek e tájon, vagy műveik játszódnak itt. Ekkor a következő írók, költők műveiből
lehetett választani kötelezőként: Berecz András, Csokonai Vitéz Mihály, Csukás István,
Gombos Imre, Györffy István, Kiss Tamás, Körmendi Lajos, Móricz Zsigmond, Petőfi
Sándor és Szűcs Sándor. Később ez a pazar névsor kiegészült Nagy Gáspár, Szenti Ernő
és Oláh Sándor nevével. Sajnos, már ők is mind a hárman eltávoztak az élők sorából, s még
nem is nagyon idős korban. E ragyogó névsor mellett a szabadon választott művek megtalálására a versenyzők rendelkezésére állt a magyar irodalom páratlan gazdagságú és
szépségű birodalma, amely birodalomnak sokan szenvedélyes vándorai. De minden embernek azért az élete során nem árt néha bekukkantani ebbe a birodalomba.
Mint nagykunsági település, Mesterszállás is kapott meghívót az első Nagykun Vers- és
Prózamondó Versenyre. El is mentünk néhányan a Községi Önkormányzat Ford kocsiján,
amelyet Kara István vezetett. Ezen az első versenyen részt vett Mesterszállás jeles szavaló,
versmondó asszonya, Szabó Mátyásné Lórika néni, aki ekkor már nyugdíjas volt. Később
is több alkalommal részt vett ezeken a versenyeken, ameddig az egészségi állapota engedte.
Őt sokan megismerték és megkedvelték itt Berekfürdőn, úgy a különböző korú versenyzők,
mint a zsűriben részt vevő jeles személyiségek.
A zsűri az első alkalommal a következő személyekből állott. Tagja volt Körmendi Lajos
József Attila-díjas író, költő, újságíró és műfordító, Filippinyi Éva újságíró, rádióriporter
(Kalász Márton költő felesége), a Törökszentmiklóson élő Dienes Eszter költőnő, dr.
Kozma László, az Oktatási Minisztérium főtanácsadója, Bod Veronika újságíró, a Velencei
Kápolna Galéria vezetője (Kósa Csaba író, a Magyar Újságírók Közösségének elnöke felesége és Bod László festőművész lánya), valamint L. Kárpáti Péter színművész, a „Barátok
közt” című népszerű tévésorozat szereplői.
Az első alkalommal a zsűri elnöke és a rendezvény fővédnöke, díszvendége volt Kalász
Márton, a jeles költő, író, aki ekkor a Magyar Írószövetség elnöke is volt. Ő beszédében a
magyar nyelv és irodalom szeretetére és megóvására intette a résztvevőket. Kifejtette, hogy
ez a gyönyörű, jól sikerült nap valóban a vers, az irodalom ünnepe volt, s akkor lehetünk
igazán európaiak, ha megőrizzük és ápoljuk a gyönyörű magyar nyelvet, irodalmat, kultúrát
és hagyományokat. Kalász Márton szakmai értékelésében név szerint megemlítette Szabó
Mátyásnét, Lórika nénit, hogy az ő korában milyen nagy dolog ilyen versenyeken fellépni
és eredményesen szerepelni. E helyen idézzünk Kalász Márton egy elhangzott rádióbeszédéből, amelyet ugyanez év őszén írt, és megjelent az „Egy csepp emberség” című kötetben
is. Azért idézem, mert a jeles költő a Nagykunság, s annak egy nagy alakja kapcsán fejti ki
az alábbi időszerű gondolatait: „Néhány éve Györffy Istvánt olvastam, és találtam a gondolatai között egy olyan fogódzót, amit máig érvényesnek tartok a magam számára, és azt
hiszem, mindvégig, amíg élek, annak fogom tartani.
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Úgy gondolom, másnak is fogódzó lehetne, ezért szeretném továbbadni, felolvasni,
különösen most, amikor folyton Európáról beszélünk, a mi európaiságunkról és az Európai
Unióról. Az idézet így hangzik: „Nem becsüljük azt, ami a miénk. Kapva kapunk mindenen,
ami idegen, ami „európai”. Pedig Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit
az európai művelődést nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az
európai művelődést! Európa az egyéniséget keresi és értékeli bennünk, nem a tanulékonyságot.”
Hozzáfűzhetném még saját, további mondandómat, de azt hiszem, amit Györffy István
alkotásában – hangsúlyozom: 1938-ban – megfogalmazódott, ahhoz mi nem is tehetünk hozzá
semmit. Inkább azt mondanám, igyekeznünk kell, hogy ehhez a felfogáshoz is eljussunk,
és követni tudjuk.
Az a vélemény, hogy mi Európához tartozunk, egy leszűkített gondolat. Mi egymáshoz
tartozunk, ide tartozunk, és itt kell először egymást megbecsülnünk.” (2004. október 16.)
Ugye milyen időszerű és megszívlelendő a mai időkben úgy Györffy István, mint Kalász
Márton gondolatai? Saját értékeink tisztelete, az önazonosság és az egymás megbecsülése
terén bizony még rengeteg minden hiányosságunk, bepótolni és jóvátenni valónk van!
Dr. Hajdu Lajos berekfürdői polgármestert, mint ennek a rendezvénynek a házigazdáját,
s egyik fő szervezőjét, lelkét, motorját is bemutatom néhány mondatban. Dr. Hajdu Lajos
Debrecenben született 1943. október 4-én. 1968-ban Debrecenben általános orvosi diplomát szerzett, majd még ebben az évben Karcagon kapott munkát. Ekkor Berekfürdő körzeti
orvosa lett, majd képviselője is Karcagon, a városi tanácsban. Sokat tett azért, hogy a bereki
hévizet 1974-ben gyógyvízzé minősítették. A gyógyhatás megalapozó dolgozatának szakmai részét ő készítette el a karcagi kórház belgyógyászati osztályával közösen. A rendszerváltáskor Karcag egyik alpolgármestere volt. 1992-ben Berekfürdő elvált Karcagtól és
önálló község lett, amelynek a lakossága első polgármesterének dr. Hajdu Lajost választotta. Először 1992. július 1-től töltötte be ezt a tisztséget 1994-ig, majd 1998-tól 2006-ig,
aztán 2010-től ismét polgármester lett. A berekfürdői lakosság jól döntött, amikor dr. Hajdu
Lajosra bízta a települést, amely ebben az utóbbi húsz évben rengeteget fejlődött, épült,
szépült, s nagymértékben befogadó a kulturális események tekintetében. Ebben dr. Hajdú
Lajos mellett nagy érdeme van a jeles nagykunsági írónak, költőnek, Körmendi Lajosnak,
aki jó baráti és munkatársi kapcsolatban volt haláláig dr. Hajdu Lajossal. Az ő közös alkotásuk többek között a Nagykun Vers- és Prózamondó Versenyeknek otthont adó Megbékélés Háza Református Konferencia- és Képzési Központ. Szobrok, emléktáblák készültek,
többek között a „Délibábos díszkút”, valamint a gyógyfürdő területén a „Kócsagok” című
szoborkompozíció. Ezeket, valamint az itteni alkotások nagyobb részét Györfi Lajos szobrászművész készítette. 2001-ben megalakult a Bereki Irodalmi Társaság, olyan jeles írók
és költők részvételével, mint a már többször említett Körmendi Lajos, Sarusi Mihály, Buda
Ferenc, Serfőző Simon, Sárándi József, Fecske Csaba, Oláh János, Mezey Katalin, Dienes
Eszter, Szenti Ernő, Cseh Károly, Ötvös László, Bertha Zoltán, Erdei-Szabó István. Többször Berekfürdőre látogatott Jókai Anna Kossuth-díjas írónő is. Ez a társaság a mai napig
egyik szervezője a Nagykun Vers- és Prózamondó Versenynek. Körmendi Lajos és dr. Hajdu
Lajos jó baráti és alkotói kapcsolatának szép és ékes bizonyítéka a „Hatvan év” (2004)
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című episztola, amelyet Körmendi Lajos írt és ajánlott barátjának. Ebben a költő hatalmas
művészettel ábrázolja a mulandó életben maradandót, szépet és jót alkotó, teremtő
embereket, a helytálló embereket, mint amilyen dr. Hajdu Lajos. „Patak vizén a hab, szalad
az élet” – betegségekkel, bonyodalmakkal, küzdelmekkel, méltatlanságokkal, elfáradásokkal és az öregedés jeleivel. A hitteli, alkotó, igaz ember azonban szembeszáll az elmúlással.
Mert van miért, van kiért küzdeni, leküzdeni a mulandó emberi gondokat: „Hiába fejfájás,
fáradt káromlás: / A falu csüggedt, gyámoltalan gyermek, / Kezed fogja, patrónusának nyer
meg.” Adja Isten, hogy ez a szerény, rokonszenves ember, dr. Hajdu Lajos polgármester
még minél tovább folytassa áldásos tevékenységét, Berekfürdő és az egész Nagykunság
javára és előrehaladására!
A költészet, az irodalom, a magyar nyelv e jeles nagykunsági ünnepe, sajnos, már a
következő alkalommal, a következő évben már az emlékezés ünnepévé is vált. Ugyanis
2005. január 1-jén meghalt Körmendi Lajos, a Nagykunság jeles írója, költője, újságírója
és műfordítója. Még eléggé fiatalon, 59 évesen. A következő verseny az ő tiszteletére, emlékére szerveződött. A döntőn a Bod László Művelődési Ház nagytermében volt kivetítve
színes arcképe. Alatta egy szál gyertya égett. Megrendülve néztük a képét, hiszen tavaly
még beszélgettünk vele, tervezgettünk együtt, erőt merítettünk életteli egyéniségéből. Most
pedig már csak emlékezni tudunk rá. Majd megszólalt Körmendi Lajos hangja, egy régebbi
riportfelvételről. Mintegy síron túli üzenetként szólt a haza és a szülőföld szeretetéről,
egyszerű emberek és a munka szeretetéről, az elhivatottságról s arról, amit életművének
egy nagyon fontos mondatában így fogalmazott meg: „Az igazán / fontos / dolgokról / nem
szavakkal / hanem / egy egész / élettel / lehet mondani / valamit.” Ezután bizony nagyon nehéz
volt megszólalni. Csíkos Sándor színművész, kunkapitány megilletődve szólalt fel,
méltatva Körmendi Lajos írásművészetét, valamint a költészet és magyar nyelv e nagykunsági ünnepét, amelyre szép számmal összejöttek, ami azt bizonyítja, hogy az itt élő embereknek fontos a magyar nyelv, fontos a költészet, fontos a becses hagyományok megőrzése
és ápolása. Ezután elmondott néhányat Körmendi Lajos szép és mélyértelmű költeményeiből. Majd megemlékezésre került sor József Attila születésének a 100. évfordulójáról,
aki szintén kötődik a vidékünkhöz, hiszen gyermekkorában néhány évet a Nagykunság
szomszédságában lévő Öcsöd községben töltött. Valamint megemlékezett Csokonai Vitéz
Mihály halálának a 200. évfordulójáról, a nagy költő ugyanis többször járt Karcagon a
Varró család vendégeként, s három karcagi témájú verse között van a remekmívű „Visszajövetel az Alföldről” (1800) című költeménye is.
Az évek során ezek a megemlékezések rendszeressé váltak, sokszor sajnos éppen a halálesetek kapcsán. A teljesség igénye nélkül csak néhány példát említek. 2012-ben például
megemlékeztünk a jeles kisújszállási születésű Kiss Tamás (1912–2003) költő születésének
a 100. évfordulójáról. Egyébként az évtizedes múltú versenyen rengeteg Kiss Tamáskölteményt szavaltak már gyerekek és felnőttek egyaránt, így a mesterszállásiak is. Bizonyítva ezáltal azt, hogy a Nagykunság jeles költője tovább él, és velünk van gyönyörű
költeményeiben. 2013-ban az elmúlt évben elhunyt Szenti Ernő (1939–2012) jeles költőre
és grafikusra emlékeztünk. Ő Kisújszálláson élt és tanárként dolgozott. Egyedi, egyéni világú
költeményei és grafikái a modern ember szorongásait, gondjait, ellentmondásait, a modern
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világ abszurditásait próbálta megfogalmazni, egyéni művészi eszközökkel. Az idén, 2014ben pedig Rideg István karcagi irodalomtörténész emlékezett meg barátjáról, munkatársáról, a karcagi Kurucz Jánosról (1937–2014), aki az év elején halt meg. A jeles írónak és
helytörténésznek több könyve is megjelent, amelyekben Karcag és a Nagykunság múltját
dolgozta fel. Többek között megírta a nagykunsági Laczka-család történetét, amelynek
leghíresebb tagja Laczka János (1754–1827) jegyző, kerületi komiszárius, nagykun kapitány. Ifjúkorában Bessenyei György titkára volt, akinek megírta az életrajzát, valamint
magyarra fordította Voltaire „Zair tragédiája” című drámáját. Kurucz János említésre méltó
nagy munkája még a kétkötetes „Terebélyes családfánk a kun-magyar erdőben”. Az impozánz munka 2005-ben jelent meg Karcagon, a redemptió 260. évfordulója tiszteletére.
De nemcsak megemlékezésekre került sor az idők során, hanem sajnos, temetésre is,
2013-ban, a Nagykun Vers- és Prózamondó Verseny napján. Az előtte való napokban meghalt ugyanis a jeles karcagi születésű író, Oláh Sándor (1934–2013), akinek éppen ezen a
napon, déli 12 órakor volt a temetése a berekfürdői temetőben. Természetesen a verseny
résztvevői közül is sokan kimentek a temetésre, leróva tiszteletüket Oláh Sándor író emléke
előtt. Közöttük én is kimentem, Rideg István barátommal együtt. A temetőbe menet felidéztük közös ismerősünk kedves alakját, s a hozzá kötődő emlékeinket. Rideg Istvánnak ezekből sokkal több akadt, hiszen évek óta munkakapcsolatba voltak egymással. De én is
szomorúan gondoltam rá, hogy az elmúlt évben még itt volt a versenyen, s nagyon örült,
hogy az ő művei is bekerültek a nagykunsági kötelező irodalmi anyagok közé. Ekkor még
tele volt életkedvvel, derűvel, humorral, reménnyel és tervekkel. Együtt ültünk a Megbékélés Háza gyönyörű, ápolt parkjában, s előttünk fából készült asztalon – ugyan mi más is
lehetne? – könyvek. Elmaradhatatlan pipájából illatos dohányfüst áradt. S ez a pipafüst
írásainak egzotikus tájait hozta elém. Gazdag, küzdelmes, nehéz, izgalmas és szép élet tapasztalatai sejlettek fel a füst fátyla mögött, mint ahogy a finom és előkelő humor mögött
Sándor bácsi mély és igaz embersége, megszenvedett magyarsága, ifjúságának épségbe
maradt hite és aranyos derűje, amelyek mind arra késztették, hogy írjon, hiszen kalandos
életében gazdag tapasztalatai szinte „adták magukat” a megírásra, a megörökítésre. Isten
csodálatos ajándéka, hogy élete alkonyán meghallotta a hangot, s mindannyiunk örömére
és hasznára, írni kezdett. Ekkor 75 éves volt. Hat kötete jelent meg, amelyeket nagyobbrészt
Rideg István irodalomtörténész barátja szerkesztett, értő kézzel és szerető szívvel
gondozott. Ezek a következők: „Paradicsom és a vénember” (2009), „Az elveszett kunok
hercege” (2009), „Hazamegyek” (2010), „A hagyaték” (2011), „Szivárvány az alkonyatban”
(2011), „Csillagok alatt” (2012).
Jóízűen elbeszélgettünk s megajándékozott a „Szivárvány az alkonyatban” című novelláskötetének dedikált példányával, amely könyvtáram féltve őrzött kincse. Mondanom sem
kell, hogy milyen megtiszteltetésnek, nem várt ajándéknak éreztem ezt a találkozást, beszélgetést, s azt a kedves, szeretetteljes, baráti hangot, amivel Sándor bácsi megajándékozott. Kiderült, hogy mind a kettőnk könyveit közös barátunk, Rideg István szerkeszti,
gondozza. Én is ajándékoztam Sándor bácsinak a „Nagykunsági Tükör” című könyvemből,
amit örömmel fogadott. Életem szép emlékei közé tartozik ez a találkozás Sándor bácsival,
akinek ekkor már – Rideg István jóvoltából – sok értékes, izgalmas és szép írását ismertem,
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olvastam és csodáltam. Ezek a dolgok mind végigfutottak az eszemen, a lelkemen, amint
a temetőbe mentünk a gyönyörű tavaszi időben.
Oláh Sándor fiatal egyetemistaként részt vett az 1956-os forradalom és szabadságharcban, majd emigrálni kényszerült. Kalandos élete során élt Angliában, valamint a TávolKelet több országában is. Néhány esztendeje hazatért a szülőföldre, és gazdag, kalandos
életének a megörökítéséhez fogott. 75 évesen kezdett el írni, fiatalos kedvvel, mély hittel
és nagy tehetséggel. A „Kunfogyatkozás” című novellájával már 2013-ban fellépett egy
karcagi asszony a Nagykun Vers- és Prózamondó Versenyen, 2014-ben pedig bekerült a
kötelező irodalom körébe, amire nagyon büszke volt és nagyon örült neki. Rideg István
nagyon sokat tett Oláh Sándor írásművészetének a népszerűsítésében, meg és elismertetésében. A derüs, vidám, örökifjú, életszerető és mély emberségű íróval néhány hónap leforgása alatt végzett korunk kegyetlen betegsége, a rák.
De a művei velünk maradnak. S velünk marad kedves mosolya, finom humora, bölcs
derűje, mély embersége, megélt és megszenvedett magyarsága és kereszténysége. Temetése
a református szertartás szerint zajlott, nagyon szép, megrendítő és ünnepélyes volt. Most
derült ki igazán, hogy mennyien szerették őt. Eléneklésre került a 90. zsoltár, valamint
Oláh Sándor kedves egyházi éneke, a 42. zsoltár, amely így kezdődik: „Mint az szép híves
patakra / A szarvas kívánkozik, / Lelkem úgy óhajt Uramra, / És hozzá fohászkodik.” A
népes gyászoló közönség előtt elhangzott a „Kun Miatyánk” is.
Mesterszállásról a kezdetektől mentünk erre a szép versenyre, egyszer többen, máskor
kevesebben. Volt úgy is, hogy csak magam vettem részt rajta. Ezek a napok beillettek egyegy jól sikerült kirándulásnak is. Aki csak egyszer is volt Berekfürdőn, valószínű, hogy
élete szép emlékei között tartja számon. Erről Szabó Mátyásné Lórika néni is tudna beszélni, aki több versenyen is részt vett, helyezéseket ért el, valamint több jeles személyiség
is megismerte és megkedvelte Mesterszállás versmondó asszonyát. A vele kapcsolatos sok
kedves emlékből csak egyet említek itt meg röviden, fecskeröptében. Egy alkalommal (ha
jól emlékszem, 2007-ben) Lórika néni pénzjutalmat nyert a versenyen. Hát ez nem hagyta
őt nyugodni. Kifundálta, hogy Mezőtúron megállunk a közismert „Tibi” cukrászdánál, ahol
ő a társaságot megvendégeli, kinek mi kell. S így is lett, egy kis szabadkozás után a versenyzők örömmel és jókedvvel fogadták el a finom süteményt, italt vagy fagylaltot. Akik
ekkor voltak Berekfürdőn, még bizonyosan emlékeznek Lórika néni melegszívű megvendégelésére!
Az utóbbi években pedig két általános iskolás tanuló érdemel külön megemlítést: Szabó
Viktória és Olasz Ákos. Ők először 2011-ben vettek részt a Nagykun Vers- és Prózamondó
Versenyen, s azóta minden évben rendszeresen. Ők már nagyon megszerették ezt a napot,
s mind ketten szép, értékes műveket választottak, amellyekkel helyezéseket értek el. Vica
Petőfi Sándor „Arany Lacinak” című versével ért el például helyezést, de nekem nagyon
tetszett még Kiss Tamás „Ajtódon kopog valaki” vagy Csukás István „Rigmus két hangra”
című költeménye is az ő előadásában, bár ezekkel nem jutott be a döntőbe. Ákos 2014ben ért el első helyezést a felsős kategóriában Kiss Tamás „Kunsági elégia” című nagy
versével, amiért az oklevél mellett egy, Györfi Lajos szobrászművész által készített bronz
plakettet kapott, amely a költészet szárnyas lovát, a Pegazust ábrázolja, amelyet Csokonai
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is megverselt „Lócsere” című, Karcaghoz kötődő művében. Szerepelt itt még Ákos Körmendi Lajos „Kurucok Karcagon” című mondájával, amellyel később Mezőtúron nyert a
Magyar Népmese Napja alkalmából. Vica fellépett a szünetben is, amikor a zsűri visszavonult döntéshozatalra. Egy szép énekműsorral örvendeztette meg a döntő nagyszámú
közönségét. A „Jövel Szentlélek Úristen” és „Ó, Jézus árva csendben” kezdetű dicséreteket és
Csézy „Mama” című népszerű dalát énekelte, amellyel Mezőtúron a „Kis csillag születik”
című tehetségkutató versenyen első helyezést ért el. Ők egyébként mindketten rendszeres
fellépők a könyvbemutatóimon, énekeikkel, szavalataikkal teszik még szebbé, ünnepibbé
és emlékezetesebbé ezeket az eseményeket.
A tizenegy év alatt Mesterszállásról sokan részt vettek ezen a szép, nemes versenyen,
ünnepen, s jól érezték magukat a nagykun településen, akár versenyzőként, akár csak
kísérőként, drukkolóként vettek részt rajta. A már említett Szabó Mátyásné Lórika néni
mellett részt vettek még Kovács Dezsőné, Gulyás Jánosné, Kézsmárki Gézáné, Bíró Gábor,
Bíró Gáborné, Romhányi Annamária (kunszentmártoni tanárnő), Balla Imréné, Nagy
Mariann. Általános iskolai tanulók: Gulyás Erzsébet, Bíró Anikó, Bíró Erika, Kézsmárki
Alexandra, Kézsmárki Kristóf, Szabó Viktória, Olasz Ákos, Fekete Csilla Anna, Bíró Szilveszter, Arany Koppány, Gácsi Szabolcs, Dósa András. (A résztvevők időrendi sorrendben
vannak, tehát ezek közül a tanulók közül többen ma már felnőtt emberek.)
A Nagykun Vers- és Prózamondó Verseny zsűrijében és résztvevői között még a fent
említetteken kívül több jeles és érdekes személyiség is részt vett. Ők is megérdemlik, hogy
név szerint megemlítsük őket. Már az első rendezvényen részt vett a karcagi Varga Mihály
országgyűlési képviselő (később több ízben miniszter is). Majd a továbbiakban Csontos
Gabriella újságíró, dr. Hajdu Lajosné, a Bereki Irodalmi Társaság tagja, Góczáné Némethy
Éva tanárnő, Gőz András, a kunmadarasi Művelődési Ház igazgatója, Jurkovics János
újságíró, a Szegedi Körzeti Stúdió vezetője, Kenéz Marianna színművész, Kocsis Csaba
író, költő (ő a szünetekben rendszeresen gitározik és énekel kortárs költők megzenésített
verseiből), Mucsányi János pedagógus, Kurucz János karcagi tanár, helytörténész, Rideg
István irodalomtörténész, Márkus Béla irodalomtörténész, Cs. Nagy Ibolya irodalomtörténész (a debreceni irodalomtörténész házaspár több jeles tanulmánykötet szerzője és a
„Hitel” című irodalmi, művészeti folyóirat munkatársa), Körmendi Lajosné, az író özvegye,
Dupka György kárpátaljai költő, író, szerkesztő, az adott rendezvény díszvendége, Petri
Lajosné tanárnő, Oláh Sándor karcagi író, Böjte János csíkszentkirályi polgármester. Hát
bizony, jó volt az évek során ezeket a jeles, kiváló embereket látni, hallani, esetleg olykor
még néhány szót is váltani velük.
Végül engedjék meg nekem a kedves olvasók, hogy néhány személyes, általam fontosnak tartott dolgot is közöljek a Nagykun Vers- és Prózamondó Versennyel kapcsolatban.
Nagyon fontos dolog volt az életemben, hogy a 2007. évi ünnepségen – amely, ha jól emlékszem, május 7-én volt –, megismerkedtem Rideg István irodalomtörténésszel, aki ekkor
is a zsűri tagja volt.
Rideg István irodalomtörténész, nyugdíjas középiskolai tanár ekkor éppen a Barbaricum
Könyvműhely ügyeit (is) intézte. Nekem, mint egyik alapító tagnak, hiányzott az utóbb
megjelent könyvek közül néhány, amivel kapcsolatban udvarias hangnemben és eléggé
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elfogódottan megszólítottam a tanár urat. Ő kedvesen mondta, hogy majd a szünetben
megbeszéljük a dolgot. Én már ekkor, ebből a pár szóból éreztem, hogy a számomra sorsdöntő ez a találkozás. Rideg István kedvesen beszélt velem, mondta, hogy nyugodtan
tegeződjünk, s érdeklődött a tevékenységeimről. Igyekeztem röviden beszámolni eddigi
szerény dolgaimról, valamint elmondtam, hogy dr. Barna Gábor néprajztudós kezdeményezésére és szerkesztésében az utóbbi években három Mesterszállással kapcsolatos kötet is
megjelent. Két „Mesterszállás”-könyv, valamint Seres Katalin „A pusztai vadóc” című csodálatos családregénye. Volt nálam „Falufigyelő” újság is, azt is átadtam neki, amit nagy
érdeklődéssel tanulmányozott. Megígértem, hogy küldök neki a fent említett könyvekből,
ő pedig biztosított, hogy utánanéz a Barbaricum Könyvműhely által kiadott könyveknek,
amiket én valamilyen oknál fogva nem kaptam meg. S így is tett. Kölcsönös levelezés és
telefonbeszélgetés alakult ki közöttünk, s ez a munkakapcsolat hamarosan barátsággá
mélyült, valamint gyümölcsöző együttműködéssé az évek során. Rideg István immár a negyedik könyvemet szerkeszti, gondozza. Sokszor találkozunk, vagy éppen telefonon beszéljük meg az időszerű dolgokat, vagy szakmai, írói, alkotói problémáinkat. Azóta Rideg
István megírta „Körmendi Lajos világa” című trilógiáját és sajtó alá rendeztette Körmendi
Lajos összes műveit három kötetben.
Isten különleges ajándékának tartom ismeretségemet és barátságomat Rideg István
irodalomtörténésszel, a nagykunsági irodalom e jeles ápolójával, gondozójával, akit én a
Nagykunság Kazinczyjának is szoktam nevezni. E helyen hálás szívvel megköszönöm a
hozzám való jóságát, segítségét, az együtt töltött idő szellemi értékét, örömét, amely csak
épülésemre és javamra szolgált, hiszen rengeteget tanultam és tanulok is tőle. Adjon az
Isten neki erőt, egészséget, sikereket és gyümölcsöző alkotómunkát. S mi több, még sokáig
találkozzunk Berekfürdőn (is), a Nagykun Vers- és Prózamondó Versenyen.
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A Jászkunság arculata
Tervünknek és vállalásunknak megfelelően 2015. szeptember 1. és november 30. közötti
időszakban sikeresen megvalósítottuk a „Jászkunság arculata” című kulturális turisztikai
programunkat.
Nyolc településen tartottunk rendezvényt (Jászberény, Karcag, Kiskunfélegyháza,
Kisújszállás, Kunmadaras, Szolnok, Tiszaföldvár, Túrkeve). A rendezvények többségükben
kulturális műsorral egybekötött könyvbemutatók voltak. Tiszaföldváron pedig egy tudományos ismeretterjesztő konferencia, amelyhez kiállítást is készítettünk. A program záró
rendezvényét Túrkevén tartottuk. A könyvbemutatón 8 előadó (országosan ismert neves szakember) tartott előadást (dr. Bathó Edit, dr. Bartha Júlia, Elek György, dr. Györgyi Erzsébet,
dr. S Kovács Ilona, dr. Örsi Julianna, Rideg István, dr. Sárkány Mihály). Az előadók a helyi
kiadók könyveinek értékeit emelték ki rámutatva arra, hogy ezekből a kiadványokból a
helyi lakosok és az ide látogató turisták milyen ismereteket szerezhetnek a térség kulturális
és természeti arculatának megismeréséhez. A rendezvényekhez minden esetben meghívót,
plakátot készítettünk. Ugyancsak készült egy kulturális-turisztikai kiadvány, amely azontúl,
hogy a projekt elemeit, programjait tartalmazta, bemutatta a 2015. évben megjelent kiadványainkat valamint betekintést adott „A táj és az ember kapcsolata” című tudományos
ismeretterjesztő konferenciánkról. (E nyomdaipari termékeket postai úton a beszámolóval
együtt eljuttatjuk a támogatónak.) A rendezvényeken a Kunsághoz kötődő művészek (Kállai
Erzsébet énekművész, Kemecsi Ferenc előadóművész, Kocsis Csaba előadóművész, Koppány Mária zongoraművész, Madarász Katalin nótaénekes is felléptek olyan produkciókkal,
amelyek ugyancsak a térség értékeit népszerűsítették. Helyi táncegyüttes is színesítette a
programot. Voltak vetítetések: pp- és videofilm-bemutatók is.
Programunk másik eleme a tudománynapi konferencia Tiszaföldváron, ahol 12 szakember (természettudósok, társadalomtudósok) szerepelt. Mindannyian Jász-Nagykun-Szolnok
megyében élnek vagy kutatási területük a megye. Előadásaikból a nagyközönség megismerhette a megye táji értékeit (Tiszaug és a Tiszakürti Arborétum növényritkaságait), a vidéki
ember viszonyát a tájhoz. Különösen nagy figyelemmel hallgatták a jelenlévők a fiatalok szemléletformálását (főiskolai oktatás, múzeumi programkínálat) bemutató előadásokat. Szó volt
a rendezvényen a helyi kézműves termékek múltjáról csakúgy, mint a különböző egyesületek (gazdasági vallási közösségek) tevékenységének történetéről, jelenéről.
Valamennyi rendezvényünk teltházas volt. Rendezvényeinket önkormányzati épületben,
könyvtárban, múzeumban. művelődési ház, egyházi gyülekezeti teremben tartottuk, amelyek befogadó képessége 50-250 volt. Összességében tehát kb. ezer ember lehetett részese
a programsorozatunknak. Hatékonysága azonban ennél jóval nagyobb volt, mert szinte
minden városi televízió sugározta a műsort, a városi lapokban hírek, cikkek jelentek meg.
Rendezvényeinket minden esetben helyi intézmények, civil szervezetek bevonásával valósítottuk meg Partnereink voltak: Jász Múzeum, Jász Múzeumért Alapítvány, karcagi Déryné
Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum,
kisújszállási Arany János Városi Könyvtár, Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata,
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Kunmadarasért Társaság, Túrkevei Kulturális Egyesület, túrkevei Madarász Károly Művelődési ház és Könyvtár, Túrkevei Református Egyházközség stb.
A rendezvénysorozatunk rámutatott a Jászkunság értékeire, kultúrájának sokszínűségére,
amely hozzájárult turisztikai népszerűsítéséhez. Minden bizonnyal a jövőben még többen
látogatnak hazánk más tájairól, külföldről a Jászkunságba keresve az itteni látnivalókat,
érdekességeket, értékeket.
Gazdag programunk megvalósítását a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap segítette. Emellett jelentős önerőre, önzetlen munkára is szükségünk volt.
Örsi Julianna
programvezető

1. kép. Közönség a kunmadarasi könyvbemutatón, 2015.
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2. kép. A nemzeti művelődés megújulása, Györffy István emlékkiállítás
– Mesterszállás, 2015.

3. kép. Kocsis Csaba zenei műsora „A Jászkunság arculata” rendezvényen
– Kunmadaras, 2015.
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Kötődés. Örsi Julianna munkássága
Szerk.: Elek György, Márki Gábor
Alföldi Könyvtéka 11.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Túrkeve, 2015. 352 p.
„Minél jobban megismerni a társadalmat, a közösségeket, az embereket és közvetíteni
hozzájuk ezeket, az ismereteket.” Ezzel a mondattal, amit ars poétikának tekint, zárja Örsi
Julianna a szakmai önéletrajzát és egyben a Kötődés című könyvét, ami áttekintést nyújt
egész életművéről. Ez a könyv logikus folytatása a társadalom kutatás terén bejárt hosszú
útnak, melynek során a paraszti társadalom egészének és kisebb-nagyobb csoportjainak vizsgálatától eljut a közösségek életét irányító, befolyásoló egyének, az un. „kulcsemberek”, lelkészek, jegyzők, tanárok, tudósok bemutatásáig. A Nagykunságban az elmúlt évtizedekben
Örsi Julianna is „kulcsemberré” vált. Munkássága révén nemcsak szűkebb pátriája: Karcag
és Túrkeve kulturális életének meghatározó személyisége, hanem a Nagykunság, sőt a
Jászkunság tudományos életének egyik irányítója lett. Olyan kutató, aki folyamatosan arra
törekszik, hogy munkássága eredményeivel korunk társadalmi problémáira hívja fel a
figyelmet és egyben a megoldásukra is keresse a lehetőséget.
A könyv hasznos ismereteket nyújt elsősorban a társadalomkutatók számára, mivel a hazai társadalomkutatás módszertanától, a tudatosan felépített társadalomkutatói életpálya
modellig egyaránt példaként szolgálhat. Bevezet a vidéki muzeológia és irányítás módszertanába. Megismerhető belőle egy eredményes pályázati-, kutatás- és kiadványszervező
tevékenység. Szakmabeli és laikus olvasók különösen értékes információkat meríthetnek
belőle a paraszti társadalom vonatkozásában.
A kiadvány első része Örsi Julianna életművét mutatja be.
A munkásságának egy-egy aspektusa ismerhető meg az I. fejezetben. Sárkány Mihály a
kutatásai pályáját méltatja, Bődi Erzsébet a tanári és kutatásvezetői tevékenységét, Bathó
Edit a muzeológusi és múzeumvezetői munkáját ismerteti. Elek György a szűkebb pátria
közösségeinek tájékoztatása és nevelése érdekében kifejtett ismeretterjesztő munkáságát
vázolja, nem feledkezve meg a közéleti tevékenységének bemutatásáról, például arról a céltudatos szerepről, amit a Túrkevei Kulturális Egyesület, a Finta Múzeumért Alapítvány és
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület létrehozásában és működtetésében betölt már, több mint 25 éve.
A II. és III. fejezetben tanárai, kutatótársai elemzik, bírálják és értékelik Örsi Julianna életművét. Az írások többsége különböző folyóiratokban már megjelent, most a szerkesztői
munkának köszönhetően egy csokorba szedve olvasható. A IV. és V. fejezet az életéről és
munkásságáról szóló riportokból és tudósításokból készült válogatás gyűjteménye. A VI.
és VII. fejezet a saját és az általa szerkesztett könyvekről szóló könyvismertetéseket és Pócs
Éva kiállítási megnyitó szövegét tartalmazza. A VIII. fejezet Örsi Julianna írásaiból mutat
be egy olyan jellemző válogatást, amiből megismerhető a múzeumról, a néprajzoktatás és
–kutatás jövőjéről alkotott véleménye, javaslatai és a nemzeti értékeket népszerűsítő írásai.
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A könyv második része, ami a IX. fejezet, egy igen jól kezelhető, teljes bibliográfiát tartalmaz, külön csoportokba rendezve Örsi Julianna önálló könyveit, tanulmányait, szerkesztéseit, a kutatási projekteket és beszámolókat, a nemzetközi konferenciákon elhangzott
előadásait és rövid írásait. Ezt a részt tematikus mutató zárja. A kutató munkáit bemutató
könyvismertetések, kiállításokról szóló beszámolók és újságcikkek kerültek a bibliográfia
második részébe.
A kötetet Györgyi Erzsébet méltató sorai mellett Örsi Julianna önéletrajza zárja magyar
és angol nyelven.
S Kovács Ilona

1. kép. S Kovács Ilona a könyvbarátok figyelmébe ajánlja a legújabb könyveket
– Kisújszállás, 2015.
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Selmeczi Kovács Attila

Bathó Edit köszöntése
Immár több mint két évtizede Hortiné dr. Bathó Edit a jászberényi Jász Múzeum igazgatója, és felsorolni is lehetetlen, hogy ez idő alatt mi mindent valósított meg. A korábban
alig számon tartott vidéki kismúzeumot a néprajzi és a múzeumi szakterület élvonalába
emelte, és egyúttal a város kulturális életének központjaként működő intézménnyé varázsolta. Mindezen túl számos nagysikerű kiállítás, konferencia, könyvkiadás, folyóirat szerkesztés, sokirányú társadalmi tevékenység kapcsolódik a nevéhez. A két évtized alatt hihetetlen
eredményeket produkált nemcsak helyi, hanem országos méretekben is. A szinte követhetetlenül
sokoldalú társadalmi tevékenysége, szakmai munkássága és közösségi eredményei alapján
napjainkra okkal mondhatjuk, hogy a Jászság nagyasszonya lett, akit ez alkalomból –
akármilyen hihetetlen – hatvanadik születésnapján a néprajztudomány nevében a legnagyobb elismeréssel köszöntök.
Bathó Edit 1977-ben lépett a jászberényi Jász Múzeum kötelékébe. Néhány évig múzeumi népművelőként dolgozott, 1981-ben néprajzos muzeológusi kinevezést kapott. 1994-től
nyerte el az intézmény igazgatói posztját, és azonnal alapvető változtatásokat érvényesített.
Igazgatói kinevezésének évében létrehozta a Jász Múzeumért Alapítványt a múzeum munkájának támogatása érdekében, mely napjainkig példaszerű hatékonysággal járul hozzá a
különböző szakmai rendezvények és kiadványok megvalósításához. Az alapítvány anyagi
lehetőségeire támaszkodva azonnal széleskörű kiadói tevékenységet is megvalósított
elsősorban tudományos ismeretterjesztő kiadványsorozatokkal, mint a Jászsági Füzetek, a
Jászság Népművészete és Jászsági Könyvtár.
Igazgatói hivatalba lépésének évében merült fel, hogy a jászok és kunok régi kiváltságuk
visszavásárlásának 250. évfordulóját, egyben a jászok világtalálkozóját egy rendszeresen
megjelenő honismereti folyóirattal lenne legméltóbb megünnepelni, mégpedig a Jász Múzeum gondozásában. Muhoray György ötletét az igazgatóasszony azonnal megvalósította,
és 1994 decemberében napvilágot látott a REDEMPTIO első száma, mely folyóirat immár
a 23. évfolyamába lépett, mindvégig megőrizve a lapszámok kéthavonkénti pontos megjelenését. Páratlan jelentőségű és példaértékű a hazai múzeumi közművelődésben ez a kiadói
munkásság, amely hatékonyan szolgálja a kistérség identitását, a helyi öntudat erősítését
és fenntartását.
A múzeumigazgató legjelentősebb szakmai eredményének a Jász Múzeum új állandó
kiállításának megvalósítását tekinthetjük, amely 1998-ban készült el Élet a jászok földjén
címmel, kellő alaposságú történeti és néprajzi áttekintést nyújtva a Jászság népi kultúrájáról, minden fontos témakört színes látványossággal tárva a látogatók elé. Ez a kiemelkedően
színvonalas kiállítás is jelentősen hozzájárult, hogy a következő évben a múzeum elnyerte
„Az Év Múzeuma 1999” kitüntető címet, a Pulszky Társaság – Múzeumi Egyesület által a
hazai muzeológia körében adományozott legrangosabb szakmai díjat. 1987-től számos jelentős
időszaki kiállítás megrendezése is fűződik a nevéhez, melyek közül kiemelkedik például

– 363 –

köNyvbeMuTATók – köNyvisMerTeTők
a Jászság népviseletéről (2002), a Lehel kürt kultuszáról (2004), a gombok világáról (2006),
a mesterségek dicséretéről (2009), a jász hímzésről (2013), és legutóbb a jászoknak az első
világháborúban való részvételéről (2014) szóló kiállítás.
Országos viszonylatban első kezdeményezője és megvalósítója volt 2008-ban a múzeumi
önkéntes hálózat kialakításának, melynek feladata a társadalmi munkások bevonása a múzeumi rendezvényekbe, valamint a hétvégi ügyeletek ellátásába. Ma már 45 önkéntes munkatárs működik közre a jászberényi múzeum mind szélesebb körű közművelődési programjaiban.
A Jász Múzeum a gyermekek számára rendszeresen szervez történelmi játszóházat, a felnőttek részvételével Múzeumok éjszakáját, Múzeumi Esték keretében előadásokat, Zenés
Múzeumi Estéket és karácsony előtt adventi vásárt.
Bathó Edit szaktudományos munkássága középpontjában – muzeológusi elhivatottságának megfelelően – a tárgyi néprajz áll. Rendszeresen végez levéltári és néprajzi terepgyűjtéseket. Főbb kutatási témái: a táncélet, az emberélet fordulói, a méhészkedés, a szőlőművelés
és a népviselet. Szaktudományos publikációinak száma meghaladja a százat. Legjelentősebbnek számító tudományos és egyben közéleti szerepkörű eredményeket a jászsági viselet kutatása terén ért el. A nagyszabású gyűjtött és archív anyag birtokában sikerült
rekonstruálnia a redempciót követően kialakult jellegzetes parasztpolgári viseletet, melynek
első példányát 1989-ben az ő számára készítette el Horti Istvánné nyugdíjas varrónő. Ezzel
újjáélesztette az egykori jász viseletet, melynek felvirágoztatásához a rendszerváltás után
feléledő és megerősödő jász öntudat hatékonyan járult hozzá. Az egymás után megalakuló
hagyományőrző körök és civil szervezetek, valamint a néptáncegyüttesek is mindinkább
igényt formáltak a hitelesnek számító hagyományos viseletekre. Ennek a történetileg
jelentős és színpompás viseletnek a mind szélesebb terjedéséhez az évenként megrendezésre kerülő Jász Világtalálkozó is számottevően hozzájárul, éppen úgy, mint a jász települések társadalmi rendezvényei, illetve a viseletek előállítására szakosodott varróműhelyek
mind nagyobb száma. S mindebben Bathó Edit kezdettől élen járt, nemcsak a különböző
alkalmakra szóló saját viseletekkel, hanem a társadalmi rendezvények szervezésében való
részvétellel is.
A jász viselet témakörben tett szaktudományos kutatásainak is hamarosan megszülettek
az eredményei: 2002-ben magas szakmai színvonalú, látványos időszaki kiállításon mutatta
be a jász viselet múltját és újjáélesztésének módját, valamint több részpublikációt követően
2004-ben könyv alakban is megjelentette a Jász viselet című művét, aminek második bővített és javított kiadását 2013-ban publikálta a Jászsági Füzetek 50. köteteként. Joggal mondhatjuk, keveseknek adatik meg, hogy tudományos kutatási eredményeivel egy egész régió
hagyományőrzését és ízlését meghatározza és széles társadalmi rétegeket érintő példát
adjon.
Szaktudományos és közművelődési aktivitásáról egyaránt szemléletesen bizonykodik,
hogy az utóbbi két évtizedben a legkülönbözőbb fórumokon, országos és helyi folyóiratokban 250 tudománynépszerűsítő közleménye és recenziója látott napvilágot. Rendszeresen részt vesz országos és megyei rendezésű szakmai konferenciákon, az ott tartott
előadásainak száma meghaladja a hatvanat. Maga is több nagysikerű, országos visszhangú
konferenciát szervezett, korábban a falusi gyermekvilágról, majd az ázsiai nomádokról,
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legutóbb a Nő a Jászkunság társadalmában címmel a Jászkunság kutatása konferencia
keretében (2007), legutóbb a Jászkunsági századok címmel ismét a Jászkunság kutatása
konferencia révén (2014). Ennek a sokoldalú szakmai tevékenységnek a során kezdettől
fogva hangsúlyos szerepet kapott a honismereti munka, amely a Jászságban igen kiterjedt
méretet öltött, ugyanis országos viszonylatban is egyedülálló módon tíz településen
működik honismereti szakkör és helytörténeti gyűjtemény.
Mindezen tevékenységén túl az oktatásból is kivette részét: 1989–2001 között külső
óraadóként tárgyi néprajzot és muzeológiát tanított a jászberényi Tanítóképző Főiskola
nappali és levelező tagozatos hallgatóinak, 2001 és 2007 között pedig a jászberényi Viganó
Alapfokú Művészeti Iskolában oktatott néprajzot, táncfolklórt és tánctörténetet, mint külső
óraadó. Szakmai társadalmi vállalásainak köre is mind szélesebbre tárult: 1979-től tagja a
Magyar Néprajzi Társaságnak, amelyben a Táncművészeti Szakosztály titkára, a Debreceni
Akadémia Bizottság Néprajzi Munkabizottságának, valamint a Magyar Táncszövetség
Tudományos Tagozatának volt a tagja (1983–1985), továbbá a Pulszky Társaság – Magyar
Múzeumi Egyesület Országos Választmányának tagja, melyben 2005-től a Társaság Kismúzeumi Tagozatának az elnöke, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Jász-NagykunSzolnok Megyei Tudományos Egyesülete elnökségének a tagja. Ugyancsak aktív résztvevője
mindmáig a Város- és Faluvédők Országos Szövetsége Választmányának (1995-től), a
Jászok Egyesülete Ügyvivői Testületének (1992-től) és a Jászsági Honismereti Egyletnek.
2011-től a Hamza Gyűjtemény – Jász Galéria Közalapítvány kuratóriumának elnöke, 1994-től
a Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány titkári, majd 2009-től elnöki teendőit látja el.
Kezdettől fogva aktívan közreműködik a jász világtalálkozók szervezésében. 1998-ban
Jászfényszaru Város támogatásával életre hívta az újkori jászkapitányság intézményét,
amellyel hagyományt teremtett, s amely kezdeményezéshez 2000-ben a Nagykunság, 2005ben pedig a Kiskunság is csatlakozott. A kapitányi munka összefogására 2006-ban megalakult Jászkun Kapitányi Tanács munkájának kezdettől szakmai tanácsadója, s egyik megalkotója
volt a Jászkun Kapitányok Tanácsa Protokoll Szabályzatának.
Kiemelkedő tudományos és közéleti tevékenységének elismerését kitüntetések sora jelzi,
a legjelentősebb, melyet 2015-ben nyert el: a Jászberény Város Díszpolgára kitüntetés. A
szülővárostól kapott, régóta kiérdemelt rangos elismerés a szülővárosért tett negyedszázados közhasznú fáradozását méltóképpen honorálja.
S végezetül mi mást is kívánhatnánk a jeles évfordulón az ünnepeltnek, minthogy még
sok-sok éven át őrizze meg fáradhatatlanságát, ötletgazdagságát, sokoldalú tevékenységét
a szakterületen és a közéletben egyaránt, maradéktalanul valósuljanak meg tervei és álmai.
Mindehhez rendíthetetlen egészséget és életkedvet kívánok, hogy munkásságával
szolgáljon még sokáig mindannyiunk épülésére és szellemi gyarapodására.
* **
A méltatás elhangzott a Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.): Vízöntő. Ünnepi kötet a
Jászságról (Szolnok, 2016) Bathó Edit tiszteletére című kötet bemutatóján Jászberényben
2016. április 29-én.
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1. kép. Hortiné dr. Bathó Edit köszöntése

2. kép. Bathó Edit Gyöngyösi Imrétől gyűjt – Kiskunmajsa, Kígyós puszta, 1980.
(Fotó: Novák László)
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Nagykunsági népi gasztronómia
Tóth Barnabásné (szerk.): Ízek, illatok, emlékezések Kunmadarasról.
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata, Kunmadaras, 2015. (50 p.)
A szülőföld jelenti a települést, ahol születtünk, élünk, a tájat, amelynek varázsát nem lehet
felejteni, az otthon melegét, a család, a barátok ölelését, a szülék főztjének ízét. Életünk során
bárhol is élünk, a szülőföld mindig a legkedvesebb marad. Időnként hazalátogatunk, keressük az egykori emlékeket. Ezeket az emlékeket idézik fel a Madarasért Társaság kérésére
néhányan és osztják meg az Olvasóval. E lelkes társaság, akik ma is az egykori, négy országos
vásárt is tartó nagykun város lakói, keresik mindazt az értéket, amit elődeiktől kaptak, amit
megörökítésre, tovább őrzésre érdemesnek tartanak. Ezek közé tartozik anyáik, apáik „főzéstudománya”.
A Hortobágy szélén található település egykor a Nagykunság, szélesebben a Jászkunság
kötelékébe tartozván hosszú időn keresztül helyzeti előnyt élvezett a szomszédos Tisza-vidéki
falvakhoz képest. A madarasi legelő nagyszámú állatnak adott dús mezőt, a határ más részén
lengő búzamező aratói évente learatták a kenyérnek valót. A kiegyensúlyozott gazdálkodás
elvét követő parasztgazdák előteremtették a család évi szükségletét. A gazdaasszonyok gondoskodtak arról, hogy nap mint nap friss meleg étel kerüljön az asztalra, melyet körülülve
a család jóízűen elfogyasztott. Mindennek meg volt a maga rendje. Az asztalfőn a családfő
foglalt helyet, a tűzhelyhez legközelebb a gazdaasszony ült. A népes gyereksereg helyenként kisasztalnál eszegetett. Az ünnepi asztalt a szűkebb család rokonokkal bővülve, nemenként elkülönülve ülték körül, hogy beszélgessenek, múlassanak és nem utolsó sorban az
ünnepi alkalomra főzött finom tyúkhúslevest csigatésztával, a birkapaprikást, a foszló rétest
elfogyasszák. Mi számított ünnepnek a kun ember számára? A családi események: a keresztelő, a lakodalom, a néveste, a halotti tor, a disznótor és az egyházi ünnepek, jeles napok:
karácsony, húsvét, pünkösd, búcsú, állatkihajtás stb. Az ünnepek étrendje más volt, mint a
dolgos hétköznapoké. Sajnos egyes ünnepek napjainkra veszítettek jelentőségükből, elvesztették egyediségüket. A szent György napi állatkihajtás egyre kevesebb gazdának jelent ünnepet. A téli hajnalokon is egyre kevesebbszer hallani, hogy ölik a hízót, kezdődik a tágabb
család minden tagjának egész napos munkát adó disznótor, hogy majd este megelégedéssel
kóstolgassák az asztalra kerülő tepsik tartalmát: a májast, hurkát, kolbászt, pecsenyét. Ma
már kivételszámba megy a kóstoló küldésének szokása. Lassan hiába keressük a disznótorkor frissen főzött orjaleveles ízét, illatát.
Egykor az évszakokhoz, a rendelkezésre álló nyersanyagokhoz is alkalmazkodott az
önellátásra berendezkedett parasztgazdaság háziasszonya. Szinte mindent megtermeltek,
amire szüksége volt a családnak. Volt tej, tojás, friss zöldség és hús, ami a napi két-háromszori
étkezéshez kellett. Nem maradhatott el az alföldi kenyér, amit nagy tisztelet övezett. Ették
húshoz, leveshez, magában, de odakerült a szeredásba a szalonnával együtt, hogy fröstökkor
a kapálás, aratás közben megfáradt ember falatozzon belőle. Míg a gazdaasszonyoknak a konyha
volt az élettere, a pásztorok a szabadtűz felett forgatták a bográcsban rotyogó öregtésztájukat. A legelőn élő rideg emberek számos ősi ételtípust megőriztek (egytálételek: kásák, öreg-

– 367 –

köNyvbeMuTATók – köNyvisMerTeTők
tészták), míg a gazdaasszonyok ügyeltek a heti étrend változatosságára. Mindenkinek megvolt
a maga „szakácskönyve”, amelyet fejben tartott vagy irkába lejegyzett, melyet időnként
fellapozott, bővített egy-egy új recepttel. Az alapismeretet azonban a szülői háznál az anyjától, nagyanyjától tanulta minden lány. Az újdonság először az ünnepi asztalra került, majd
lassan alábbszállt, azaz hétköznapivá vált. Így bővültek a levesek, került a kalács mellé a
sütemény. A gazdag tartalmú leves után vékonyabb második fogás is jöhetett. A főzelékkel
csak lassan ismerkedett meg a madarasi ember.
Az alföldi parasztember étkezési szokásairól hosszasan lehetne írni, de ezt már megtették
mások. Lapozzák fel Fazekas Mihály, T. Bereczki Ibolya, Bődi Erzsébet, Kisbán Eszter néprajzkutatók könyveit vagy Szolnok megye Néprajzi Atlaszát! Ezekben a könyvekben megtalálhatjuk az archaikus jegyek kimutatását és egy-egy ételfajta elterjedtségének térképét.
A 20. században és napjainkban is számos nyomtatott szakácskönyv, újabban tévé és rádióműsor is gazdagítja receptjeinket, főzési praktikánkat. A fesztiválok, közösségi ünnepek,
versenyek pedig lehetővé teszik, hogy férfiak és nők egyaránt bemutassák, összemérjék főzéstudományukat.
Felvetődik a kérdés, akkor miért is ajánlom ezt a kiadványt az Olvasók figyelmébe? Elsősorban azért, mert egy újonnan alakult kis közösség célul tűzte ki, hogy nem hagyja
elveszni a kunsági ízeket, egykori ételeket. Összegyűjtötte az egykori jellegzetes, gyakran
készített ételek receptjeit, kipróbálta, megfőzte, sütötte azokat, – amint azt a fotók is bizonyítják – és ajánlja a fiatal kezdő háziasszonyoknak és idősebb társaiknak, ne hagyják kiveszni nagyanyáink praktikáit, főzési ismereteit. A bennünket körülvevő környezetben
megtermelt javakból változatos és tápláló étrend állítható össze. A kunsági ételsorból nem
egy akár a hungarikum megkülönböztetést is méltán viselheti. Erre biztat a Földművelésügyi Minisztérium által működtetett Magyar Értéktár is, amelynek bizottsága segítette az
Ízek, illatok, emlékezések Kunmadarasról (Tóth Barnabásné szerkesztett) kiadvány megjelentetését.
Örsi Julianna
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Verses elbeszélés Kunszentmárton alapításáról
Kiss S. Jenő: Kunszentmárton alapítása
Barna Gábor (szerk.), Kunszentmárton, 2014.
Nincs talán olyan nap, hogy ha az időm engedi, át ne lapoznám, meg ne szalajtanám az
„Új Néplap” című napilap számait, amely megyénk eseményeiről, eredményeiről tudósítja
az olvasókat. Többször beszámol a szomszéd településekről, a nagykun városokról vagy
éppen Mezőtúrról. Mostanában kétszer is szerepelt az ősz folyamán a lapban egy régi kedves kunszentmártoni ismerősöm, atyai barátom, Józsa László tanár úr, a jeles helytörténész.
A nyáron abból az apropóból írtak róla, hogy a Jász Világtalálkozó alkalmából megjelent
egy könyv „Kunszentmárton alapítása” címmel, amely 432 versszakos költemény Kunszentmárton újraalapításáról, „megszállásáról”.
A mai emberek érdeklődésére is számot tartó elbeszélő költeményt egy kunszentmártoni
pénzügyi hivatalnok, Kiss S. Jenő (1883–1926) írta, s annak idején a „Kunszentmártoni
Újság” című hetilap 1911. december 3. – 1912. február 11-i számai közölték 11 folytatásban.
A szerző elbeszélő költeményét az úgynevezett „Megszálló levél” alapján írta, amelyet
1762-ben mondott tollba az akkor már 94 éves, látását elveszített Radics István jászapáti
kisbíró, aki Kunszentmárton „megszállását” vezette. Ez a folyamat végeredményben 1716ban, 1717-ben elkezdődött, s amelynek a végét Radics István 1719. Pünkösd szombatjára
jelölte meg. Ez a nap abban az esztendőben május 28-ára esett. A „Megszálló levél” egyébként fontos dokumentuma volt a városnak, becses kincse a kunszentmártoniaknak. A családok lemásolva őrizték példányait, így Józsa László ősei is. A „Megszálló levél” a
kunszentmártoni születésű jeles néprajztudós, dr. Barna Gábor professzor szerint „a kunszentmártoni öntudat szép kifejezője és erősítője, […] és a 18. századi migrációnak egyik
történeti forrás-emléke.”
A verses elbeszélés létezését hatvan esztendőn keresztül homály fedte, mivel a „Kunszentmártoni Újság” számai elkallódtak, eltűntek a háborús időkben. Józsa László 1970ben az Országos Széchenyi Könyvtárban végzett helytörténeti kutatásokat. Ott bukkant rá
erre a verses elbeszélésre, illetve az ezt tartalmazó újságszámokra. Akkor még nem volt
fénymásolás, így a lapszámokat Laci bácsi lefényképeztette, majd ezekről betűhíven legépelte a művet. Ezután ő őrizte ezt a fontos dokumentumot, több mint negyven esztendeig.
Az 2014. évi nyáron azonban eljött az ideje a mű megjelentetésének. Ez egybe esett azzal,
hogy a kunszentmártoni születésű Barna Gábor ekkor Jászapátiban, a Jász Világtalálkozó
alkalmából megkapta az előkelő „Jászságért” díjat, a tájegység kutatásában és népszerűsítésében végzett kimagasló és példaértékű munkálkodásáért. Így tehát Józsa László, dr. Barna
Gábor néprajztudós, Kövesdy Zsolt kunszentmártoni plébános, Séra Erzsébet festőművész
és Tóthné Barna Mária tanárnő összefogtak, összeszövetkeztek a mű kiadására, s amint a
tények bizonyítják, nem is eredménytelenül. A könyv 2014 nyarán jelent meg. A verses elbeszélés anyagát közreadta, valamint a szép, értékes előszót, ismertetést Józsa László írta.
A szöveget gondozta Tóthné Barna Mária tanárnő, a kötetet pedig dr. Barna Gábor szerkesztette. A borítót Séra Erzsébet szép grafikája díszíti, a jászapátiak honkereső útját ábrá-
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zoló térképpel, Barna Gábor térképvázlata alapján. Ugyancsak az ő grafikája található a könyv
17. oldalán is. A könyvet a kunszentmártoni Szent Márton Plébánia jelentette meg ezer
példányban, amelynek egy része Jászapátiba került. Felelős kiadó Kövesdy Zsolt kunszentmártoni plébános volt.
Egy november eleji napon meglátogattuk Prekup János barátommal Józsa Lászlót kunszentmártoni otthonában. Nagy örömmel fogadott bennünket s megajándékozott a mű dedikált példányával, majd kiadósan, jóízűen elbeszélgettünk, hogy szinte reánk harangozták
a delet. Ez Laci bácsival nem is olyan nehéz dolog, hiszen rengeteg érdekes régi és nem is
olyan régi történet van a tarsolyában, amit a maga aranyos humorával kitűnően elő is tud
adni. Megismertük a könyv kiadásának részletes történetét is, valamint a nyáron zajló
jászsági ünnepségeket, amelyek egyikén Laci bácsi is díszoklevelet és emlékplakettet kapott, amelyet a jászapáti polgármester és a térség országgyűlési képviselője adtak át. Nem
az első kitüntetés, amit kapott, s remélhetőleg nem is az utolsó. Megkapta már az előkelő
„Nagykunságért” díjat és Kunszentmárton város díszpolgárává is választották. A kitüntetésekre Laci bácsi a maga finom humorával úgy reagált, hogy jobb három elismerés, mint
egy letolás. Hát van benne valami.
A bevezetőben Józsa László a tőle már megszokott tudós alapossággal, tárgyszeretettel
és a felfedezők igazi örömével ismerteti ezt a viszontagságos múltú verses művet. Megemlékezik Kunszentmárton „megszállásáról” s ennek vezetőjéről, Radics István jászapáti kisbíróról. Majd ismerteti az elbeszélő költemény szerzőjének, Kiss S. Jenőnek az életpályáját,
amely elég rövidre sikerült, mert 43 évesen meghalt. E kunszentmártoni hivatalnok városát
szerető jeles lokálpatrióta volt, aki e mű mellett még több rövidebb költeményt is írt, valamint szavalt is a különböző városi ünnepségeken. Ezeket a műveket a korabeli kunszentmártoni újságok rendre közölték.
Kiss S. Jenő életművének a csúcsa kétségtelenül a „Kunszentmárton alapítása” című verses elbeszélés tíz énekben. A „Megszálló levél” alapján írta meg a szerző a város újratelepülését, a jász ősök „megszállását”. (Eszembe jut, hogy milyen művészi erővel tolmácsolta a
„Megszálló levelet” egy régi Szent Márton-napi ünnepségen a jeles kunszentmártoni születésű színművész, Szabó Gyula, a Nemzet Színésze, akit a tavalyi tavaszon veszítettünk el.)
Kiss S. Jenő elbeszélő művének kezdetén elindul Jászapátiból lóháton néhány ember, hogy
otthonnak alkalmas területet keressen a környéken, mivel Jászapátiban már annyira elszaporodott a nép, hogy az a föld már nem tud mindenkit eltartani. A vezér Radits István (így
írja a nevét a szerző), Nagy András, Sóty János, Kiss Balázs (a szerző őse), Józsa János (akiről
viszont Laci bácsi állítja, hogy „őt a több ágra bomlott Józsa család is közös nemzetségősének vallja”), valamint Gyenes Albert. A tizenhárom megszálló közül a szerző őket említi
névszerint. Kiss S. Jenőnek a megírás során leginkább Arany János „Toldi” című műve
szolgált mintaként.
A kiadványnak, az „Új Néplap” jóvoltából is, híre ment, nemcsak Kunszentmártonban,
hanem Mesterszálláson is, ahol az idősebb emberek még Kunszentmártont emlegetik hazaként. Több idősebb ember megszerezte és elolvasta ezt a szép munkát, amely a kunszentmártoni plébániahivatalban volt megvásárolható. Nagyon tetszett a mesterszállási
embe-reknek. Többek között édesanyám is elolvasta, s egy szombat délután, amikor
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hazamentem, nagy lelkesedéssel és könnyes szemmel számolt be nekem, hogy mennyire
nagy élmény volt számára e költemény elolvasása.
A magam és a többi emberek nevében is megköszönöm Józsa Laci bácsinak és a többi
közreműködőnek, akik ezt a szép könyvet letették a kunszentmártoniak (és mesterszállásiak) asztalára. Közkinccsé teték, hogy örüljünk neki, hogy becsüljük, hogy ismerjük
meg a múltunkat s erőt merítsünk belőle jövőbeli munkánkhoz, küzdelmeinkhez. Nekünk
is az a feladatunk ma, amit Kiss S. Jenő így fogalmaz meg, a leendő településsel kapcsolatban. Amit legendás „megszálló” őseink érezhettek, vallhattak, hittek ama történelmi Pünkösd ünnepén: „Virágzóvá tenni szent kötelességed. / Ez a cél vezessen a jövőben téged...!
/ Haladni a korral – mindig egyetértve...! / Nem késik az áldás onnan, hol van: béke...!”
Kovács János

1. kép. A legújabb kunszentmártoni könyv borítója, 2014.
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Rideg István

A Nagykunság-figyelő Kovács János
Kovács János: Vidékkönyv. Barbaricum Könyvműhely, Karcag, 2015. (412 p.)
Jelen írásomban azt szeretném érzékeltetni, hogy milyen sokszínű könyvet tarthat a
kezében az olvasó.
A falu és a Nagykunság világának jó ismerője, ismeretterjesztő tudósa–újságírója Kovács
János, akinek immár a negyedik könyve „élteti” a vidéket a különböző esszék, cikkek, tárcák,
interjúk és könyvismertetések formájában. A Nagykunsági Tükör, a Búcsú és a Hétköznapok
után ez a Vidékkönyv. Találó, különösen figyelemfelhívó és némiképpen gyűjtő–összefoglaló
címe arra a hatalmas tárházra utal, amelyet a vidék rejteget az iránta érdeklődőnek: bizony,
még vannak lelkesítő értékeket felismerő nagyra hivatott lelkek ezen a tájon, e nehezen
vajúdó korunkban. Egy negyedszázados újságírói múlt mondatja a szerzővel: „vidéki
dolgokról írtam, s leginkább az egyszerű vidéki emberek számára (Kutyadolgok. 2014).
Nem véletlen, hogy gyakran, okosan, „megtartó” hagyományéltetésről beszél.
„Túrkevén került sor az utóbbi években a régi Szent György-napi kihajtások, kiverések
felébresztésére, felújítására, mint hagyományápoló, hagyományőrző és hagyományéltető
ünnepségre. (Talán az utóbbi a legjobb kifejezés, hiszen a hagyomány nem rab, hogy őrizni
kelljen, s nem is beteg, hogy ápolásra szoruljon. Inkább éltetni, s mi több, élni kell” (Egy
jeles pásztorünnep. 2014).
Egyik legjobb interjújának már a címe nagyon beszédes: Az ősök irányítják kezeimet…
/ Beszélgetés Molnár Jánosnéval, a mesterszállási Kézimunka Szakkör vezetőjével (2005).
Talpraesett menyecske ám ez a Molnár Jánosné Farkas Marianna! Micsoda hivatástudat,
magabiztos és kiérlelt „jövőépítő hit” lakozik benne! Szükséges idéznem is, hogy a szépsége
kitűnjön. „Számomra minden nagyon értékes, ami a miénk. Hiszen kun vagyok, és velem
még megtanították a kunok evangéliumát: >Tiszteld a másét, becsüld a magadét!<.”
Szeretni valóan folytatja. „Dédszüleink a pusztán, a puszta földön a két dolgos kezükkel
építettek tanyákat maguknak és gyermekeiknek. Nagyapáink, apáink idejében pedig ezeket
a tanyákat porrá romboltatták velük, s apáink a faluban házakat építettek nekünk. Mi pedig
most, sajnos, a vidék, a falu rombolását éljük. Én azonban hiszem, hogy ahogy szüleinktől
láttuk, tanultuk, mi is képesek vagyunk gyermekeinkért arra, hogy a ránk bízottakat megtegyük.
Az ember nagyon sokat képes elviselni, ha van célja. A család a legfőbb feladatuk az egyszerű embereknek. Ez az a biztos pont, amire felépül az egész társadalom. Ha humorosan
közelítem meg a dolgot, csak annyi a válaszom: >Megy ez nekünk!<, hiszen mindig ezt
csináltuk. Van már gyakorlatunk.”
Kitűnő pedagógus alkat. „Én nem hiszek a tehetségtelen, ügyetlen gyermekekben, nem
születnek ilyen gyerekek, csak fáradt, túlhajszolt, reménytelen felnőttek vannak, de tehetségtelen gyermek az nincs.”
Bölcs is, a tapasztalatai révén. „A fiataljaink nagyon kemény, kegyetlen világra születtek.
Ha valaki ma meg akar élni, két választása van: vagy a becstelenség vagy a hangyaszor-
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galom. Az itt élők mindig az utóbbit választották. A manuális munka megtanít bennünket a
fegyelemre, pontosságra, kitartásra, tűrésre, egyszerűségre, szépérzékre, igényességre és
a munka értékére, becsületére. Azok az emberek, akik már fiatalon ezt az utat választják,
sokkal edzettebbek, pallérozottabbak lesznek minden téren, mint a társuk.”
Nagy tudású is. „A szűrhímzés ornamentikája (mintakincse) olyan gazdag >képzelmények<
tárháza, amit még senkinek sem sikerült leutánoznia. Színvilága kötetlen, minden mester
kiélte benne a teljes szabadságát. Páratlan kincs, érdemes megbecsülni.”
De jó, hogy ez a művelődéstörténész vénájú újságíró – Kisújszállást, Karcagot, Mezőtúrt,
Pusztapót illetően – miket tud Móricz Zsigmondról! Bárha így ismernék Móriczot a mai
tanító tanárok, mint ő, ahogy ez kiderül a Móricz Zsigmond Nagykunsága (2012) és az Egy
remekmű előtörténete (2013) című cikkeiből is. Legalább a Nagykunságban. Mi mindent
tudnának megmutogatni errefelé a középiskolás diákjaiknak. Mert Kovács János a kishaza,
a tájhaza érdekességeit, nevezetességeit a megszállottak felfedező lázával kutatja, keresi,
gyűjti egybe, és adja közre. Az utóbbiban azt például, hogy Móricz Bálintnak „1885 nyarán
Túrkeve határában robbant fel a cséplőgépe, amely ténnyel voltaképpen elkezdődött a család
anyagi hanyatlása”. De ugyanott tudja azt is, hogy Mezőtúr határában pedig „a Gyilkoshalomnál megöltek egy juhászt és a kisfiát. Bottal agyonverték őket, és elkaparták, mint
ahogy Móricz megírta az elbeszélésében.”
A kincskereső szimatával és örömével talál rá Túrkevén Gion Nándor öccsére (Nagyon
büszkék vagyunk a bátyámra…/ Beszélgetés Gion Márton túrkevei lakossal, Gion Nándor
író öccsével. 2013). De sok kincsre lel Mezőtúron is (Barangolás az emlékek birodalmában
/Beszélgetés Badár Júliával, Badár Balázs unokájával. 2013).
Badár Júliát gyerekkorában Móricz Zsigmond a térdén lovagoltatta. Mit mond Badár
Júlia? „Móricz Zsigmond készítette az idős Badár Balázzsal a legjobb riportot 1927-ben,
Mezőtúri csöcsös korsó címmel.” A múlt században „Mezőtúrnak igazi hírnevet a Badár család
hozott”– mondja.
És manapság, amikor divat a műveket az alkotójuk személyiségrajza nélkül bemutatni,
már csak egy olyan ízig-vérig lokálpatrióta, mint Kovács János, figyel fel az anekdotára,
mert fontosnak tartja, milyen a műalkotó művész hangulatvilága a műalkotások születése
közben.
„Február 3-án van, ugye, a Balázs-nap, a neve napja. Erre az alkalomra az öreg előre
búzát áztatott be pálinkába. Majd ezt a búzát Balázs-nap reggelén szétszórta akkurátusan
az udvaron. A verebek felették a pálinkás búzát, és bizony berúgtak, rendesen. A sok részeg
veréb ott hempergett, téblábolt a havas udvaron. Mi, gyerekek, gondolhatja, hogy jól szórakoztunk, nagyon élveztük ezt az abszurditásában is gyönyörű jelenetet a részeg verebekkel. Az öreg is jót nevetett, hogy no, még a verebek is, bizony derekasan, megünneplik a
Balázs-napot. Hát ilyen oldala is volt a nagyapámnak, ezt is nyugodtan megírhatja. Volt
benne kajánság, s némi kis irigység is, mert édesapámra is megharagudott, hogy elébe
költözött. Régen ugyanis a fazekasok között volt olyan szokás, hogy a fiatalnak nem illett
az öregebb mester elé költözni.”
Nem jelent meg még olyan – akárcsak valamelyest is a mi vidékünkhöz köthető – könyv,
amelyről Kovács János ne tudna, amelyet ne vett volna meg, vagy ne olvasott volna el, és
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ne lenne róla – ismeretterjesztő magaslaton – véleménye. Ez a gyűjtés és adás az
életformája. Legtöbbjüket tehát ismerteti a földijeinek az 1990 augusztusában maga
indította mesterszállási Falufigyelőben. Az újságot aztán postázza a hozzá közelebb álló
barátainak, így nekem is, rendszeresen.
Íme, egy egészen csinos kis lista gyűlt már össze!
1999: Szerepi Nagy Attila: Karcagi legendárium; 2000: Józsa László: Megszentelt kövek.
2004: Balogh János: Túrkevétől Óceániáig. Az ismertetés utolsó mondata előtt az író az
ismert, Az Értől az Óceánig című híres Ady-versre asszociál. Majd hatásosan zár. „Balogh
János, az ecsegpusztai természetet tanulmányozó kisfiú az alföldi, nagykunsági pusztákról
eljut a világhírig, idegen egzotikus tájakig, ahogy a könyv címe mondja: Túrkevétől Óceániáig.”
A könyv ismertetője patrióta, sőt, lokálpatrióta öntudatra tanít.
2005: Körmendi Lajos: A táltos kincse; Sarusi Mihály: Írni, Csabán.
2006: Bellon Tibor: Beklen.
2007: Tóth Boldizsárné: A pokol tornácán (Ez a könyv az I. világháború dokumentációs
története Mezőtúron és környékén).
2009: Kárpáti Jenő: A messze látó pásztor.
2010: Paulus Alajos: Vagyunk új Táncsicsok; Tóth Boldizsárné: Sorsok és tragédiák (Ez
a kötet II. világháborús dokumentáció Mezőtúrról és környékéről).
2011: Hetagurov Koszta: Oszét líra. Oszét nyelvből fordította Kakuk Mátyás. „Kunszentmárton emblematikus alakja Kakuk Mátyás tanár úr”– kezdi a könyv bemutatását.
Lehet is, hiszen megtanult oszétül, lefordította az oszét irodalom megteremtőjének, Hetagurov
Kosztának (1859–1906) 50 költeményét, „elkészítette az oszét–magyar szótárt”. Milyen kár,
teszem hozzá én, az olvasó, hogy nem tanítják (meg sem említik!) a Jászkunság iskoláiban
a magyarság e kis, mindössze 700 ezer fős keleti rokon népét. És nem tudunk Kakuk Mátyásról (1932–2013) sem. 2013-ban aztán ez az ismertetés, sajnálatosan, kiegészül egy búcsúztatással (A minőségre tanított bennünket…/Emlékezés Kakuk Mátyás tanár úrra). Mintha
egy működő értelmiségi kiáltana itt fel: sokkalta hatékonyabbnak kellene lennie a mi
kultúrpolitikánknak is! Pedig csak csendesen, tárgyilagosan kijelent: „A cigány nyelv
tanulmányozása közben figyelt fel az oszét nyelvre, mely a Kunszentmártont is betelepítő
jászokhoz a legközelebbi rokon nép.”
2013: Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása; Bartha Júlia és Horváth György kiadásában: Kun történetek a régi időkből (Zádor és Ágota, Kun Erzsébet); Mándoky Kongur
István: Kunok és magyarok.
„Hogy meg kell találni az ősöket, az éltető gyökereket. Ez a szép álom végigkísérte a
nagy tudóst, a Nagykunság hű fiát, Mándoky Kongur Istvánt, gyermekkori eszméletétől
korai, tragikus haláláig.”
2014: Kunkovács László: Pásztoremberek; Rideg István: Körmendi Lajos világa.
Amit Kovács János fontosnak tart, hogy ismerjünk, azt hatásosan közvetíti nekünk.
Meglehet, Rékassy Csaba (1937–1989) Munkácsy-díjas rézmetsző azzal keltette fel a figyelmét, hogy illusztrálta az 1982-ben újra megjelent Tamási Áron-művet, az Ábel a
rengetegben-t. Amit Rékassyról ír, A rézmetsző (1994), azt merő gyönyörűség olvasni.
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„A bibliai és görög-római mítoszok és jelképek nála maivá válnak, olykor az eredetivel
teljesen ellentétes jelentéstartalmat hordoznak. A Noé című képén a létet mentő bárka körül
az emberi világ tragikus és abszurd kavarodása látható. De felfoghatjuk e művet a művésznek az élet és a kor özönvizéből való elvágyódásaként is. A kor minden eddigieknél
keserűbb tapasztalatai és tanulságai teremtik meg Rékassy Csaba művészetének sajátos,
senkiével össze nem téveszthető világát, amellyel a rézmetszés legnagyobb európai mesterei
közé emelkedett.” „Az emberi létezés szépségének és iszonyatának Janus-arcát karcolta a
rézlemezekre, egy középkori szerzetes türelmével és alázatával.”
Már most megmondom őszintén, nekem nagyon tetszenek Kovács János egyedi
szófordulatai, amelyeket nyilván Mesterszálláson, a szűkebb, éltető pátriájában sajátított
el az öregektől. Most idéznék is ezekből, egy marokra valót, hogy lássuk, mire gondolok.
„Én magam is ismertem és szerettem őt régidők óta” (Bellon Tibor: Beklen).
„Jómagam régóta olvasom és szeretem a műveit, olyik könyvét már többször is áttanulmányoztam” (Nagyon büszkék vagyunk a bátyámra…/Beszélgetés Gion Márton túrkevei
lakossal, Gion Nándor író öccsével).
„Mi tehát az olcsó ebben az általános drágaságban? Olcsók mindenesetre a lelki és
szellemi értékek. Olcsó a tanítók, tanárok, nevelők tudása, türelme, embersége és jövőépítő
hite” (Becsengettek.1996.).
„ (…) egyre kevesebb az idős ember, aki még ismeri a múltat, és ezeknek a száma is
fogyton fogy”(Szerepi Nagy Attila: Karcagi legendárium).
„De van huzalma az újságíráshoz is, ezt gyakorolta már régebben a Falufigyelő hasábjain” (Egyre kevesebbet beszélgetnek az emberek…/Beszélgetés Iglódi Regina pénzügyi
ügyintézővel. 2013).
„Én különösebben nem elegyedtem bele a beszélgetésbe, csak füllel-heggyel hallgattam
ezeket a dolgokat”(Egy remekmű előtörténete).
„A gazdák ilyenkor élelmet és italnéműt, bort, pálinkát is adtak a pásztoroknak”(Egy
jeles tavaszi pásztorünnep).
Olyan szeretettel teli, megértő, kedves bájjal ír valamennyi kutyájával való együttélése
viszontagságairól a Kutyadolgok című esszéjében, hogy az olvasó vágyakozva figyeli a
szövegét, vajon milyen kutyahűséggel találkozik itt. „Hogy mennyi és milyen szép sorokat
írtak az írók, költők és egyéb kasza-kapakerülő emberek a kutyákról”. „A Begi név kitalálása után – amint láthatja a kedves olvasó – nemigen bajoltunk a további névadással.”
„Természetesen, a kiskutya nagy szenzációt keltett. Az egyik vásárló megállapította, hogy
szép kiskutya, mire a másik ráduplázott, de majd lesz is ennek jó dolga, arany élete nálunk.
Így űzték az eszüket a népek a kutya fölött, aki a fenti jóslat biztos tudatában ásított, és
megmutatta az érdeklődőknek a fogacskáit is.” „Ezeket aztán rendszeresen meg is >dolgozza<. A rongyokat széthúzgálja, a cipőket fel-feldobja a levegőbe, a műanyag flakonokból pedig éktelen hangokat csal ki. Régi kifejezéssel szólva: zörög, mint ördög a tökben.”
Vagyis, a kiskutya – a szóláshasonlat szerint – nagy zajt csap.
Kovács János hithű katolikus író. Ilyen minőségű ismeretanyaga, látásmódja, szemlélete
ebben a könyvében legszebben a Magyarok kenyere (2014) című esszéjében érvényesül.
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„S az Isten megtartotta ezt a népet az évszázadok során, mindig adott neki kenyeret,
hogy éhségét csillapítsa, s adott reményt is a továbbéléshez. Adott erőt azoknak, akik a
földet művelték, felszántották, a búzát elvetették, learatták, elcsépelték, akik a gabonát
megőrölték, és a kenyeret megsütötték. S az emberek áhítatos szívvel és emelkedett lélekkel
nézik a kenyeret, amely az Úr Jézus áldott testét jelképezi; amelyet az egyházak képviselői
megáldanak, a vezetők pedig megszegnek. Van kenyerünk, tehát mindenünk van.”
A könyvajánlásoknak megvan a maga sava-borsa. Kunkovács László könyvéről (Pásztoremberek) igen röviden, de annál megkapóbb hódolattal ír. „A téma iránt érdeklődőknek,
a múlt megbecsülőinek, a kutató szakembereknek és egyéb alkotó embereknek (így szerény
személyemnek is) valóságos szellemi lukulluszi lakoma e kötet forgatása, lapozgatása, tanulmányozása. A talán több évezredes magyar pásztorélet, pásztorkultúra eleddig legnagyobb, legtökéletesebb és leggazdagabb enciklopédiája született meg a kötet megjelenésével.”
Ha kell, ez a ragaszkodó írói lélek bensőséges a végtisztesség megadásában is. „Műveit,
hitét, emberségét és emlékét megőrizzük, amíg csak magyarul sírnak és örülnek ezen a
tájon. Legyen neki könnyű a föld és fényesedjék neki a mennyei örök világosság. Drága
Matyi bátyám, Isten veled!” (In memoriam Benke Mátyás. 2014.).
A Két halhatatlan portré (2013) című hosszabb esszé Kuncz Aladár (1886–1931) és
Finta Gergely (1883–1946) igaz barátságáról szól. Kuncz Aladár regényében, a Fekete kolostorban (1931) Finta Gergely, Túrkeve szülötte, Zádory Oszkár néven szerepel. Az első
világháború idején együtt raboskodnak egy francia börtönszigeten. Egyébként Finta Gergely,
„A nagykunsági puszta önérzetes és tehetséges fia, aki eljutott az élet napfényes csúcsaira,
a legjobb francia szobrász, Rodin mellett dolgozhatott.” 1919-ben térhetnek haza. Finta
Gergely „1933-ban Kuncz Aladár sírjára elkészítette >Krisztus-fejes sírkövét<”. Az esszé
utolsó mondatai szinte a lelkiismeretünket szólaltatják meg. „A Fekete kolostor egyike
azoknak a fontos könyveknek, amelyeket legalább egyszer az életben minden embernek el
kellene olvasnia. Utána talán a maga életét, a maga sorsát már nem is látná olyan reménytelennek.”
Ezt a vaskos gyűjteményes könyvet olvasva kikerekedik az ember szeme: mennyi
minden van a vidéken. A legkülönbözőbb ötletekkel cserkészi be a kíváncsiságunkat.
Például frappáns Petőfi-idézetet választ címnek: Érik a gabona, Melegek a napok… A patetikus bevezető után lesz aztán igazán hatásos a földközeli. Azaz Szarvák Tibor kombájnos
arató bemutatása az interjúban (2010).
Az Erdélyben született, gyimesi, ízes beszédű asszony, özvegy Herman Józsefné Klárika
néni 79 éves, amikor interjú készül vele (Gyermekkori karácsonyok bűvöletében / Beszélgetés Herman Józsefné nyugdíjassal. 2001). Itt is patetikus a bevezető, amely egy erdélyi
autóbuszos kirándulás emlékével hangol rá a megszólalásra. „Klárika néni nagy örömmel
és könnyes szemmel látta viszont a szülőföldet”, s elmesélte, hogy „évről évre elzarándokoltak Csíksomlyóra, a Szűzanya lábaihoz, víve bajt, bút, könnyet, gyászt, betegséget, bánatot.”
Ezután a képes beszéd gyönyörű futamait olvashatjuk. „Jól kiürítette velem az élet a keserűség poharát is, amelyet azonban vidámsággal és dallal igyekeztem enyhíteni.” Aki
ilyet mond, annak mindent elhiszünk. Apja székely, anyja csángó volt. „1946. október 8-án
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jöttünk át illegálisan a zöld határon, többedmagammal.” Klárika néni sokat tud a szomorú
erdélyi sorsról. „Azután négy év múlva újra rosszra fordult a helyzet, jöttek az oroszok. Az
erdőben bujkáltunk előlük. De még náluk is rosszabbak, kegyetlenebbek voltak a román
vasgárdisták, sok magyart úgy elhurcoltak, hogy soha többé a hírüket sem hallottuk. A sok
szenvedés és félelem hatására szöktem át végül Magyarországra.” Klárika néni „realista
regénye” így fejeződik be: „Álmomban mindig otthon járok. Nem tudom elfeledni a szülőföldet. Amikor nagyon elfog a honvágy, beleteszek a magnóba egy-egy kazettát. Máté Otíliát
vagy Sebestyén Mártát. Hallgatom, és csak sírok, sírok…”
Ez az író remekül tud sommázni. Összegzésében Körmendi Lajosról is milyen tanulságosan tud szólni, kevéssel sokat mondani. „Mélyen és erősen kötődött szerelmetes szülőföldjéhez, a Nagykunsághoz, Karcaghoz, mélyen kötődött a nemzetet megtartó és megújító
hagyományokhoz, vonzódott a történelem által megnyomorított, padlóra küldött egyszerű
emberekhez, és az élet apró, egyszeri csodáihoz”(Körmendi Lajos: A táltos kincse (könyvismertetés, 2005).
Telitalálat a Már csak a népmesékben vannak (2009) tárca. Benne Csák Gyula 1960-ban
írt mezőtúri riportja – a Bontják a kemencéket – kapcsán, a töprengés fonalán ível egyre feljebb a fanyar humorú gondolat. „Így tehát lebontásra kerültek, a hajdani virágzó tanyákkal
együtt, a kemencék is. A történelem kerekei akkor így forogtak, s ami/ aki a kerekek elé
került, annak nem sok esélye volt a választásra. Ezek a dolgok, természetesen – akkor is –
kellően meg lettek indokolva, ideologizálva, magyarázva, hogy minden az emberek, a jobb,
élhetőbb, emberibb élet céljából történt, természetesen.” A tapasztalat valami hallatlanul
bölcs egyszerűsége és tisztánlátása jellemzi ezt a lebilincselő írást.
Mezőtúr kultúrtörténetileg sokszor szerepel ebben a könyvben. A „Boldog az, ki magát
ez Úrra bízza” (2014) című írás idézi például Márkus Béla véleményét Szilágyi István
Hollóidő című művéről, amely szerinte „a XXI. század eddigi legjobb regénye”, és Terebi
Lukács néven Szegedi Kis Istvánról szól, aki 1551 és 1553 között tevékenykedett Mezőtúron, mint a református egyház prédikátora!
Kovács János legnagyobb erénye a folyton folyvást történő emlékező és emlékeztető
késztetése, kultúra- és hazamentése-, építése.
Száz éve született Kiss Tamás (2012). Radnóti Miklós (2009) című sokkolóan gyönyörű
tárcájában bravúrosan a „Szerette” majd a „Szerette volna” ismétlések alakzataihoz kapcsolja a szinte vég nélküli felsorolásait.
Szabó Gyula emlékezetére fogalmazza meg az Elment a nagy mesemondó (2014) című,
a találkozásuk személyes élményeit magába foglaló írását.
De elégikusan szomorú, fájdalmas emlékezés a Dédszüleim síremléke (2014) is. További
helytörténeti munkája Az alsórészi iskolakápolna (2014).
Remeklése a Lovak (1994) tárcája, Édesapám emlékezetének ajánlva. Költői prózában.
Különösen hatásos a befejező felsorolás hatalmas érzelmi futama.
Dicséretes, ahogy a Mezőtúron is toborzó Dózsa György parasztháborújáról, a kerek 500.
évfordulón – az országos csöndben! – megemlékezik: Dózsa György alakja irodalmunk néhány
alkotásában (2014).
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Mindeddig Kovács János írt legakkurátusabban a Csíkos Sándor színművész és nagykun
kapitány által 2004-ben Berekfürdőn megálmodott és megindított költészeti ünneplésekről
(Nagykun Vers- és Prózamondó Verseny. 2014).
Megtisztelők az örömteli köszöntői (Barna Gábor köszöntése. 2014; Szerepi Nagy Attila
köszöntése. 2014).
A lokálpatrióta újságíró különösen kedves gavallériával viszonyul a kiállításokhoz. „Egy
kiállítás egy képzőművésznek mindig egy kissé a teremtés hetedik napja” – így vezeti be egyik
interjúját. De mámorítóak az elbúcsúzó szavai is. „Minden mesterszállási ember nevében
megköszönöm neked, hogy elhoztad szíved-, elméd- és kezed alkotta kincseidet, hogy a szülőfalu nagy és szép ünnepét még nagyobbá és még szebbé tetted általa” (Nincs üres órája
a napnak /Beszélgetés Gácsiné Kovács Erika népi iparművésszel. 1996).
Mindenért lelkesedik ez a vidéki újságíró, ami felmutatja a mesterszállási származásúak
tehetségét. Az Egy kiállítás vendégkönyvébe (2001) a földijei, Molnár Margit és Molnár
Erika képzőművész ikerpár szobrairól, grafikáiról, pasztellkép-sorozatairól szól.
Ez a vidéki, falusi újságíró mindenütt otthon van a megyében. Kiváltképpen, frekventált
helyen pedig – amint láttuk – Mezőtúron. „A dal egy biztos hely” / Beszélgetés Seres Attiláné
mezőtúri tanárnővel, a Református Kollégium énekkarának karnagyával (2014) című interjúja még azt is bizonyítja, hogy „Mezőtúr a zene városa”.
Az újságíró munkáit azonban – nem ok nélkül – gyakran áthatja az önvallomásos fejtegetés. Ilyen keserédes töprengéssel kezdi az Azok a régi szép rajzfilmek (2004) című cikkét
is. „Amikor ez a kis írás megjelenik, hazánk már tagja lesz az Európai Uniónak, viselve annak
előnyeit és hátrányait. Megmérettetünk újra, s reméljük, hogy ebben a megméretésben az
igazi értékek kerülnek a méltó, az őket megillető helyre. Az élet minden területén. Így a
kultúrában is.
Legalábbis így gondolják, vélik és remélik ezt a magyar kultúra és művelődés >szürke
eminenciásai<, kisemberei, akiknek egész eddigi életük nagy része a minőségi kultúra, az
igazi szellemi értékek terjesztésével, propagálásával telt el, s így bizony nem értek rá karriert
csinálni, s nem volt idejük meggazdagodni sem.”
Pedig ennek a vidéki újságírónak, ennek a figyelmes és körültekintő Nagykunság-figyelőnek a kisujjában van a tájhaza életének minden csínja-bínja. Ezért mert és tudott Vidékkönyvet írni róla. Mert csodák vidéken is vannak! És így van ez rendjén. Neki küldetéstudata
van, missziót tölt be. És ha egyszer felkötötte a kolompot, hát kolompoljon. Mert a lelkiismerete különben nem hagyná nyugodni.
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1. kép. Rideg István olvasásra ajánlja a Vidékkönyvet – Túrkeve, 2015.
(Fotó: Árvai Ilona)

2. kép. Kovács János, mint rendezvény házigazda – Mesterszállás, 2015.
(Fotó: Örsi Julianna)
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Díszkiadásban a Barbaricum mindenesének művei
Körmendi Lajos összes művei I., II., III. Barbaricum Könyvműhely,
Karcag, 2013. (540 p.), 2014. (628 p.), 2015. (628 p.)
Körmendi Lajos 2004-ben, nem sokkal a halála előtt megkérte a háziorvosát, dr. Horváth
Józsefet, hogyha lehet, a Barbaricum Könyvműhelyben adják majd ki a hátrahagyott
műveit. Mivel a könyvműhely vezetősége megígérte nekem, hogy megjelenteti a Körmendi
Lajos világa című monográfiám, ezért – cserében – így vállaltam fel én a Körmendi Lajos
összes művei I., II. és III. kötetének megszerkesztését és lektorálását. Ebben a III. kötetben,
sajnos, idő-, hely- és pénzhiány miatt (a cikkek felkutatása, kigyűjtögetése, legépeltetése,
beszerkesztése idő-, hely- és pénzigényes) sok-sok Körmendi-írásról le kellett mondanom.
Nem kerülhettek be ide például a Szolnok Megyei Néplapba, az Új Néplapba, a Karcagi
Hírmondóba, a Kunhalomba, a Jászkun Krónikába, a Szabad Földbe, a Hitelbe, és még jó
néhány helyre írt cikkei, riportjai.
Terjedelmi okok miatt le kellett mondanom a legutolsó hosszabb interjújáról is, amelyet
Sárándi Józseffel készített 2004 augusztusában. Ez Az Isten proletárja, amelyben a költő
barát egész pályáját áttekintik. Remélem, Sárándi József megbocsátja ezt nekem: A
rendszerdöntögető című könyve szerkesztőjének. Sárándi eme emlékirata evvel a közös
gondolkozással zárul. És a felelős kiadója – a Barbaricum Könyvműhelyben utoljára – még
Körmendi Lajos.
1998-ban még azt is tervezi, hogy a karcagi Fehér Hollóban a kilencvenes években
bemutatott festményekről tartott tárlatnyitó kisesszéiből, beszédeiből is könyvet ad ki, de
ez a szándéka már nem valósult meg. Ez a több tucatnyi esszé valahol, a hagyaték irattárában várja a majdani feltámadását. Feladatot hagyva tehát a lelkes utókornak is.
Kivételt tettem a Metróba írt kisesszéinek értékvédő, bölcs ciklusával: Zuhanó repülőn
címmel az zárja a III. kötet válogatását.
Az első és második kötetbe kilenc illetve tíz könyvet építettem be, a harmadikba öt
könyvet. Őket követi a Válogatott művek innen-onnan és a Zuhanó repülőn. A kötetekbe
szedett írások nem a megjelenésük, hanem – lehetőség szerint – a keletkezésük idejében
követik egymást. Éppen úgy, mint a trilógiaméretű monográfiám feldolgozásaiban. Így
könnyen egymás mellé tehető a két sorozat, könnyen nyomon kísérhető a művész
„fejlődése”.
Körmendi mindjárt az első verseskönyvében (Barbaricum, 1981) egyéni tájegységet
határoz meg, és ezt Barbaricumnak nevezi. A Barbaricum (1979) című ódában ez az egyéni
táj nagyhazát jelent: Kelet-Közép-Európát, s benne a magyar–kun világot. Az egyéni
tájegység nagykunsági–karcagi kishazája az óda ikerpárjában jelenik meg, ez a Mifelénk
(1981) mágikus realista füzér. Majd a Művész Pista huszonegye (1978) című elbeszélése
és a Nyers hús (1979) című kisregénye a kocskori (karcagi) városszéli Barbaricum–Magyarország felfedezése lesz.
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A Mándoky Kongur István gyűjtötte gyermekkiszámoló mintájára, tehát a kun hagyomány alapján készül a Kiszámolós (1977) című hazafias vers. A magát kunnak valló Körmendi megénekli a példaképeit, a garabonciás Csokonait – Rögtönzések Csokonaihoz
(1976) –, a „táltos” Szűcs Sándor néprajztudóst – Időért viaskodó (1977) –, továbbá a fiatal
karcagi barátait is, akikkel egy új, modern polgári szemlélet kialakításán fáradozott
Karcagon. A Végrendeletféle (1979) Szabó Mihály fazekashoz írt vers: szapphói strófában.
Ebben az elégiába hajló epigrammában vagy elégikus ódában vagy dalban a fazekasságot
dicséri az agyaggá változás misztériumában. A versmondók felfedezésére váró Tojásuniverzum (1979) versciklusa a költészet szabadságjogait, lehetőségeit vizsgálja újszerűen,
egy végtelenül egyszerű plasztikai formához, a tojáshoz, mint eszközhöz kötve. Ennek
egyik darabja a Györfi Sándor szobrásznak ajánlott Egy álombeli tér plasztikái (1979). Ez
egy modern himnusz, amelyben az ámuló költő reneszánsz alkatnak mutatja be a barátját.
És a vidám poéta a Kun miatyánk avagy évődő torzkép M. K. I.-ról (1981) című kedves
versében, amely egyszerre jellemkép és helyzetdal és karikatúra, elsöprő erővel, hiperbolikus túlzásokkal bontakoztatja ki az elhivatott turkológus Mándoky szilaj egyéniségét is!
Hírhedt riportsorozatában, a Boldog emberekben (1980, 1984, 1985) az érdekli, hogy az
ember álmaiból mi maradt meg az élethez való idomulás során: hogy a magas égbolt
mennyire lent van. Ebben is megszólalnak a kunok. A pusztai gyerek hőse Nagy Balázs
kunmadarasi gulyás. Az Öreg fa, hazai földben szintén Szabó Mihályról szól. Ő itt az író
szócsöve. Ez a „kunsági magyar” szinte felmondja mindazt, amit Györffy István és a népi
írók értéknek tartanak, amit a Veres Péter-i „népben, nemzetben” való, illetve a Szabó Pál-i
„ahogy lehet, minden időben úgy, ahogy lehet” gondolkodásból a fazekas a maga gyakorlatában és életvitelében megvalósított.
A kreatív művész az 1968. 08. 22-étől 1999. 04. 14-éig írt Dátumversekben új, intim
műfajt teremt. Ezek között is van, nem is egy, nagykunsági vonatkozás: 1979. 05. 26. (A
kunmadarasi támaszpont mellett elhaladva) / Szegény hazám, / Barbaricum, / hadseregek
/ segge alatt/ meglapulunk / – fűben a gyík – / élni talán / nem lehet itt, / ámde muszáj.” , 1995. 10.
06. (A Kun emlékhely avatásakor) / Megváltakozás? / Ne csak a Kunságot! / Az országot!
A gyökeres állat (1992) kötet híres ciklusa a Ló a mecsetben (1982). Ez a hazát találás
nagyverse. Tartalmában realista, formájában eklektikus, szintetizáló poéma, lírai napló.
Jellegzetes Körmendi-mű, vagyis egyszerre nyers és érzékeny, a költő szavaival élve, ez
„egy indulatos, barbár könyv.” Ilia Mihály levelében (1985. 09. 23.) komoly megállapításokat tesz erről a ciklusról. „A vers nagyon fontos, szerintem nemzedéki vallomásnak
tekinthető. A Barbaricum közepén tett vallomás hasonló Bartókéhoz, amikor a francia
kritikusok előtt a sértőnek szánt barbár minősítést büszkén vállalta. A vers utalásanyaga
(nevek) jelzi a rokonság szálait, ugyanakkor érzem az Ady-dühöt, a magyar vidék
kipányvázott lelkeinek vergődését.” Ebben a kötetben is helyet kap a Körúti béke (1984)
című elégia. Erről írta Körmendinek 1986-ban Ilia Mihály egy levelezőlapra: hogyha
semmi mást nem írt volna a korról, csak ezt, akkor is beírta volna a nevét a magyar
irodalomtörténetbe. Erről 2005-ben Alföldy Jenő is kinyilatkoztatja: „Magvasabb diagnózist még nem olvastam a nyolcvanas évek állapotáról.” Magyarország kor- és kórképe:
„Mennénk. Nem tilos. De nem szabad.”
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A Kurgán (1997) kötet lírai bedekker: Körmendi rokonlátogató őskereséseit gyűjti össze.
Ez a „kun-magyar” költő úgy megy Keletre – 1985-ben Kazakisztánba, 1988-ban Tatársztánba, 1990-ben Mongóliába és Kínába –, hogy rokonokra leljen. A rokonságot – méltó
utódként – nemcsak a vérrokonságra érti, hanem a szellemi, érzelmi rokonságra is kiterjeszti. Van két kiemelkedő mongóliai verse, amelyben négy motívum is erősíti egymást.
Az Ősök (1990) és A puszta (1990) az őskeresés, a puszta, az otthon és a kun kultikus növény, az üröm motívumát szerepelteti együtt.
A Vad játékok (1994) kötet a kunsági régióban látottakról, hallottakról szól: hol ironikusan, hol tárgyilagosan, hol üde hangon. Üde hangú a Vakáció című egyetlen Körmendihangjáték.
A Telefax a Megváltónak avagy IV. Louis Bejgliumban (1990–1995) pedagógiai naplóés tézisregény. Azt bizonyítja, hogy a gyermekszeretet gyógyító erőforrás. A regénybe az
író belecsempészi a lokálpatrióta megnyilvánulást is, hiszen a karcagi haza egy részének a
szeretetét is, magától értetődően, tanítani kell.
A Körmendi Lajos összes művei II. kötete versfordításokkal kezdődik. Franco Fresi
olasz-szárd költő A víz és a földek dalai (1996) című kötetével indítja el Körmendi az
egyszemélyes kiadóját. A kötet 45 verséből Bistey András nyersfordítása alapján 39 verset
ültet át magyarra.
A puszta fiai / Kazak költők versei Körmendi Lajos fordításában (1996) magába foglalja
Körmendi utószavát is (Kalandozás a kazak irodalom történetében). Tökéletesen érzi és
érti a kazak–kun szellemi rokonságot.
Nagyon erős kötete a műfajcímet viselő Magánkrónikák (1996). Tehetsége a rövid
prózában is megnyilvánul. Nyelvének színességét, változatos formakincsét itt is megcsodálhatjuk. A műfajcím a kisember életmozzanataira utal. Ezek a krónikák életszinopszisok
vagy metszetnovellák. A pillanatfelvételeket a nyers természetesség, a groteszk és ironikus,
pengeéles vonások, illetve a líraiság jellemzik. Az egészen kitűnő újságírói munka termékei
ezek. A Vallomásban (1989) például a feszültség a hatalom embere és a nép képviselője, a
jellegzetesen kun testi alkatú és kun észjárású paraszt között villódzik. És nem a nyomozó
„elvtárs” sikeréről szól, hanem a „ravasz paraszt” ítélkezéséről.
Az Öt perc az élet (1997) megtöretésünk és szétszóródásunk 20. századáról szóló elbeszéléseket tartalmaz. E kötet leghosszabb, de legmegrázóbb, legkidolgozottabb története
A bozgor című elbeszélés. A cím onnan ered, hogy vannak románok, akik bozgoroknak,
azaz hazátlanoknak (hazátlan bitangoknak!) nevezik, illetve tartják Erdélyben a magyarokat, a székelyeket.
A Robinson az árokparton (1999) a szociális érzékenység könyve. Irodalmi riportokat
tartalmaz, amelyek kétpólusú világot tárnak fel előttünk, hogy okuljunk annak riasztó
vonásain, továbbá az otthont nyújtó szülőföld arkhimédészi pontján, Karcagon. Az egyik
riport Karcag város apoteózisa: ez az Egy város arcai (1999).
Az én Karcagom avagy Bod László festőművész világjárásai és hazatalálásai (1999)
hűségkönyv.
Ötemiszuli Szalamat (2000) a kazak sors festője és grafikusa. Körmendi az ő alkotásait
mutatja be sajátos tárlatvezetéssel, közérthető, ismeretterjesztő magaslaton.
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A képek árnyéka vagy T.S. festőnyűvész, aga, bég, bej, pasa, alkoholtábori hangadó és
képmutogató mester tsudálatos világához egy-egy tsámpás lábjegyzet (2001) Torok
Sándorral közösen készített könyv. A költő bizalmas-familiáris versei a képek mögé látnak,
és felfedik a festő pályáját.
Az együttleges szellem (2002) a leghazafiasabb karcagi könyv. Jelentősége Bellon Tibor
Nagykunság (1979) című könyvével vetekszik. Csúcsteljesítménye a Kunsági mikrokozmosz
(1999). Ez Körmendi legszebb esszéje. Gombos Imre elragadó elbeszélő költeményéről, a
kis puli verses meséjéről, az Éjfél Vitézről (1958) szól, emelkedett művészi nyelven.
A kutyafa (dr. Varga Gábor Debreceni Bibliofil Műhelyének kiadványa, Debrecen, 2003,
az Utószót is dr. Varga Gábor írta hozzá) jórészt Körmendi halállal vívódó líráját tartalmazza, Torok-rajzokkal díszítve. Ezt a művet is figyelembe véve jegyzi meg Szathmári
István nyelvészprofesszor a következőket: „Körmendi Lajos és Torok Sándor sajátos írásaikkal, nyelvi-stilisztikai leleményeikkel fényesen igazolják nyelvünknek azt a nem eléggé
hangsúlyozott sajátságát (erről tartottam tavaly előadást), amelyet csak a >kreatív< jelzővel
illethetünk, és amely bizony kevés nyelvre jellemző” (e-mail-levél, 2013. június 22.).
A Körmendi Lajos összes művei III. kötete a kumuk költő, Mahammat Badrutdin Az
örökké való tekintet (2003) című verseskötetével nyit, amelyet Körmendi fordított magyarra, és látott el utószóval (Egy dzsigit a Kaukázusból). A Barbaricum Könyvműhelyben
megjelenő kötetet dr. Bartha Júlia szerkesztette, a kötetben közölt fotókat is ő készítette, a
tipográfia Nagy Attila Csaba munkája. A megjelenését Hartay Csaba szarvasi vállalkozó
is támogatta. A kötetet Körmendi Szalai István emlékére szánta. Szalai István orosz szakos
tanár úr sokszor (itt is) segítette őt a nyersfordításaival.
Úgy véli, hogy a nagykun öntudatot nemcsak a helybeli történésekkel, hanem a keleti
kazak, tatár, kumuk rokonsággal is lehet – és kell is! – erősíteni.
A táltos kincse (2004) Körmendi monda-, mese- és történetgyűjteménye. Borítója és
illusztrációi L. Ritók Nóra munkái. A kötet megírását a Karcag Városi Önkormányzat
támogatása tette lehetővé. Felelős kiadója dr. Fazekas Sándor polgármester. A szerző
köszönetet mond az impresszumban a Györffy István Nagykun Múzeum munkatársainak,
továbbá Séllei Lászlónénak, dr. Bartha Júliának, Elek Györgynek és Berecz Andrásnak. A
tipográfiai munkát itt is Nagy Attila Csaba végezte. Körmendi újszerű, mítoszteremtő
szándéka a török világ három költőiesített mondájából is kitetszik. Ezek a Bengecseg
(2001), a Mákos Balázs (2001) és az Apavára (2001). A patrióta ezekben a mai kun emberekhez, sőt: a gyerekekhez szólóan ír modern, jó stílusú és hasznos, a helyi közösségekhez
nevelő, építő, értékteremtő szándékkal kapcsolódó elbeszéléseket.
A Körmendi és Sarusi szabadcsapat (K. Lajos S. Mihályról, S. Mihály K. Lajosról) (Barbaricum Könyvműhely, 2006) című gyűjtemény a két író kedves, lelkes, játékos, őszinte
barátkozását mutatja be. Ezt a „posztumusz” kötetet Sarusi Mihály szerkesztette, a tipográfiai munkálatokat Bodolai Mária végezte.
Az Édes otthon (Berekfürdő, 2007) „posztumusz” kötet a Találkoztam egy emberrel sorozatot fonja össze sajátos, a szerkesztő Sarusi Mihály szándékai szerinti „mozaikregénnyé.” Pillanatfelvételek, vázlatok, rajzok, karcolatok ezek az apró színesek, kétpercesek.
A borító Hangyási Attila munkája. Kiadója a Bereki Irodalmi Társaság, felelős kiadója:
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Molnár János. (Sarusi Mihály mozaikregény-koncepciója megszünteti a füzér darabjainak
címeit és keletkezési dátumait. Mi filológiai szempontból, az életműkutatókat segítendő,
visszaállítottuk őket.)
A kilenc kínzás földjén (Barbaricum Könyvműhely, 2009) „posztumusz” kötetet szintén
Sarusi Mihály szerkesztette, a borítóterv Kocsis Csabáé, a tipográfiai munkát Tóth Zoltán
végezte. Körmendi útirajzai eleven, friss világlátást mutatnak fel.
A Válogatott művek innen-onnan gyűjteményben olvashatunk például recenziót Serfőző
Simonról, Buda Ferencről, művészet-szociológiai mágikus realista elbeszélést (Egy
nyugtalan lélek) Örsi Imre karcagi naiv szobrászról. Felfedezhetjük Az Y. Diákszínház esete
a Rómeóval (2000) című, országos, szenzációs sikerű paródiát. Láthatunk interjút Kiss
Tamással, karcolatokat, verseket, paródiákat költő barátokról. Itt megtalálhatjuk Körmendi
11 haikuját is.
Körmendi Lajos egy „visszaszorított nép” (Serfőző Simon kifejezése a Bűntelenül (1982)
című verséből) fiaként élt és alkotott. Hogy a pályaképét világosan lássuk, a jelentőségéről
szólva szükséges idéznem is (időrendben teszem) a művészete, emberi tartása jó ismerőit.
Sarkady Sándor soproni költő, a karcagi gimnázium öregdiákja, a halálhírre 2005. január
2-án levelet ír Körmendi családjához. „Sokan, nagyon sokan tudják, hogy ki volt Körmendi
Lajos, hogy mily sokat tett a nemzeti irodalomért, a tájhazáért, a Nagykunságért, népünk
felemelkedéséért. Életműve maradandó: megőrzi és fenntartja az ő emlékét.”
A kárpátaljai Nagy Zoltán Mihály, A sátán fattya (1991) című magyar kisebbségi sorsregény híres írója Vigasz a gyászban (2006) című emlékezésében búcsúzik a barátjától:
„Körmendi Lajos az újabb kori szabadságharcosok közé tartozott.”
Jenei Gyula a Bartha Júlia szerkesztette „posztumusz” kötet, Az álom fonákja (Barbaricum Könyvműhely, 2006) kapcsán írja a recenziójában (Válogatott huszonegy, 2007):
„Nem csak a Kunság írója volt, de nemzedéke sokoldalú és jelentős alkotója.”
Ilia Mihály irodalomtörténész, a Tiszatáj egykori legendás szerkesztője – kedves tanárom
volt a szegedi egyetemen – azt írta nekem (e-mail-levél, 2009. 10. 14.): „Van olvasmányélményem Körmendi Lajos írásairól, a Buda Feri típusú szerzők közé számítottam őt is.”
Györfi Sándor szobrászművész, az egykori barát és harcostárs a Körmendi-trilógiám
első kötetének karcagi bemutatóján, 2012. 06. 22-én megvallja: „Egyben látva nagyobb
hatású az életmű. 1968–69-ben ismertem meg. Ő fogalmazta meg, nekünk mi a dolgunk a
világban.”
Serfőző Simon, Körmendi felfedezője azt írja a levelében, 2012. 08. 09-én: „Ő nem
provinciális irodalmára volt a kunsági provinciának, hanem kiemelkedő alakja.”
A bucsai születésű Sárándi József költő levélformában fogalmazza meg véleményét a
monográfiámról, és benne, természetesen, „a Mesterről” (Leányvár, 2012. szeptember
tizenegyedikén): „Körmendi Lajos (…) nem csupán a Nagykunságnak volt legjelentősebb
írója, de jelentősége az egész magyarságé, itthon és külföldön, a szélrózsa minden
irányában, ahol honfitársaink élnek.”
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Sarusi Mihály író a trilógiám első kötetéről írva mondja 2013-ban (Milyen is volt
Körmendi Lajos világa): „Nehéz kimondani, de mit lehet tenni: Körmendi Lajos a nagykun
kishaza igaz hőse volt. Akit jó magyar szokás szerint majd’ mindenki igyekezett elhallgatni,
elhallgattatni, félretenni, kiszorítani, semmibe venni.”
Valóban igaz, többször kerül válságba már a megélhetése is. 1996 elejére például, amint
azt az 54. dátumversében, makámájában (1995. 12. 31. – 1996. 01. 01. (Midőn nem mulatott)
írta. „– E zord év végére még pontot/ nem tettem: – a buékra éppen állástalan lettem. – E/
táj múltból visszatért régi jó – urai szeretnék, ha a ré-/ gió – (ahogy egykor volt téve és
tanítva) – gondosan / lenne írótlanítva.” Munkanélküliség szakadt rá, mert az MSZP
győzelme megpecsételte főszerkesztői állását a Jászkunságnál.
Bertha Zoltán irodalomtörténész azt írja levelében (e-mail, 2014. 01. 02.): „Körmendi
Lajos nemzedékünk egyik vitathatatlan fémjelzője, a Nagykunságban pedig már szinte
klasszikusnak számító személyisége volt.”
Sárándi József 2014. október 8-án – már a trilógiám minden kötetének ismeretében –
telefonálja meg a frissiben kialakított véleményét: „Körmendi Lajos klasszicizáló írásművészete pedig, mint egy naperejű fénypászma, bevilágítja a város, a kunsági táj szeretnivaló
szépségeit, ám tragédiáit is.”
1998. október 28-án megtudja, hogy betegsége a gyógyíthatatlan rák. Ezután, túl azon,
amit az orvosok, a hitvese, a családja, a barátai segítettek neki, ő a maga módján, munkamániával akarja késleltetni az elmúlást. Mert: „Jó volt köztetek.” Pedig 1998. október 28-a
óta már valóban „zuhanó repülőn” élt. Mégis védte az értékeket. „Leghívebben mindhalálig.”
Sarusi Mihály írótárs 2015. böjtmás hava 5-én Balatonalmádiból küldi el, jó barátként,
a javaslatát Karcagra, az illetékes kuratóriumhoz, hogy vegyük fel az egykori küzdőtársa
életművét is a karcagi értéktárba. „Karcag és a Nagykunság valaha volt legnagyobb írója,
Körmendi Lajos (1946–2005) a Nagykunság és Karcag szerelmeseként, rendíthetetlen
híveként és képviselőjeként, értékei, szellemisége, lelke fölmutatójaként olyan jelentős
teljesítményt hagyott utókorára, városára, a nagytájra, de az egész magyarságra, hogy
számomra a lehető legtermészetesebb lenne, ha életművét Karcag város fölvenné saját
értéktárába.”
Az értékzavarok korában – csatlakozva Sarusi Mihály véleményéhez – olvasásra ajánlom, és a karcagi, a megyei, sőt: az országos védettségre javaslom a többek között József
Attila-díjas (1995), Arany János-díjas (2004) Körmendi Lajos életművét.
Rideg István
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Apáink hagyatéka avagy a ragaszkodás vallomásos könyve
Bihari György: Apáink hagyatéka
(Barbaricum Könyvműhely, Karcag, 2015. (327 p.)
Megható, hogy az apai és az anyagi ágon egyaránt sváb származású Bihari György, az
Apáink hagyatéka című emlékirat történetírója, született 1947. november 9-én, így határozza meg önmagát: „Egyszerűen egy lokálpatrióta érzelmű, a Nagykunság porát-sarát szerető
és tisztelő földhözragadt parasztember gyerekének éreztem és érzem magam.” Tiszta őszinteségét, igazmondását, karakteresen kitartó szorgalmát, a helyi világhoz való ragaszkodását,
többször könnyekig elérzékenyülő voltát Édesanyjától, Édesapjától egyaránt örökölte, mint
lelki, szellemi, érzelmi hagyatékot. Miközben a végigküzdött életútján kitűnő gyakorlati
ember: felnőttkorában brigádvezetőként kezdte a mezőgazdaságban a kenyérkeresetet, majd
állattenyésztési ágazatvezető lett, aztán állattenyésztési főfelügyelő, utána főállattenyésztő,
a rendszer megváltoztatásakor mezőgazdasági ügyintéző, végül banki dolgozó és nyugdíjas
korára önálló gazda.
Amit Bihari György vallomásában az értő és érző ember felelősségével leír, annak
kiküzdött súlya van. Hiszen kimondatlanul is vallja, hogy csak akkor szólj, ha jobbat tudsz
a csöndnél. Tudja, hogy ő egész életében tanú volt, és ennek a tanúnak most meg kell szólalnia. Hiszen olyan erős emberi tartásokat, indulatokat látott meg már az őt felnevelő családban, az indító gyerekkorban, ami egész pályáján segítette élni. (Nem véletlen az, hogy a
szerző a rokonság kitüntetett szavait – „Dédszüleim,” „Nagyanyám,” „Szüleim”, „Édesanyám”,
„Édesapám”, „Kedvesem”, „Feleségem” – mindig tulajdonnevesítve írja le, kifejezve ezzel
is mély tiszteletét és szeretetét. ) A szülők foglalkozása, viselkedése elemi erővel hatott az
íróra.
Az első könyves író általában még hiszi, hogy az írásnak (és bizonyára az olvasásnak
is) jellemformáló ereje van. Ezért hát az írni tudás olyan adomány, amit nem lehet eléggé
megbecsülni.
De ez az első könyves szerző, Bihari György képes is – az első próbálkozásra – jól elkapott jólelkű figurákat, anekdotikus szituációkat előhívni, elénk teremteni a múlt ködéből!
És nem utolsó sorban ezek a remekbe szabott, élvezetes, színes ligetek lesznek azok a szellemes megközelítések, amelyek miatt is szinte már lehetetlen lesz ennek a könyvnek a letétele.
Ilyen „az öreg Vaskalapos Szabó Imre” alakja. Aki a másodikos gimnazista diák legnagyobb ámulatára elárulja, hogy az ő osztályfőnökének, Szalai István tanár úrnak „Én vágtam
el a köldökzsinórját, amikor megszületett.”
Később, „Az esküvőnkön a vőfély szerepét Szabó Imre bácsi látta el. Csodálatos versei
voltak az ilyen alkalmakra, jól megríkatta és megnevettette a násznépet.”
Az író láthatóan élvezi, hogy amit leír, rögzít, összegez magának és az utókornak, azzal
nagyra, tágra nyílik körülötte a világ. Szabó Imre nevelő hatása kétségtelen. Az író rádöbben: „Előttem szimbólummá vált. Az egyenes jellemű, konok, kitartó, dolgos kun ember
szimbólumává.”Az író rájön, a bölcsesség gazdagabb, mint az okosság, mert benne rejlik
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a mások tisztelete, megbecsülése és szeretete is. „Kár, hogy az emberek megöregednek és
meghalnak. Annyi, de annyi bölcsesség birtokába kerülnek, aminek továbbadása hasznos
lenne. Nemcsak az okos embernek van kisugárzása, hanem az egyszerű és bölcs is gyújthat
szikrát maga körül, ami megvilágítja mások útját.”
De igen emlékezetes Gyuri diákkorából B. Major László tanár úr jóságos alakjának a
megidézése is, aki egyébként makarenkói pofonokkal szokta megszégyeníteni a diákokat:
„csak egy fehér köpenyes alakot láttam úszni a levegőben, és hozzám érve két akkora pofont
kaptam, hogy beleszédültem. A helyemre támolyogtam, és rettentően szégyelltem magam.”
Nincs érte harag.
Pompás figurákkal találkozik az író a munkahelyén is. Ilyen a karcagi Háry János:
„esztelenségeket mesélt az öreg Bányai.” „Hát az úgy vót, ecsém, hogy olyan két lovam vót,
hogy olyan senkinek a környíken. Hozzá kezdett szülni a báróné. Szólt a báró, hogy Mihály!
Azonnal vidd be a naccságos asszont a bábáho. Mire beírtem Szeghalom alá, a báróné megszült. Fél kézzel kihúztam a gyereket, a másik kézzel meg hajtottam a két lovat. A bába aszonta,
hogy jól dolgoztál, Mihály, mehettek visszafelé. Visszavittem a bárónét a kastélyba, a báró
meg megdícsért. A két lú egy óra hossza alatt tette meg a félnapos utat.” „Az se volt semmi története az öregnek, amikor a báró lova beteg lett, és akkor ő Kertészszigetről Szeghalomba
ment vele az állatorvoshoz, aki megállapította, hogy Mihály, ez a lú mán Töviskesnél megdöglött, csak a sung hozta be idáig.”
A karcagi tájszólás remek szövegeit rögzítette le itt. Kedveli egyébként a hangulatos
szavakat. Ilyen például a „sírkálkoztunk” karcagi tájszó is („egész nap sírkálkoztunk a jégen”),
azaz csúszkáltunk. Igen választékos hatást ér el például a kies szó használatával. „Körmendi
Lajos magas színvonalon, írói művészetének jellegzetes vonásaival mutatta be művésztársainak a bereki gyógyvíz áldásos hatását, a táj csodálatos kiességét.” A kies A magyar
nyelv értelmező szótára szerint nemcsak félreesőt, lehangolóan elhagyatottat jelent, hanem
elsősorban azt, hogy a táj „Természeti bájainak üdeségével, enyhe változatosságával kellemes hatást keltő, részeinek összhangjával szemet, lelket gyönyörködtető, vonzó, elbájoló”.
Jóízű színező nyelvi telérekre is talál tehát. De a könyv fő értékei mégsem ezekben rejlenek. (Leírójuk különben sem hajszolja a kuriózumokat.) Hanem a szépen kidolgozott
esszészerű vallomásai az igazán felejthetetlenek.
Sohasem olvashattunk még ilyen – a megvilágosodás erejével ható – „hangulatjelentést”,
vallomást a karcagi Május 1 Tsz elpusztulásáról, mint amilyet Bihari György leír. Egyszerre
tárgyilagos és őszinte, és éppen ezért megrázóan fájdalmas. Kis túlzással mondva szinte
apokaliptikus erejű az, amit a rendszer megváltoztatását átélő főállattenyésztő embersége
megélt, látott, és e könyvben fellebbezhetetlen szakszerűségével, igazmondásával, fájó
szívvel, lélekkel érzékeltet. „Életem keserű időszaka volt az! Az ipari szakmával rendelkező
jogosultak nem traktort vagy munkagépet vittek, hanem állatot. Miért? Azért, mert azt
azonnal pénzzé tették. Az egyik vezető a két legszebb csikót vitte el – sorshúzással, azt mondják,
irányítottan (?), amit rögtön a város leggazdagabb cserépkályhagyártója vett meg tőle. A
sehonnai vízvezeték-szerelő két tehenet vitt el, amit az egyik komája MTZ traktor után
kötött, és úgy vonszolták az állatot, aminek egész életében nem volt kötél a fején, hiszen
szabad tartású istállóban élte addigi életét. Otthon megkötötte a kerítésoszlophoz, és kiírta
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rá, hogy eladó! A kivitt anyajuhokat azonnal levágták, és eladták a húsát. Így ment, sajnos,
napokig, a téesz szétbomlasztása. A napi politika kereste az alkalmat, hogy hol tud még
nagyobbat belerúgni ebbe a folyamatba.
Így vált hamarosan szinte semmivé sok-sok karcagi embernek a munkája és annak
eredménye.”
Az alföldi paraszti kultúrában sokkolóan, hegyomlásként bekövetkező életmódváltozás
kapujában, 1992-ben vérző szívvel töpreng el az író (a főállattenyésztő) az „aki bírja, marja”
jövőn. Mit lehet tenni? Bihari György rövid ideig „új típusú” szövetkezet megszervezését
latolgatja („talán egy új termelői közösséget – vagyoni alapon – létrehozva”), de hamar
feladja, gyengének érzi magát hozzá, mert képtelen lenne erőszakos áldozatokat hozni a
megvalósítás érdekében („nekem nincsen erőm embereket elküldeni onnan, ahol eddig a
kenyerüket keresték”).
Ebből a vallomásból itt vádirat lesz! Pontosan a könyv aranymetszetében (a felén túl, a
háromnegyedén innen: tehát a leghatásosabb helyén). „Megmondom őszintén, én magam
is kezdtem foglalkozni a jövőmmel. 1992-ben lejárt az addigi elnök mandátuma. A magam
részéről azt az embert nagyon tiszteltem, mivel úgy éreztem, a tíz év alatt maximálisan
élveztem a bizalmát. Közöttünk nemigen volt semmiféle konfliktus. Értettünk egymás félszavaiból is. Úriemberként viseltettünk egymással szemben. A vége felé egy napon azzal
jött be hozzám, hogy vállaljam el az elnöki pozíciót, mert ő sem szeretné, ha továbbra is ebek
harmincadjára esne szét a téesz. Neki is ebben volt az élete, de nem akar a továbbiakban
itt dolgozni, neki már az osztrák-magyar tulajdonú kft-je biztos megélhetést fog nyújtani.
A koncért – a megmaradó vagyonért – volt jelentkező bőven. Ettől féltette ő is a megmaradó
társaságot.
Idegtépő hetek-hónapok voltak ezek, hiszen a folyamat elindult, megállítani már nem
lehetett, de kérdés: egy jó döntést hozva, talán egy új termelői közösséget – vagyoni alapon
– létrehozva, meg lehetne-e menteni sok munkahelyet, és az emberek megélhetését biztosítani lehetne-e.
Gondolkodtam a dolgon, de nem sokáig. Egyrészt azért, mert olyan téeszvezető-ellenes
hangulatot teremtett a politika, másrészt mert az új gazdasági formáció a dolgozók
elküldésével is járna, hiszen nem lehet minden tevékenységet megtartani. Ez esetben nekem
nincsen erőm embereket elküldeni onnan, ahol eddig a kenyerüket keresték.”
A tudással és tapasztalattal felgyűlt emlékek megvallásának másik nagy erejű része a
karcagi sportéletről szóló összefoglaló. A címe: A „sportéletem”, amely Édesapám szerint
haszontalan időtöltés volt (1981–1995). Szép emlékeket állít ez az esszé a naiv Németh
Pál pártmegbízottnak, a nagy étvágyú Kontha Károly edzőnek, a futballszakosztály újraszervezésében betöltött saját „futballvezetői” szerepnek. Az ilyen lelkes sporttörténeti feldolgozás is ritka ám, mint a fehér holló!
Bihari György könyve kitűnő és hiteles áttekintést nyújt a karcagi nagy kiterjedésű
birtokhatáron működő mezőgazdaságról. A mérleg elgondolkodtató arról, hogy mi volt, és
mivé lett! Hogy mi minden eltűnt, elenyészett. „És még lehetne sorolni a nincstelenséget.
Ami nem azért van, mert ez a fejlődés iránya, hanem azért, mert a rendszerváltoztatásnak
ez volt az igénye.”
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Az író keserű szájízzel emlékeztet, vagyis leleplez és elgondolkoztat, amikor az emberi
erőforrások eredményeinek a megsemmisülését konstatálja. Ha ez lett volna a fejlődés ára,
akkor bizony nagyon nagy árat fizettünk érte. Hihetetlenül sok mindent feláldoztunk. Az
író vallomása sorolja, sorolja a tényeket, és azok bizony olyan ridegen kopognak, mint a
koporsóba hulló rögök. „A félreértések elkerülése végett én nem a szövetkezeti mozgalmat,
és annak főleg nem a nyolcvanas évek vége felé kialakult helyzetét sírom vissza, hiszen
tarthatatlan volt már akkor a vagyon birtoklásának helyzete, a munkafegyelem és még
néhány romboló hatású folyamat. Hanem azt a szakmai munkát, amit végeztünk, és azokat
a szakmai eredményeket, amiket elértünk, amiért az egészségünket, a fiatalságunkat szinte
feláldoztuk, azt fájlalom. Az ment semmibe. Nem lehet azt elfelejteni, amikor nyugat-európai
szakembercsoportok jártak itt, a városban, és elismeréssel szóltak a hatalmas búza- napraforgó-, cukorrépatáblák terméseredménye láttán. Vagy amikor a hatszázas tehenészetünkben az évi hatezer literes tehenenkénti fajlagos tejhozamot bemutattuk. Vagy a 6.500 darab
anyajuh szakaszos legeltetését látták az öntözéses gyepgazdálkodás mellett.
Na, a rendszerváltoztatás utáni években letűntté és semmivé válókká lettek az eredményeink.”
Az író szorgalmasan ír, rögzít, több helyen elárulja, hogy azért olyan precíz, mert a
naplófeljegyzései alapján dolgozik. Hiteles látleletet akar tehát hagyni az utókorra. Ebben
az elfásult, elkeseredetté vált, befelé forduló embereket hordozó korban, az értékzavarok
korában elégtételt akar adni önmagának is, és egykori munkatársainak is.
Könyvének több rétege van. De mindenesetre van egy szakmai, gazdasági-, érzelmi- és
van egy családi, familiáris érzelmi vonulata.
A családjáról, és főleg Édesanyjáról, Édesapjáról, szinte csak érzelmi hőfokon tud írni.
Gyakran már-már költői magaslaton. Idéznem is kell erre egynéhány példát. „Azt nem tudom,
hogy Édesanyám kért-e, kapott-e áldást az életére, a munkásságára, de azt tudom, hogy ő
két kézzel osztotta az áldást a szeretteire, a gyengékre, az elesettekre. Azt az irdatlan sok
munkát, amit elvégzett életében, sokan csodálták. Példátlan volt az a szeretet, amit a soksok ember táplált iránta. Ő mindig viszonozni akart mindent. Én azt hiszem, az – az egész
életével sikerült is neki.”
„A ránk szakadt mély gyászt Édesapám nem tudta feldolgozni. Próbáltuk számára elviselhetővé tenni az egyedül maradást, de Ő soha nem tudta elengedni Édesanyánkat.”
A mű végén tehát felerősödik a családi, familiáris érzelmi vonal. A vallomás kifejezetten
az „apáink hagyatékának”, a szülők erkölcsi, szellemi, lelki életének, mint hagyatéknak,
ad értelmet. Íme, milyen szép az apa-sirató, az apa-éltető jó szó is! „Számomra szomorú,
végtelen szomorú időszak következett. Végképp kidőlt az oszlop az életemből, amihez igazodtam.
Próbáltam magamba préselni az Ő hagyatékát. Mit is? Az egyszerűséget. A kétszer kettő
igazságát. A munkába vetett kiolthatatlan hitét. A rendet, ami körül vette. Amit minden
napra megteremtett családjának és magának, és megkövetelt környezetétől. A keménységét:
a szó fizikai és lelki vonatkozásában. A gyengeségét, amit engedett magán felülkerekedni,
ha a szeretteiről volt szó. A konokságát, amivel mindazt elérte, amit el akart érni. Még sorolhatnám a tulajdonságait, amit magával vitt a sírba.
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Hogy meg tudjuk-e örökölni a Szüleink jótéteményes hajlamait? Talán igen, de lehet, hogy
nem.
A Szüleink emlékét ápoljuk olyan szeretettel, mint ahogyan mi az Ő életükben velük
voltunk! Amíg élünk, ez kötelességünk!”
Végül a történelem sodrába helyeződik a szülők tette. „Pedig nem volt könnyű >akkor<
sem! Sőt, nagyon nehéz volt! És Anyáink mégis vállalták a szülést értünk. És ezért lettünk
mi. Akarták az életet. Mi lettünk az életük. És hagyatkoztak. És kijelölték az utunkat. És
milyen szép, hogy a mi életünk is lassan a gyerekeinké lesz. Ámen!”
Bihari György a felesége családjáról is csak az elismerés, a tisztelet hangján tud szólni.
„Drága jó Szüleink, gyermekeink Nagypapái, Nagymamái élték a látszólag boldog, de már
>itt fáj, ott fáj< panaszos öreg napjaikat.”
Saját szűkebb családjáról is mindig csak kedvesen, bensőségesen, nagy-nagy emberi
tisztelettel. Feleségéről, Editről mondja: „Felkértem táncolni, és onnantól a mai napig nem
engedtem el a kezét. Ennek lassan negyvennégy éve. Az, hogy ez így történt, azt gondolom,
jól történt. Az elmúlt negyvennégy év a bizonyíték rá. A jó Isten nem szórja két marokkal a
szerencsét, de úgy gondolom, hogy mi nagy ajándékai vagyunk egymásnak.” Fiáról,
Gyuriról mondja: „Ő is rendkívül szülőszerető, ragaszkodó típus”. Lánya, Emese a „csipet
lányom”, aki most Budapesten él: „segítettünk neki. Mindezektől függetlenül az Ő kicsi
szíve mindig hazahúzta, és amikor csak lehetett, jött haza, Karcagra.”
Bihari György családja jó család.
Bihari György könyve szép könyv, okos könyv. Példamutató könyv: a vádoló és megtartó
ragaszkodás vallomásos könyve.
Rideg István

1. kép.
Bihari György könyvének
borítója, 2015.
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Jákob lajtorjáján. Karcag 2012 (540 p.), Útban hazafelé. Karcag, 2013 (264 p.),
Hullámverésben. Karcag, 2013 (307 p.)
Amikor Fejes László nyugalmazott mentőtiszt (sokan egy szívritmust figyelő készülék
feltalálójaként ismerik) három könyvét olvassuk, ne felejtsük el, hogy sajátos (különféle
műfajokba tördelt) emlékiratot tartunk a kezünkben.
Azt mondják, mindenki meg tudna írni legalább egy regényt: a magáét. Ez nem igaz,
hiszen alapvetően a tehetség, készség, késztetés és hit nélkül ez nem megy. A hit Fejes László
esetében azt jelenti, hogy hiszi, hogy amit leír, az egy kisebb vagy nagyobb közössége érdeklődésére mindig számíthat.
Ilyen elszánással készült el gyorsan, egymás után a Jákob lajtorjáján (2012), az Útban
hazafelé (2013) és a Hullámverésben (2013).
A kötetekben több téma, gondolat, motívum visszatérően megragadott. Ezekre az érdekességekre nincs módom kitérni. Egyet hadd említsek mégis. Ez az öröklődésben való
magára ismerés misztériuma: a tiszta, nyílt, leplezetlen gyermeki őszinteség visszatérő,
történeti megragadása – mindhárom kötetben.
Fejes László első könyve az Útban hazafelé elbeszéléssel kezdődik. Második könyve
már magasabb szinten, már kisregénnyé nőve folytatja az elbeszélésben megkezdett témát.
Az elbeszélés cselekménye 1949. január 25-étől, egy besenyszögi parasztgyerek megszületésétől tart 1958 szeptemberéig, amikor Lacika negyedikes tanuló lesz. Ez a korszak a
gyermekkori éden, a maga tapasztalati megismeréseivel: a dolgos, gyermekszerető és
istenfélő katolikus család mindennapjainak érzékletes, füzérbe font megelevenítésével.
Közben az író nagyon meg tudja kedveltetni a családját és azt a falut, ahol élt.
Fejes nagyapa el van bűvölve az unokája feleleteitől, amikor 1954 karácsonya előtt a
lovas szánkón maga mellé ülteti a bakra, és visszafelé a kezébe adja a gyeplőt.
„Nagyapám határozottan felszólított, hogy üljek mellé, a bakra! Anyám a nagykendőt a
szám elé tekerte, hogy a hideg levegőtől meg a hótól megvédjen. Elindultunk. Lépésben
mentek a lovak. Ahogy a Ladányi (Jászladány felé vezető) útra kiértünk, nagyapám ügetésre
fogta a lovakat. A patájuk felverte a havat, a szemembe vágta, alig láttam valamit. Nem
tetszett a dolog, de nem szóltam semmit (nem is mertem!). Amikor megérkeztünk, nagyapám
megkérdezte: – Hogy tetszett, „kisunokám”? – Nem tetszett! – válaszoltam durcásan. Erre
jóízűen nevetett. – Tudtam! Te biztosan az én unokám vagy! – és még egyszer jót nevetett.
Akkor még nem értettem. Visszafelé jövet kezembe adta a gyeplőt: – Irányítsd a lovakat!
Boldogan vállaltam. Az arcom kipirult, jól éreztem magam. Amikor a faluba visszaértünk,
nagyapám megkérdezte ismét, hogy tetszett a szánkózás. – Tetszett! – mondtam. Megint jót
nevetett. – Tudtam! Te vagy az én unokám! Akkor még mindig nem értettem.” (Fejes nagyapám „birodalma”. In: Jákob lajtorjáján. 26. p.)
A kisregény (fejlődésregény) egyik fejezetébe visszatér ez a téma.
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„Megérkeztünk a Millér mellé, a kertekhez. Nagyapámmal beköszöntünk, és már hozzá
is fogtunk a meggyszedéshez. Nagyapám a meggyfához támasztott egy létrát. Gyerekjáték
volt így a fára felkerülni, hiszen még csak nem is kellett másznom hozzá.
Nem emlékszem rá, hogy miről beszélgettünk, csak arra, hogy nagyapám időnként jókat
nevetett a kijelentéseimen, és néha azt mondta: – Tudtam, hogy te vagy az én unokám. –
Már megint ezzel huzakodik elő! – bosszankodtam. De mire mondja, azt még nem tudtam.”
(Meggyszedés nagyapámmal. In: Útban hazafelé. 203. p.)
A gyűjteményes harmadik kötetben aztán az író az egyik kis novellájában eljuttat
bennünket a megoldáshoz. Saját unokája, Krisztiánka tiszta őszintesége „érteti” meg velünk
azt, hogy a jóság, a finom érzékenység, a tisztaság mindig ismétlődik, újjászületik. Az író
nagyapa magára ismer az unokájában.
„ – De Krisztiánka! Most kárba veszett a pók egész munkája! – mondtam meglepetve.
– Papa! – szólt határozottan. Azt mondtad, hogy estétől reggelig, éjszaka meg tud fonni
egy új hálót. Szőjön magának másikat!
– Ha így döntöttél, legyen így! De azért örülök, hogy előbb megkérdeztél engem.
Ezzel lezártnak tekintettem az ügyet. Pedig nem volt lezárva!
Másnap reggel Krisztiánnak az volt az első dolga, hogy megnézze, a pók szőtt-e magának
másik hálót. Nem szőtt.
De a filagória bejárati oszlopa és a felső gerenda sarkában egy vadonatúj pókháló
díszelgett. Krisztián örömében felkiáltott.
– Papa, nézd! Szőtt magának másikat, ez még nagyobb is, mint az előző! Látod, ott
csücsül középen a pók.
– Biztos, hogy ugyanaz a pók szőtte ezt is?
– Biztos! Megismerem tán a szövését! Most el is nevezem Sanyinak. „Sanyi pók” lesz a
neve. Amíg itt tartózkodik, nem vesszük le, ugye? Vállalom, hogy fogok neki mindennap
legyeket, hogy kárpótoljam az előző hálójáért.
– Nagyon derék dolog tőled ez a buzgalom. Bevallod, hogy tegnap este megsajnáltad a
pókot?
– Bevallom!
Megfogtam a kis buksi fejét, és homlokon csókoltam.
– Te biztosan az én unokám vagy! – mondtam, és akkor döbbentem rá igazából, hogy a
Fejes nagyapám mért mondogatta ezt nekem, gyerekkoromban…” (Sanyi pók. In: Hullámverésben. 178–179. p.)
Szólni szeretnék az emlékirat másmilyen értékeiről is.
Az első könyvben az Invázió ’68 – mondhatni – hiánypótló elbeszélés, mert eddig a magyar szépirodalomban nem volt feldolgozása a „prágai tavasz” leverésének. 1968. augusztus 20-án a „baráti seregek” egyikében az író kispap–kiskatonaként élte át a „háborút”.
Az első könyv kimagasló teljesítménye mégis a Jób könnye című spirituális realista drámai elbeszélés.
Fejes László a családjában 1995. július 15-én megtörtént súlyos autóbalesetet, amelyben
két fia sérült meg, és más csapásokat is, zseniális ötlettel, úgy ábrázolja, mintha abban a bibliai
Jób ókori története ismétlődne meg a 20. században. (A Jób könyve drámai elbeszélés az

– 392 –

Fejes lászló könyvei
i.e. 3. század végén, a babiloni fogság után keletkezett, amikor is a Sátán Isten engedelmével a jó Jóbra zúdítja a csapásait. A szenvedés itt tehát nem a bűnöst, hanem az erényest
sújtja. Jób azonban a csapások súlya alatt is megtartja Isten törvényeit. Ezért aztán Isten
visszahelyezi őt boldog állapotába.) Fejes László emlékiratában mintha Fejes László lenne
Jób. Ezzel a „hétköznapi történet” egyetemes szintre emelkedik. Így lesz az elbeszélés
misztériuma a vallás, a katolikus hit erejének szenzációs felismerése.
Csak a Jób könnyéből kiindulva értelmezhetjük helyesen a könyv címét is. A 20. századi
Jób Jákob lajtorjájára léphet. Miért? Éppen a jósága, Istennek tetsző személyisége miatt.
Fejes László második könyvének a címe – Útban hazafelé – szintén jelképes értelmű. Útban
hazafelé: vagyis az író kilenc-tizenkét éves gyermekkori önmaga megtalálásához. Kitűnő
személyes fejlődésrajz és társadalmi korrajz ezt a mű a besenyszögi 1950-es évek második
feléből.
Lacika nevelődésének történetei között olyan szép megleckéztetéseket is olvashatunk,
mint A virágkaró és a kubikostalicska, Az úszó és a kiskacsa vagy a kitűnő humorú A kos
és az újabb bátorságpróba.
Olykor a népélet nagyobb mesterei, Tamási Áron vagy Rideg Sándor alakjainak, Szakállas Ábelnek vagy Regős Bendegúznak a „kiszólásait” is eszünkbe juttatják az öntudatos
Lacika morfondírozásai. Csak egyetlen példát rá A virágkaró és a kubikostalicska című
elbeszélésből. „– Kisfiam! Kenjek hát meg egy fél zsíros kenyeret, vagy nem vagy éhes? /
Csodálkoztam is rajta, hogy kérdezhet ilyet az én édesanyám. Utasítottam én valaha vissza,
ilyen szívélyes kérést? Soha.”(57. p.)
Fejes László harmadik könyvének címe a Hullámverésben. Ennek a jelképességét az író
a nyitó epigrammával világítja meg. „Hullámverésben/ Mint hullámverésben a kavicsok,
/ összekoccanunk, csiszolódunk;/ partot érve már megnyugszunk.” Vagyis a hivatásunk, a
küldetésünk csak hosszú távon, egy egész életen át tölti be a szerepét.
E kötet legelején olvashatjuk A sarokház ostromát. Ezt az elbeszélést mintha Molnár
Ferenc A Pál utcai fiúk (1907) című híres ifjúsági regénye ihlette volna az 1961-es besenyszögi körülmények között.
A felnőtté válás folyamatában azonban nemcsak a játékok szolgáltatnak próbatételeket,
hanem a munka is. Az Első kaszás lettem, mint egykor Boros nagyapám című szép elbeszélés a munka örömének, sőt győzelmének boldogságával fejeződik be. Nézzük csak, mit
mond a „maholnap már tizennyolc éves” Lacinak a munka világa 1967-ben!
„Öt nap múlva, délután végeztem az egyszemélyes búzaaratásommal, első kaszás lettem,
mint egykoron Boros nagyapám. Hálás szívvel gondoltam rá.
Úgy éreztem, most először, valóban felnőtt lesz belőlem nemsokára. Vagy talán már az
is lettem?”(104. p.)
Ez a laza szerkezetű könyv kacagtató történetekkel is szolgál.
Ilyen A káromkodás káros az egészségre című elbeszélés. Ebben a kislaboros Laci, mint
még félkész egyéniség, próbálja ki az oroszlánkörmeit a szérűn, az alkalmi főnökén, „Dezső
bátyámon.” Vagy a remek katonatörténetek közül is kiemelkedik A varázsszó, amely elegáns könnyedségével még Hasek Svejkje (1923) után is mond még valamit az ostoba feljebbvalókról. Fejes honvéd varázsszava, a „bakk” sikeresen semmisíti meg a feleslegesen,
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gátlástalanul egzecíroztató tizedes hatalmi gőgjét. „Napok múltával már mindenki megismerte a történetet. Varázsszó lett a „bakk”, azoknak a kiszolgáltatott, kétségbeesett katonáknak a számára, akik az embertelen viselkedéssel szemben már lemondtak a lelki
ellenállásról.”(133. p.)
A harmadik könyvben is találunk újszerű témákat. A Mentős szemmel ciklus elbeszélései
szintén új színt hoznak a magyar szépirodalomba. Olyan világba tekinthetünk be általuk,
amelyik mindeddig kevésbé volt ismerős előttünk. A legjellemzőbb darabok: Kenderesi
karácsony, A mosolygós halál.
Fejes László munkáit, könyveit érdemes olvasni, mert elgondolkodtatnak. Besenyszög
és Karcag új íróját érdemes magunknak felfedezni!
Rideg István

1. kép. Fejes László három könyve
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Hallgatói visszaemlékezés dr. Kocsis Gyula Tanár Úrra
(1949–2015)
Tavaly május óta nincs többé köztünk dr. Kocsis Gyula, az
ELTE–BTK Néprajzi Intézet egyetemi tanára, a ceglédi Kossuth
Múzeum egykori igazgatója, a Jászkunság neves néprajzkutatója. A múlni nem akaró fájdalom és hiányérzet mellett lelkünket
meleg jóérzés is áthatja, amikor újra meg újra a Tanár úrra gondolunk.
Szakmai tudása, választékos stílusa, odaadó tanári karizmája
már a legelső előadáson mindenki számára nyilvánvalóvá vált,
arról azonban keveseknek lehetett reális fogalma, hogy milyen
hihetetlen méretű tudásanyagot bírt valójában, mert sohasem
hangoztatta, sohasem kérkedett vele. Magam is csak véletlenül
tudtam meg, hogy magas szinten elsajátította az ótörök nyelvet
Dr. Kocsis Gyula
csak azért, hogy középkori forrásokat tanulmányozhasson; szerteágazó anyagi és társadalomnéprajzi kutatásain túl pedig kiválóan ismerte a vallási élet néprajzának tárgykörét is,
hogy csupán két jellemző példával éljek. Páratlan szakmai tudása és alázata különlegesen
magasfokú emberséggel és egyenességgel párosult, amelyet egész élete során a legmeghatározóbb vezérfonalnak tartott; sohasem félt kinyilvánítani becsületes véleményét a környezet
történéseiről.
Jól esik visszagondolni a beszélgetésekre, melyek során szeretettel, óvón és lelkesen,
mindemellett letisztult, szinte írott szöveget idéző precíz stílusban mesélt életéről, a szakmáról, az emberekről. Az elmondhatatlanul sok segítségre, ahogyan egyszerűen berendezett
egyetemi vagy múzeumi irodájában, és könyvekkel zsúfolt otthonában kitartóan és jókedvűen támogatott bennünket. És persze akkor is, ha múzeumi tárlaton, levéltárban, könyvtárban, az utcán, a villamoson összefutottunk. (A villamost egyébként sokkal jobban kedvelte
az autóbusznál, a vonatot a személygépkocsinál, amiért különösen tiszteltem.) A közös kirándulások alkalmával mindig teljesen a diákok igényeinek szentelte magát, mégis alázattal
a csoport végén helyezkedett el. Ilyen alkalmakkor és máskor is kedvvel, szívesen és méltósággal játszott, dalolt és koccintott diákjaival. Sohasem felejtem el azt a tiszteletet és szeretetteljes közvetlenséget, ahogyan a parasztemberekkel, gazdákkal, kézművesekkel, gyerekekkel
beszélgetett néprajzi gyűjtés közben. És azt, ahogyan nekünk – egyszerűen és elhivatottan
– mindezt a gyakorlati tudást átadta. Kivételesen szerette és tisztelte a természetet, a vizet,
a termőföldet, az erdőt, a mezőt, az állatvilágot (különös tekintettel a macskákra és a
kutyákra). Kiemelten szerette a magyar Nagyalföldet és általában a magyar nemzetet, de
emellett a hegyeket és a határon túli tájakat, idegen kultúrákat is; rajongott tanyákért,
falvakért, városokért egyaránt.
Az utolsó hónapokban sűrűn találkoztunk, s olyankor egészen megfeledkezett betegségéről, és még ő vigasztalt bennünket, ha aggodalmunkat fejeztük ki egészségéért, vagy –
mai szemmel már oly aprónak tűnő – hétköznapi gondunkat-bajunkat emlegettük fel neki.
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Nem gondoltuk, nem is godolhattuk, hogy evilági pályájának vége ilyen közel jár. A család
és a barátok mellett hallgatóit és kollégáit is mélyen megrázta hirtelen eltávozása. Az elmúlt
hónapokban több alkalommal is visszaemlékeztek rá egykori diákjai, a végső nyughelyén
– a Farkasréti temetőben – tett kegyeleti emlékezés után kamarakiállítással is. Diákjainak
erre az alkalomra papírra vetett vallomásaiból válogatunk most – név nélkül, jelképezvén,
hogy bármelyikünk írhatta volna ezeket a gondolatokat.
„Elcsépelt talán, hogy mindenkinek eszébe jut a Jászberényi huszár, ha a Tanár Úrnak
szervezünk valamit. Amikor a köszöntő kötet címlapját terveztük, én montázst akartam,
hagyatéki leltárakról, egyéb levéltárianyagokról; a szerkesztő azonban nem engedte, mondván huszár kell és kész. Méghozzá a jászberényi. De hát a Tanár Úr nem unja még, hogy
mindenkinek a Jászberényi huszár jut róla eszébe?! Akkor Gabi azt mondta, nem, hiszen a
Jászberényi huszárról meg a Tanár Úr fog eszünkbe jutni – és igaza van. Akárhányszor elénekli
valaki a dalt, jönnek az emlékek sorban: az I épület és az első gazdálkodás óránk, egy apró
dicséret, már nem is emlékszem, miért, egy szigorú nézés, amikor nem olvastam el elég alaposan
valamit, és minden más: csólyospálosi esték, éneklés, reggeli pálinkázás, születésnapi köszöntés. Egy daltól, egy dalról. Remélem, az a hétszentséges Atyaúristen nem csak a jászberényi huszárra, hanem a Tanár Úrra is mosolyog!”
***
„Egy szép emléket sem tudnék kiemelni, amellyel megajándékoztál… a sok közül.
Mind, mind ugyanolyan örömmel tölt el, ha rágondolok: az első tárgyi néprajzi óra,
amelyet végighallgatva azt hittem: ezt én sosem tudom megtanulni. Az első kétségbeesés,
melyen Te segítettél át. Az első szemináriumi dolgozat, melyet ugyanabból a forrásból
írtam, mint Te a saját első szemináriumi dolgozatodat. Az első ötös vizsga, melynek anyagát
mégis sikerült megtanulnom. Az első tanszéki kirándulás és az első táncház, ahová nem
akartál lejönni.
Az első kötet, melyet a jászberényi huszárnak készítettünk. A közös levéltárazások. A közös
gyűjtési gyakorlatok. A közös kirándulások. És még sorolhatnám… Ám én is csak egy oldalt
kaptam, amely, sajnos, borzalmasan kevés ahhoz, hogy leírjak, mindent, amit gondolok....”
***
„Kocsis Tanár úr, mindenki nagypapája, az ősz hajával, búgó hangjával, végtelen kedvességével és türelmével. A legnagyobb félelmeim egyike volt a gazdálkodás témakör (a
másik a népcsoportok), ám persze ez elkerülhetetlen volt. A ’Fajtaváltás az állattartásban’
címet viselő tételt kaptam, nem kis bánatomra. Nagyjából három mondattal tudtam
összefoglalni. A Tanár Úr minden erejét lantba vetette, de helyzetem reménytelen volt.
Utolsó mentőövként ezt a kérdést kaptam: ’Mi a közös a puli kutyában és racka juhban?’
Erre úgy meghökkentem, hogy csak annyit bírtam kinyögni: ’Ugyanolyan kócos a szőrük.’
***
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„Az első kellemes emlék, ami rólad mindig eszembe jut, a legelső néprajzos évnyitóm,
amikor bemutattak téged nekünk, s megörültem, hogy ugyanúgy hívnak, mint a nagypapámat. Érdekes, hogy egy kedves név mennyire meg tudja határozni az egyes emberekhez való
kezdeti viszonyulásunkat, s ha ezen a későbbiek folyamán sem kell változtatni, az még nagyobb öröm, a Te esetedben, ez így történt!... A következő élmény Csólyospálos: emlékszem,
hogy furcsa volt számomra a gimnázium után, hogy tanár és diák, illetve most már oktató
és hallgató önfeledten beszélget és énekel együtt, és lehetséges, hogy közöttük ilyen közvetlen, baráti kapcsolat alakuljon ki. Leginkább csak szavak és érzések jutnak eszembe, ha
Rád gondolok: önzetlen, segítőkész, kedves, tanár, barát!”
Kedves Tanár Úr, a Jóisten oltalmazza lépteidet ott fenn, a kedvenc Nagyalföldednél is
tágasabb rónaságon...
Molnár Gergely

1. kép. Kocsis Gyula – Mohai Tamás – Voigh Vilmos diákokkal – Szilágyság, 2003
(Fotó: Bali János)
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület
beszámolója a 2015. évi munkáról
Ebben az évben két kiemelt feladat teljesítése volt a legfontosabb cél: a.) A Jászkunság
évkönyv megjelentetése; b.) tudománynapi tanácskozás megszervezése, lebonyolítása. A
3. vállalás a Karcag kutatásának beindításának feltételeit nem tudtuk megteremteni, mert
otka támogatást nem nyertünk.
1.)
–
–
–

Könyvkiadási terveinket maradéktalanul tejesítettük, azaz:
A Jászkunság évkönyv 3. kötetének kiadása,
A Jászkunság tudósai 2. kötetének kiadása,
Konferencia programfüzet megjelentetése támogatásokkal sikerült.
Támogatóink voltak: Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Karcag Város Önkormányzata,
Nagykun Hagyományőrző Társulás, Alföldkutatásért Alapítvány, Túrkevei Kulturális
Egyesület, Jász Múzeumért Alapítvány).

2.) Kutatás – előadás – publikáció
Támogatások hiánya miatt az idén a tagok csak önerejükhöz mérten tudtak kutatásokat
végezni. Dr. Örsi Julianna a kolozsvári, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltárakban
végzett kutatást, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt terepmunkán.
Tagjaink kihasználták a konferenciák kínálta előadási lehetőségeket, amelyekből később
tanulmányokat írnak. Az elnök 2015-ben több hazai és nemzetközi konferencián tartott
előadást (Kriza János Társaság – Kolozsvár, Kiss Lajos Néprajzi Társaság – Magyarkanizsa, Hajnal István Kör – Sárospatak, Szegedi Egyetem, Móra Ferenc Múzeum –
Szeged, Doktorok Kollégiuma – Pápa, ELTE – Budapest, Városi Önkormányzat –
Kisújszállás).
3.) Rendezvények
– Tudománynapi konferenciánkat Tiszaföldváron tartottuk „A táj és az ember kapcsolata”
címmel november 6-án. 10 előadó előadását hallgatta meg a közönség. A konferencián
bemutattuk a Györffy István vándorkiállításunkat, amely jelenleg is áll a Tiszazugi
Földrajzi Múzeumban. Igen hasznos volt a helyi múzeum megtekintése is.
– Könyvbemutatók szervezése (Kiskunhalas, Jászberény, Karcag, Budapest, Szeged,
Mesterszállás, Kisújszállás, Kunmadaras, Túrkeve) egész évben folyt. Kunmadarason
különösen nagy számú közönség érdeklődött a rendezvény iránt. Könyvbemutatóinkat
„A Jászkunság arculata” címmel egy programsorozatba foglaltuk, amelyhez kulturálisturisztikai programajánlót is kiadtunk a Magyar Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatásával.
– Többen részt vettünk a jászkun nap rendezvényein Jászberényben és Túrkevén.
– Társrendezői szerepet vállaltunk a szolnoki családkutatási konferencián, ahol dr. Örsi
Julianna előadásban mutatta be kiadványainkat.
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4.) Szervezetépítés
– Ebben az évben visszakaptuk közhasznúsági státuszunkat.
– Vezetőségi választást tartottunk az új törvényi szabályoknak megfelelően. Az elnök
továbbra is dr. Örsi Julianna, a titkár dr. Tóth Albert. Az elnökség harmadik tagja
Nagyné Bedő Ildikó lett.
– Célul tűztük ki új tagok bevonását, elsősorban az ifjú korosztályt megnyerve. Ez a
kezdeményezés részben sikerült.
– Anyagi háttér megteremtése elsősorban programjaink lebonyolításához pályázatok útján
valósult meg. Működésünkre mindössze a tagdíjakból befolyt összeg áll rendelkezésünkre, amely nem kis gondot okoz.
5.) Pr. munka, menedzselés
– Kapcsolatépítés önkormányzatokkal, a sajtóval stb. folyamatos.
– Kiadványaink népszerűsítése elsősorban könyvbemutatók tartásával és könyvismertetők írásával történik.
– Terjesztői hálózatunk továbbra is szűkös és nehézkesen működik. A könyvek szállítása
a könyvtárakba, egyéb közintézményekbe személyesen, tömegközlekedéssel valósul
meg.
Összességében 2016-ban is eredményes évet zárt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Egyesület.
Szolnok, 2016. május
dr. habil. Örsi Julianna
egyesületi elnök

1. kép. Nagykunsági kutatók: Dr. Bődi Erzsébet, Elek György, S Kovács Ilona
– Karcag, 2015.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület
2016. évi munkaterve
Ebben az évben három kiemelt feladat teljesítése a legfontosabb cél: a.) A Jászkunság
évkönyv megjelentetése; b.) tudománynapi tanácskozás megszervezése, lebonyolítása; c.)
a Nagykunság kutatásának beindítása, ha erre sikerül támogatást szerezni.
6.) Könyvkiadás
– Jászkunság évkönyv 4. kötetének kiadása – január – június
– Palástban. A nagykunsági és kötődő református lelkészek bizonyságtétele igével, tollal,
tettel című könyv kiadása – január – december
– Konferencia programfüzet megjelentetése – november
7.) Kutatás – előadás – publikáció
– a nagykunsági projekt összeállítása, a kutatócsoport megszervezése, a kutatás beindítása, anyagi háttér megteremtése (OTKA pályázat)
– Megyei társadalomkutatás elsősorban a világháborúkra és 1956-ra vonatkozólag –
egész évben
– Tagjaink kihasználják a különböző városok, szervezetek által rendezett konferenciákat
kutatási eredményeik közzétételére csakúgy, mint a szakmai, ismeretterjesztő publikálási lehetőségeket.
8.) Rendezvények
– Tudománynapi konferencia Abádszalókon Táji értékek (természeti, tárgyi, szellemi)
és a turizmus címmel – november
– Könyvbemutatók szervezése egész évben igény szerint
– Aktív részvétel a jászkun nap rendezvényein Jászberényben, Kisújszálláson, Karcagon
május 1–10. között.
9.) Szervezetépítés
– Továbbra is célunk tagjaink aktivizálása és új tagok bevonása.
– Önkéntesek munkájára is számítunk különösen a rendezvények lebonyolításában.
– Anyagi háttér megteremtése (támogatók megnyerése, pályázatok, tagdíj-morál)
10.)Pr. munka, menedzselés
– Kapcsolatépítés önkormányzatokkal, a sajtóval stb.
– Honlap készíttetése és működtetése,
– Kiadványaink népszerűsítése könyvbemutatókon, könyvismertetőkkel és elektronikus
úton,
– Terjesztői hálózat megszervezése.
Terveink megvalósítása elsősorban támogatásfüggő. Bízunk benne, hogy sikerrel pályázunk. Különösen fontos lenne, hogy működési támogatást is kapjunk (NEA stb.).
Szolnok, 2016. május
dr. habil. Örsi Julianna
egyesületi elnök
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A Túrkevei Kulturális Egyesület beszámolója
a 2015. évi munkáról
2015-ben Egyesületünk központi rendezvénye a redempció 270. évfordulójára való emlékezés keretében a jászkun emléknap méltó nagykunsági rendezvénysorozata volt. A rendezvény programjában volt történelmi megemlékező előadás, Kemecsi Ferenc előadóművész
fellépése, az Egres Kiss Lajos Néptánc Együttes és a túrkevei Ifjú Tehetségek Társasága
műsora, melyet a Madarász Károly Művelődési házban tartottunk. A 2015. május 4-én
megtartott rendezvény része volt a Nagykunságért-díjasok Találkozója is, melynek keretében dr. habil. Örsi Julianna „A jászkun redempció történelmi jelentősége és hatása a Nagykunság kultúrájára”, prof. Barna Gábor „A Nagykunság szellemi kultúrája sajátossága” és
dr. Bartja Júlia „Keleti elemek őrzése a Nagykunságon” című előadásai hangzottak el. A rendezésben partnereink voltak: Túrkeve Város Önkormányzata, Városvédő és Szépítő Egyesület, Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos
Egyesület.
A Túrkevei Református Egyházközséggel beindítottuk a Családkutató klubot. Havi egy
alkalommal tartottunk összejövetelt a Parókián. A téma iránt érdeklődők szakmai segítése
a célunk, amely közösséggé formálhatja a lelkes egyéni amatőr kutatókat. Szervezetten
részt vettünk a Szolnokon szeptemberben megrendezett családkutató konferencián, ahol
dr. habil. Örsi Julianna előadást is tartott. Felvettük a kapcsolatot a megyei és mezőtúri
családkutató közösségek vezetőjével, Ari Ilonával, aki ellátogatott hozzánk és szakmai
tájékoztatója igen hasznos volt a túrkeveiek számára.
Hozzákezdtünk a jászkunsági kutatások következő konferenciájának szervezéséhez,
melynek helyszíne 2017-ben Túrkeve lesz. Ez egyúttal a reformáció kezdetének 500.
évfordulójával is egybeesik.
Ősszel „A Jászkunság arculata” című könyvbemutató sorozat szervezésébe és lebonyolításába kapcsolódtunk be. A városban is több könyvbemutatót tartottunk. Helyszín a városi
könyvtár volt.
A helyi média lehetőségeit is kihasználtuk programjaink népszerűsítésére. Több írást
jelentettünk meg a Túrkeve című városi lapban és fotókkal segítettük a Túrkeve Tv munkáját. Technikai eszközeink kölcsönzésével ebben az évben is segítettük a városi szórakoztató rendezvényeket.
A kulturális közfoglalkoztatás keretében továbbra is alkalmaztunk egy főt – a Nemzeti
Művelődési Intézet jóvoltából – elsősorban digitalizálásra és a szervezési munkába való
besegítésre.
Sajnos ebben az évben sem oldódott meg a helyiségproblémánk, hiába kérelmeztük az
Önkormányzatnál. Nagy előrelépés viszont, hogy egy túrkevei lakos adományozása segítségével meg tudtunk venni egy parasztházat, amelyet felújítva a kulturális programok
helyszíneként és tájházként fogunk működtetni.
Túrkeve, 2016. május
dr. Örsi Julianna titkár
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1. kép. Kommunikációs térning az egyesület szervezésében – Túrkeve, 2015

A Túrkevei Kulturális Egyesület 2016. évi munkaterve
2016-ban központi rendezvényünknek tervezzük egyesületünk negyed százados évfordulójának megünneplését. A rendezvényt a Túrkeve Város Napja részeként tervezzük.
Szeretnénk ugyancsak szeptemberben megtartani a Nagykunságért-díjasok ez évi Találkozóját is. Tervezünk most is előadást, de a központban egy ankét lenne a Nagykunság fejlesztésének lehetőségeiről. Javasoljuk a Kapitánykert alapítását a fürdő előtti területen. Az első
faültetők a Nagykunságért díjasok lennének. A rendezvény időpontja szeptember 10. Lehetséges partnerek: Túrkeve Város Önkormányzata, Városvédő és Szépítő Egyesület, Városi
Művelődési Intézmény és Könyvtár, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület. Kisújszállási civil szervezeteket is hívunk: Városvédő és Szépítő Egyesület, Nagykun
Táncegyüttes, Nagykun Hagyományőrző Társulás.
A Túrkevei Református Egyházközséggel továbbra is működtetjük a Családkutató klubot.
Hozzákezdünk a jászkunsági kutatások következő konferenciájának szervezéséhez,
melynek helyszíne 2017-ben Túrkeve lesz. Ez egyúttal a reformáció kezdetének 500. évfordulójával is egybeesik. Felvesszük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a református
egyházzal és a Nagykunsági Református Egyház Esperességével. Ez azért is fontos, mert
szerepet vállalunk a nagykunsági lelkészekről írandó könyv megvalósításában.
Neves történelmi évfordulók méltó megemlékezéséhez is pályázati támogatást szeretnénk kapni.
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Diákok számára megalakítjuk az Ifjú Kutatók Körét ezzel is segítve a fiatalok helytörténeti ismeretének bővítését és az érdeklődés felkeltését. Pályázatot is hirdetünk dolgozatok
írására, amelyet 1956-os évfordulós ünnepséghez kötődően értékelünk.
Tervezünk egy diák kutatótábort is, amelynek tagjai a történelmi évfordulókhoz kapcsolódóan gyűjtenek emlékeket. A népi emlékezet digitális felvétele lehetőséget ad arra, hogy
a tájnyelvet is rögzítsük. Szegedi és budapesti egyetemi hallgatókat és tanáraikat szeretnénk
hívni a közös munkára.
Ebben az évben egy kiadvánnyal gyarapszik a helytörténeti irodalom. A Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Tudományos Egyesülettel közösen megjelentetjük az Alföldi Téka sorozat
12. köteteként Örsi Julianna (szerk.): Palástban című könyvet.
Igyekszünk a helyi média lehetőségeivel élni programjaink népszerűsítése céljából.
Lehetőség szerint bekapcsolódunk a Szerkesztőség munkájába.
Szeretnénk kulturális közfoglalkoztatás keretében továbbra is egy-két főt alkalmazni
elsősorban digitalizálásra és a szervezési munkába való besegítésre. Bízunk benne, hogy
sikerrel pályázhatunk a tájház felújítására.
Technikai eszközeink kölcsönzésével ebben az évben is segítjük a városi szórakoztató
rendezvényeket.
Túrkeve, 2016.május 1.
dr. Örsi Julianna
titkár

1. kép. A túrkevei leendő tájház (Soós István u. 19.)
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Szerzőink
Dr. Bagi Gábor a történettudomány kandidátusa, muzeológus – Damjanich Múzeum,
Szolnok
Balláné Fazekas Ilona családkutató, Szolnok
Dr. habil. Barna Gábor MTA doktora, egyetemi tanár, SZTE Néprajzi és Kulturális
Antropológiai Tanszék; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport vezetője.
E-mail: gaborbarnadr@gmail.com
Dr. Bálint Sándor kandiátus, eszmetörténész, Szolnok
Besenyi Vendel agrármérnök, helytörténet-kutató – Jászberény
Béres Mária természettudományi muzeológus, múzeumigazgató – Tiszaugi Földrajzi
Múzeum, Tiszaföldvár
Bojtos Gábor levéltáros, MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok
Dr. Cseh Géza PhD. levéltáros, MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok
Cseh János régész muzeológus – Damjanich Múzeum, Szolnok
Elek György helytörténész, újságíró, könyvtáros – Karcag
Fodor István Ferenc szociológus-könyvtáros, Jászjákóhalma
Hegedűs Krisztián történész muzeológus – Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton
Dr. Horváth László PhD. történész muzeumigazgató– Damjanich Múzeum, Szolnok
† Dr. Kocsis Gyula egyetemi oktató, néprajzkutató – ELTE, Budapest
Dr. Selmeczi Kovács Attila MTA doktora, néprajzkutató, ny. főmuzeológus, egyetemi
tanár – Néprajzi Múzeum, Budapest
Dr. S Kovács Ilona bölcsészdoktor, néprajzkutató – Budapest, Karcag
Kovács János könyvtárvezető, helytörténetkutató – Mesterszállás
Körnei Nagy Katalin újságíró – Jászberény
Molnár Gergely egyetemi hallgató – ELTE, Budapest
Dr. habil. Örsi Julianna a néprajztudomány kandidátusa, társadalomkutató, ny.
múzeumigazgató Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület elnöke –
Túrkeve, Szolnok; e-mail: jnszmtude@gmail.com
Dr. Pásztor István PhD. egyetemi adjunktus – Debreceni Egyetem, Debrecen,
Abádszalók e-mail: pasztor.istvan.zoltan@gmail.com
Dr. Péter László professzor, irodalomtörténész – Szeged
Dr. Pusztai Gabriella történész, ÁMK igazgató – Kunszentmárton
Rideg István irodalomtörténész, ny. középiskolai tanár – Karcag
Sallai Zoltán biológus, természetvédelmi munkatárs Hortobágyi Nemzeti Park –
Debrecen
Prof. dr. Silling István néprajzkutató – Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar, Szabadka
Tálas László kertészmérnök, osztályvezető – Hortobágyi Nemzeti Park – Debrecen,
Tiszakürt
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szerzőink
Dr. Tóth Albert a biológiatudomány kandidátusa, biológus, emeritus professor –
Szolnoki Főiskola, Kisújszállás
Dr. Tóth Csaba PhD. geográfus egyetemi adjunktus – Debreceni Egyetem,
Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Debrecen
e-mail: toth.csaba@science.unideb.hu
Dr. Túri Zoltán Ph.D. geográfus, egyetemi tanársegéd – Debreceni Egyetem,
Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék;
e-mail: turi.zoltan@science.unideb.hu
Dr. Veresegyházi Béla bölcsészdoktor, geográfus – Délegyháza
Víg Márta könyvtáros, helytörténet-kutató – Kunhegyes

– 405 –

ForMAi köveTelMéNyek

Formai követelmények szerzőink számára
a Jászkunság évkönyvben való publikáláshoz
1. A kézirat terjedelme ne haladja meg a 40.000 leütést.
2. A kéziratot doc vagy docx (Microsoft Word) formátumban e-mailben vagy CD-n kérjük
eljutatni Örsi Julianna szerkesztőhöz (e-mail: kultura.kevi@gmail.com). A betű típusa:
times new roman, mérete: 12 pont, balra zárt, sortávolság 1,5. A tanulmányhoz 10 sor
tartalmi kivonatot kérünk magyar és angol nyelven.
3. A könyvismertetés maximális terjedelme: 3.000-4.000 n (karakter).
4. A szövegközi kiemeléshez dőlt betűt használjanak.
5. A hivatkozásokat lábjegyzetek formájában kérjük megadni, ne használjanak szövegközi
jegyzeteket. A lábjegyzet formája: vezeték és keresztnév évszám: oldalszám Pl. Örsi
Julianna 1990: 25.
6. A tanulmányokhoz mellékelt ábrák, rajzok, fotók elkészítésénél vegyék figyelembe,
hogy azok fekete-fehérben kerülnek a kötetbe. A digitális képeket nemcsak a
tanulmányban, hanem külön file-ban 300 DPI felbontásban kérjük JPG, vagy PDF
formátumban. Az írás végén mellékeljenek egy sorszámmal ellátott képjegyzéket (file
névvel beazonosíthatóan). A kép aláírásban a kép pontos címét, a készítés helyét, idejét
és ha nem a szerző a fotós, rajzoló akkor annak nevét is közöljék zárójelben. A
kéziratokhoz mellékelt képek közlési jogának megszerzése a publikáló szerző feladata.
7. Az irodalomjegyzék a tanulmány végén szerepeljen. Az irodalomjegyzék ne legyen
nagyobb terjedelmű 1,5 oldalnál. Csak olyan műveket szerepeltessenek, amelyekre a
lábjegyzetben hivatkoznak. A lábjegyzet és az irodalom összhangban legyen egymással.
Azonos szerző ugyanabban az évben írt tanulmányát a, b, c betűkkel különítsék el. Az
irodalomjegyzék formátuma a következő legyen:
– önálló kötet esetében: vezetéknév keresztnév
évszám kötetcím. Kiadási hely, kiadó Pl. Örsi Julianna
1990 Karcag társadalmi szervezete a 18–20. században. Budapest, Akadémia Kiadó.
– tanulmánygyűjtemény esetében: vezetéknév keresztnév
évszám cikk címe. In: szerkesztő: kötet címe. oldalszám. Kiadási hely, kiadó.
– folyóirat esetében: vezetéknév, keresztnév
évszám. cikk címe. In: folyóirat neve. évfolyam. szám. oldalszám
8. Az első lábjegyzetben kérjük feltüntetni, ha valamilyen kutatási pályázat keretében
készült a tanulmány.
9. Az írás végén kérjük megadni a szerző legfontosabb adatait: név, titulus (tudományos
fokozat), munkahely, település neve, a szerző elérhetősége.
10. A leadott kéziratot elfogadás után véglegesnek tekintjük. Azon később változtatni nem
áll módunkban.
Várjuk legközelebbi évkönyvünkbe az írásaikat. Kérjük a fentiek pontos betartását.
Szerkesztőség
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A TÚRKEVEI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYAI
Nagykun Kistérségi Tanulmányok sorozat (szerkesztő: Örsi Julianna)
1. Kulcsemberek. Az egyén helye, szerepe a változó társadalomban. Túrkeve, 2002
2. Családok – famíliák – nemzetségek. A vérségi kapcsolatok szerepe a változó
társadalomban. Túrkeve, 2003
3. Nagykunsági közösségek. Lokális közösségek szerepe a változó társadalomban,
Túrkeve, 2004
4. A hagyományőrzés útján. Túrkeve – Karcag, 2012
Alföldi könyvtéka sorozat (szerkesztő: Örsi Julianna)
1. Szűcs Sándor:
A puszta utolsó krónikása. Túrkeve, 2003
2. Örsi Julianna:
A társadalom kihívásai – a mikroközösségek válaszai. Túrkeve,
2004
3. Pénovátz Antal: „Jaj de hosszú az az út …”. Pacséron gyűjtött balladák és balladás
történetek. 1970–1972 – Túrkeve, 2005
4. Örsi Julianna:
Múzeumi tükörkép. Múlt – jelen – jövő tájmúzeumi szemszögből.
Túrkeve, 2008
5. Szendrei Eszter: Törésvonalak. A rendszerváltás hatása Túrkeve társadalmára.
Túrkeve, 2011
6. Örsi Julianna:
Jegyzőgenerációk. A vidéki értelmiség szerepe a mezővárosi
fejlődésben. Túrkeve, 2011
7. Szűcs Sándor:
A puszta utolsó krónikása. (2. kiadás) Túrkeve, 2012
8. Gazdaszemmel. A hagyomány és ismeretátadás szerepe a vidéki társadalomban.
Túrkeve, 2013
9. Alföldi családtörténetek. Vallomások riportok, vélemények, írások a családról.
Túrkeve – Szolnok, 2013
10. Örsi Julianna: Parasztvilág. A vidéki társadalom kapcsolatrendszere. Túrkeve,
2015
11. Elek György – Márki Gábor (szerk.):
Kötődés. Örsi Julianna munkássága. Túrkeve, 2015
12. Palástban. Nagykunsági és kötődő református lelkészek bizonyságtétele igével,
tollal, tettel (megjelenés alatt)
Egyéb könyvek
Örsi Julianna:
Emberszőtte háló. Túrkeve, 1998
Örsi Julianna (szerk.): Nemzedékek kutató úton … Túrkeve, 2008
Örsi Julianna:
Túrkeve (album): Túrkeve, 2008
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A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET KIADVÁNYAI
Jászkunság könyvtéka sorozat (szerkesztő: Örsi Julianna)
Mikroközösségek. Társadalom- és gazdaságkutatási eredmények és módszerek
innovációja. Túrkeve – Szolnok, 2007
Középpontban a család. 1. kötet – 2. kötet. Túrkeve – Szolnok, 2012
A Jászkunság tudósai 1. kötet. Szolnok, 2014
A Jászkunság tudósai 2. kötet. Szolnok, 2015
Jászkunság c. folyóirat (szerkesztő: Örsi Julianna) 2006, 2007. 1–2, 3–4 szám, 2008. 1–2,
3–4. szám, 2009, 2010, 2011, 1012. 1–4. számok. Szolnok
Jászkunság Évkönyv 1. Szolnok, 2013
Jászkunság Évkönyv 2. Szolnok, 2014
Jászkunság Évkönyv 3. Szolnok, 2015
Jászkunság Évkönyv 4. Szolnok, 2016
Jászkunság Évkönyv 5. Szolnok, 2017 (előkészületben)
A kiadványok megrendelhetők, megvásárolhatók:
e-mail:
kultura.kevi@gmail.com; jnszmtude@gmail.com
postacím:
Dr. Örsi Julianna (szerkesztő) 5420 Túrkeve, Deák Ferenc u.4.
telefon:
06-30-9383-777
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