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15. sz. kép – Portelek

16. sz. kép – Jászladány

Gy ri Gyula

KRONOSZTICHONOK A JÁSZSÁGBÓL

Jártunkban-keltünkben több helyen találunk olyan régi (f leg egyházi) épületeket,
szobrokat, emléktáblákat, stb., amelyek feliratai a figyelmes szemlél  számára sajátos
képet mutatnak. A k be, márványba vésett szöveg csupa antikva (nagybet s)
írásjegyekb l áll össze, de egy-egy bet  – méretével, esetleg színezésével is –
kiemelkedik a többi közül. De ez nem akármelyik bet nél tapasztalható, csupán
azoknál, amelyek hangjelöl  szerepükön kívül római számjegyként is használatosak.
Hét ilyen bet  van: az I, V, X, L, C, D, M; ezek számértéke ugyanebben a sorrendben:
1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. A szöveg kiemelked  bet inek számértékét összeadva
egy évszámot kapunk: annak az évnek a megjelölését, amelyben a feliratozott alkotás
vagy annak valamely jelent s része elkészült, illetve építése kezd dött vagy
befejez dött. De jelölheti egy-egy kiemelked  esemény (pl. egy fontos intézmény
megnyitása) id pontját is. Az ilyen sajátos, évszámot rejt  szöveget hívják krono-
grammának, verses forma esetén kronosztichonnak. A köznyelv nincs mindig
tekintettel a két szó jelentésének pontos megkülönböztetésére, és a közismertebb
kronosztichon szóval jelöl minden évszámrejt  szöveget, tekintet nélkül annak
prózai vagy verses formájára. Az egyszer ség kedvéért éljünk mi is a kronosztichon
szónak ezzel a tágabb értelmezésével.

Az évmegjelölésnek ez a rejtett, akár játékosnak is t n , de nem kis kifejezésbeli
ügyességet kívánó módja különösen a barokk korban volt népszer . A ránk maradt
kronosztichonok ennek megfelel en szinte kivétel nélkül latin nyelven íródtak, hiszen
keletkezésük korának kultúrája, különösen annak igényesebb írásbelisége ezt a
nyelvet használta.

Így van ez a Jászságban is. Az innen bemutatandó kronosztichonok mindegyike
az 1700-as évekb l való; túlnyomó többségük ezen belül is a redempció utáni id kb l.
És ez nem véletlen. A redempció (1745) utáni fellendülés eredményeként egész sor
olyan alkotás (templom, kápolna, szobor, síremlék, stb.) született vagy épült újjá,
számos olyan esemény történt, amelynek tényét k be vésett feliratok, hivatalos
vagy akár magánjelleg  feljegyzések révén is kiemelten rögzíteni kívánták. Ezek
között találunk jó néhány kronosztichont is. Válogassunk bel lük.

A bemutatandó kronosztichonok szemléltetése el tt ismerjünk meg néhány formai
sajátosságot. Tudnunk kell, hogy a szabályos kronosztichon szövegének  megszer-
kesztésekor a felirat minden olyan bet jét ki kellett emelni – tehát a jelezni kívánt
évszám „felépítésénél” számításba venni –, amely bet  római számértékkel bírt.
Éppen ez a megkötés jelentett külön szellemi „kihívást” a szövegez  számára, hiszen
enélkül gyerekjáték lett volna kronosztichont alkotni. A szöveg olvasásánál figyelembe
veend , hogy a V bet alak nemcsak v, hanem u hangot is jelölhet, de mindenképpen
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5 a számértéke. Fontos tudnivaló még, hogy minden egyes „számbet ” —  eltér en a
római számok szoros értelemben vett számtani használatától — külön-külön veend
számnak, tehát pl. a IV nem négynek értékelend , hanem 1+ 5-nek,  tehát 6-nak, vagy
a IC nem 99, hanem 1+100, azaz 101.

Az alapvet  tudnivalók áttekintése után ismerkedjünk meg a Jászság területén
keletkezett néhány jellegzetes kronosztichonnal. Kronosztichont leggyakrabban
(nagyobb) épületeken, f leg templomok felt n  helyein találhatunk. Látogassunk
el Jászárokszállásra. Itt a Szentháromság tiszteletére felszentelt plébániatemplomon
mindjárt két feliratot is tanulmányozhatunk. A templom délkeleti oldalának bejárata
fölött ezt a tömör feliratot olvashatjuk:

HONORI   SANCTAE   TRIADIS

SENATVS   CVM  POPVLO

Magyarul: A Szentháromság tiszteletére a tanács együtt a néppel. Ha a latin
szöveg kiemelt bet inek megfelel  római számokat összeadjuk, az 1768-as évszámot
kapjuk eredményül. A templom másik (északnyugati) oldalán ez a felirat látható:

LARGO   BONORVM   FONTI   DEO

VNI   AC   TRINO   ÁROKSZÁL-

LASSIENSES   STATVERE.

Magyarul: A javak b séges forrásának, az egy és háromságos Istennek emelték
az árokszállásiak. A római számokat összeadva itt 1769-et kapunk; a két évszám
között tehát egy év különbség van. Ennek oka az lehet, hogy a két díszes bejárat
nem készült el egyszerre, vagy pedig arra is gondolhatunk, hogy a kés bbi évszám
esetleg az elkészült templom felszentelésének az id pontját jelöli. Mindkét felirat
kifejezi, hogy a templom a Szentháromság tiszteletére épült, és egyben érzékelteti
azt is, hogy építésében kiemelked  szerepet játszott a lakosság áldozatkészsége.

A Jászberényben fellelhet  kronosztichonok közül a legkönnyebben hozzáférhet
— bár nehezen kibet zhet  — az, amelyik a Szent Rozália kápolna (Szentháromság
tér) melletti Nepomuki Szent János szobor talapzatán olvasható:

SANCTVS

ET   DIVVS   IOAN

NES   NEPOMVCENVS

ORAT   PRO   NOBIS.

1728

Ennél a feliratnál fel kell figyelnünk arra, hogy a kronosztichon után arab
számjegyekkel is ott van az évszám: 1728. Ez általában nem volt szokás, s t itt
tévesztés forrásává vált, mert a kopottság és a talapzat némi süllyedése miatt az
1728-at 1778-nak nézte az utókor, így a szobor melletti m emlékjelöl  táblácskára
tévesen 1778-at véstek. Így éppen a kronosztichon bizonyítja kétséget kizáróan,
hogy 1728 a helyes id megjelölés.

A kronosztichon alkalmazásának érdekes példáját találjuk a jászberényi volt
ferences templomban, Kovács Györgynek, Jászberény egykori, 1721-ben 80 éves
korában elhunyt kiváló f bírójának síremlékén. Kovács György áldozatkészsége
nagyban hozzájárult a ferences templom újjáépítéséhez, és a város talpra állításához
a török ki zése után. Sírfelirata tizenkét sorban, disztichonos versformában sorolja
föl érdemeit. A felirat els  és utolsó sora kronosztichon, a két sor együtt — vers-
formája miatt — szakszer  elnevezéssel kronodisztichon. Ismerkedjünk meg az
említett két sorral:

Az els  sor:
SIste VIator MoDICe et Istos VersVs InspICe.

(Állj meg kis id re, vándor, és pillants ezekre a sorokra.)
Az utolsó sor:

VIVe, seD eMpIreIs VIr soCIate ChorIs!
(Élj, de a mennyei kórusokhoz társulva!)

A két sor érdekessége, hogy külön-külön is a halálozás évszámát (1721) kapjuk
meg, ha összeadjuk a kiemelt bet k számértékét. (Eltér az általános szokástól, hogy
csak a római számoknak is vehet  bet k vannak antikva alakban vésve,
alkalmazkodva az elég terjedelmes felirat többi részéhez.)

Jászapátin a plébániatemplom és a temet i kápolna bejárata fölött találunk egy-
egy kronosztichont. (Részletes ismertetésük a Jászsági Évkönyv 2001. évi kötetében
olvasható.) Kronosztichonok alkalmazásának ilyen típusával a fentebbiekben
Jászárokszálláson már találkoztunk, Jászapátit illet en ezért terjesszük ki figyelmünket
más területre. A bemutatandó kronosztichonokat nem k be vésték, hanem
él szóban kerültek el ször a nagy nyilvánosság elé. Dósa Gergely, a jászkun
kerületek f jegyz je alkotta ket, és  olvasta föl 1767. november 5-én. Nagy nap
volt ez Jászapáti (és az egész Jászság) életében. Ezen a napon nyitották meg a
Jászság els  gimnáziumát fényes ünnepség keretében, az akkori egyházi és világi
el kel ségek nagyszámú részvétele mellett. Az ünnepi mise után rendezett népes
lakomán mutatta be az említett f jegyz  úr a gimnázium alapítási évét megörökít
két kronosztichonját. Jellemz  a „m faj” barokk korabeli népszer ségére, hogy a
nevezetes 1767-es évszám kifejezésére a lelkes tisztségvisel  két változatot
szerkesztett. Ismerkedjünk meg velük a korabeli tanácsi jegyz könyv alapján:

TVbae tyMpana IntroDVCVnt sChoLas ApathIenses.
(Trombitaszó és dobpergés nyitja meg az apáti iskolákat.)
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Ennek párja:
TVbIs tIMpanIs InChoantVr sChoLae In oppIDo ApathI.

(Trombitaszóval és dobpergéssel nyílnak meg az iskolák Apáti városában.)

A lényegében azonos tartalmú kronosztichonok mindkét formájukban jól
érzékeltetik az örvendetes esemény hangulatát.

A kronosztichonok témaköréb l vett mintavételeket fejezzük be egy különleges-
séggel. Ez az eddigiekt l több tekintetben eltér  számmegjelölés id. Bedekovich
L rinc nevéhez f z dik.  1751–1823 között élt, Jászfényszarun telepedett le, de
hivatala Jászberényhez kötötte, mert 1779-t l  lett „a Szabad Jász és Két Kun
Megyék hites Mértsékl je”, azaz a jászkun kerületi földmér  (geometra). Tervez  és
vízépít  mérnöki munkájával párhuzamosan számos kiváló térképet is készített a
m ködési körébe es  területekr l. Ezek egyike a Nagykunságról 1795-ben rajzolt, a
megyei levéltárban rzött kéziratos térképe. Ennek alsó részén egy mér eszközzel
tevékenyked  földmér t, és egy fa árnyékában a tájra jellemz  állatcsoportot ábrázoló
rajzot találhatunk. (2. sz. kép) Az ábrát középtájon ferdén átszel  szalagszer  sávon
olvasható a térkép tárgyát és szerz jét feltüntet  felirat. Ez a felirat kronosztichon,
és az eddig bemutatottakhoz képest legfelt n bb sajátossága, hogy az általánosan
megszokott latin helyett magyar nyelven íródott. Íme:

Az nagy kVn kerVLetnek IgazI VI
képe kIt LeIra kVMVrI beDekoVICh L -

rIntz IngenIeVr.
Könnyebben olvasható formában: Az nagykun kerületnek igazi új képe, kit leíra

kumuri Bedekovich L rintz ingenieur.
A két szövegformát összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a fogalmazó

apróbb engedményekre kényszerült egy-egy bet  írásánál, illetve egy idegen szó
(ingenieur= mérnök) használatára nyelvünk akkori állapotából következ en. Egy
részletr l még külön is szükséges szólni. A „kumuri” – szokottabb alakjában: komori
– a horvát származású Bedekovich-család nemesi el neve; az sök a hajdani Varasd
megyei Komorfalva birtokosai voltak. A birtok nevének régebbi alakja: Kumur.

1. sz. kép

2. sz. kép
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Befejezésül megállapíthatjuk: a fentiekben ismertetett válogatásból is kiviláglik,
hogy a kronosztichonok mind tartalmi, mind formai szempontból meglehet sen
változatos képet mutatnak. A gazdasági és kulturális fellendülés id szaka elég
b séges teret kínált alkalmazásukra. Az egész jelenség jól tükrözi a barokk kor
sajátos lelkületét. Ez a kor kedvelte a szellemi próbatételt, vonzódott a bonyolultabb,
mutatósabb megoldásokhoz. Ezzel is magyarázható egy-egy nevezetes évszám
kronosztichonnal való kifejezésének a népszer sége. Nem volt nehéz olyan írástudót
találni, aki vállalkozott efféle szellemi tornára. Jellemz  – áttekintésünk során két
esetben is láthattuk –, hogy egy-egy szerz  ugyanarról a témáról egyszerre két
megoldást is alkotott a nyilvánosság számára. De az sem volt ritkaság, hogy valaki
„csak jó kedvéb l is” fabrikált kronosztichonokat a maga vagy baráti köre szóra-
koztatására.
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Seb k Balázs

ÉLETKÖRÜLMÉNYEK A „VAS ÉS ACÉL
ORSZÁGÁBAN” ÉS JÁSZBERÉNYBEN

(1950–1956)

Magyarországon a kommunisták 1948-49-es hatalomátvételét követ en rövid id n
belül szovjet-típusú diktatúra fejl dött ki, amelyben mindent a Szovjetunió szabta
irányelvek szerint alakítottak, a Szovjetuniót minden téren kritika nélkül lemásolták.
Így volt ez a gazdaságpolitikában, az igazságügyben, a katonapolitikában stb., de
nem volt más a helyzet a szociálpolitika, a munkásellátás, az életkörülmények alakítása
esetében sem. A hangoztatott tetszet s irányelvek ellenére az országban zuhanó-
repülést vett az életszínvonal, s messze t nt az 1945 utáni rövid id szak újjáépítéssel
kezd d  és a jöv re inkább optimizmussal tekint  szemlélete is. Az alábbi írás a
szocialista rendszer els , Rákosi Mátyás és Ger  Ern  nevével fémjelzett korszakával,
azon belül is az „ötvenes évek” hiánykommunizmusának életkörülményeivel kíván
foglalkozni. Az életkörülmények valamennyi mutatójának vizsgálata szétfeszítené
ezen írás kereteit, ezért csak a közellátás helyzetére, a lakáskérdésre és az iparosodás
korszakának munkakörülményeire, itt a munkavédelemre térek ki. A témát feldolgozó
szakirodalom mennyisége meglehet sen kevés, így magam is els sorban levéltári
forrásokra építettem: az országos viszonyokat bemutató források a Magyar Országos
Levéltár archívumából és a Központi Statisztikai Hivatal gy jteményéb l, míg a
helyi, jászberényi adalékok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár anyagából
valók. Levéltári vizsgálódásaim során arra kerestem a választ, hogy hogyan éltek az
emberek az ’50-es évek Magyarországán, és ezen belül az iparosodó Jászberényben,
mennyire volt élhet  a magyarországi szocialista rendszer els  korszaka.

A Magyar Népköztársaság els  ötéves népgazdasági tervét az 1950. január 1. és
1954. december 31. közötti id szakra tervezték. Az els  ötéves terv f  célja a nehézipar
viharos intenzitású fejlesztése volt, ám emellett célként t zték ki a mez gazdaság
elmaradottságának felszámolását, valamint hozamának jelent s emelését, hogy b sé-
gesen biztosítani tudják a lakosság élelmiszerszükségletét. A tervek között szerepelt
az életszínvonal átlagosan 35%-kal való további emelése, ebben kiemelten a közellá-
tás színvonalának és a lakásviszonyoknak a megjavítása.1 Mindezen tervek ellenére
– amint azt a túlzott mérték  iparosítás elvét olvasva el re látni lehetett – már a
népgazdasági terv els  évében, 1950-ben súlyos zavarok keletkeztek a közellátásban

1 Balogh Sándor (szerk.) [1986]: Nehéz esztend k krónikája. Gondolat, Bp. 123.o.




