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EGY ELKÉSETT LEVÉL

In memoriam Szegedi Ervin
(1956-2006)

2006. január 10. 13 óra: Asztalomon egy pa-
pírdarab, rajta üzenet: „Szegedi Ervin meg-
halt – hívott Fodor”. Az els  gondolat a kétke-
désé, de a Kossuth Gimnázium honlapjának
nyitó oldalán látható mécsesek, gyertyák
egyértelm vé teszik számomra a valóságot.
Hirtelen lepergett el ttem életem néhány
epizódja találkozásainkról, amelyekr l én
tudok, de Te nem mindegyikr l tudtál. Az els
a szarvask i úttör tábor 1969-b l, ahol a
szomszéd táborból jásztelki kisiskolásként
figyeltelek benneteket, az addig csak hírb l
ismert jákóhalmi nagyokat.

Pár év múlva a jákóhalmi focipálya, ahol
középiskolásként a feln tt csapat er ssége
lettél. Posztod a jobbösszeköt , jobbfedezet
(ma középpályás) volt. 1974-ben ez az együt-

tes a megyei bajnokságban az 5. helyezést érte el Jászberény mögött a legjobb jász-
sági csapatként. Nagy élmény volt számomra a Szolnoki Cukorgyár elleni
felejthetetlen mérk zés, ahol 4:1-re gy ztetek, amely a kés bbiekben meghatározta
a jákóhalmi focihoz való viszonyomat.

Majd pedig egy olyan folyamatos találkozás, ahol csak a szellemed volt jelen: a
Középiskolás Matematikai Lapok (KÖMAL) fizika rovatának tanulmányozása,
ahonnan szívesen válogattam ki villamosságtan feladatokat elektrotechnika verse-
nyekhez.

Utoljára 2003 búcsúszombatján beszélgettünk – az említett csapat nosztalgia-
mérk zése el tt a jákóhalmi pályán – egy újságcikk apropóján, ahol szerényen
vallottál pályafutásodról, és amit nem mondtál el magadról, azt az elektronikus
sajtóból gy jtöttem össze.

Tehetséged alapján a sportban is sokra vihetted volna. Eljutottál a megyei korosztá-
lyos válogatottal a tatai edz táborba is. Bíró Pista bácsitól sokat tanultál az ifi-
csapatban,  vitt oda a feln ttekhez többedmagaddal együtt. Nagy élmény volt vele
dolgozni, néhány mozdulata örökre megmaradt benned. Persze sikerre éhes társaság
voltatok, szabadid tökben naphosszat fociztatok a templomtéren, a vásártéren.
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 Hiába a sportsikerek, életedet az oktatásra és a tudományra tetted fel. A jászjákó-
halmi iskola után a Lehel Vezér Gimnázium jó indíttatást adott a Kossuth Lajos
Tudományegyetemhez. Az egyetem elvégzése után maradtál Debrecenben, s lettél
a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium fizikatanára, majd igazgatóhelyettese, vezet -
tanára, a KÖMAL fizika rovatának szerz je, hazai fizikaversenyek szervez je, feladat-
kit z je, a Mikola Sándor Fizikaverseny versenybizottságának elnöke. Kvantumfizi-
kából doktoráltál 1992-ben, az egyetemen a pedagógusjelölteknek módszertant
oktattál.

Tehetséggondozó szakköreidben több megye tanulóit készítetted fel eredménye-
sen hazai és külföldi versenyekre. A legnagyobb sikereket a Nemzetközi Fizikai
Diákolimpiák hozták, ahol versenyz id érmes, aranyérmes helyezést értek el. Büszkén
vallottad, neked a szakmád a hobbid.

Munkásságodat elismerték: a kísérletezésen alapuló iskolai fizikatanításban, a
korszer  módszerek alkalmazásában, az e tanítást el segít  tevékenységben elért
kiváló eredményeidért Mikola Sándor-díjban, a matematika és a fizika tehetségeinek
gondozásáért Ericsson-díjban, a fizikus tehetséggondozásban hosszú id n át tartó
eredményes szereplésedért Vermes Miklós-díjban, a gyermekek oktatása-nevelése
érdekében végzett kiemelked  munkádért Arany Katedra Emlékplakettben részesül-
tél. Megkaptad a Marx György által alapított Vándorplakettet, beválasztottak az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ericsson-díjakat odaítél  bizottságába.

Személyedet nehéz lesz pótolni. Hiszem, hogy emlékedet nemcsak gondolatainkban
fogjuk rizni. Egy rólad elnevezett fizikaverseny, egy nevedet visel  elismerés,
esetleg megjelent feladataidat tartalmazó kiadvány (ez utóbbit már környezetemben
lév  fizikus kollégák felvetették) méltó emléket állítana számodra.

2005 nyarán úgy gondoltam, hogy munkásságod alapján tökéletesen alkalmas
vagy a „Jászjákóhalma Díszpolgára” címre. Így javasoltalak a kitüntetésre, amelyet
végül 2006-ban megkaptál – posztumusz. Méltó követ je lettél Laki Idának, Szabó
Szabolcsnak és a többieknek! Augusztus 20-án a jákóhalmi plébánia kertjében Rád
emlékeztünk. Jó néhányunknak könnyek szöktek a szemébe, amikor feleséged átvette
az elismerést. Remélem, hogy az égi katedrán két kísérlet között tartottál egy kis
pihen t és ránk figyeltél.

Most már tudom – a családoddal váltott néhány mondatból, tekintetb l, gesztus-
ból –, amit eddig is sejtettem: az általad és párod által megkezdett úton haladnak
el re gyermekeid is. Biztos vagyok benne, hogy még róluk is hallani fogunk.

Tragikus hirtelenség  távozásoddal nem csak családod, közvetlen környezeted,
hanem a magyar oktatás és mi, jákóhalmiak is szegényebbek lettünk.

Emlékedet meg rizzük! Isten veled Ervin!
B. F.

Dávid Áron

JÁSZSZENTANDRÁS PECSÉT- ÉS
CÍMERKÉPEIR L

Jászárokszállás az 1850-es évek derekától tagosítja Szentandrás pusztáját. A
tagosítást követ en az egyre gyarapodó lakosságú „bels  puszta” parókiája vált
önállóvá 1884-ben, a község pedig 1886-ban lép a jász települések sorába. Az ideig
az anyaközség, Jászárokszállás pecsétjei és címere jelenik meg minden hivatalos
iraton (1. kép). Jászszentandrás önállósodásával új pecsétre, illetve címerre volt
szükség. Pecsétképet ismerünk is hármat 1886-ból, címerképr l azonban legkorábban
1901-b l van tudomásunk.

Az említett legkorábbi jászszentandrási pecsétek szinte azonosan néznek ki,
szövegezésükben van eltérés, illetve az egyiket száraz pecsételésre használták. A
kör alakú, 3,7 cm átmér j  pecsét lenyomatán két kör között körívben futó felirat *
JÁSZ-SZENT-ANDRÁS NAGY KÖZSÉG olvasható, középen az 1886 évszámmal
(2. kép). A másik pecsétkép méretében és kialakításában is hasonló az el z höz, a
két kör közül a küls  dupla kör, felirata ugyanúgy elhelyezve, mint az el z n: *
JÁSZ-SZENT-ANDRÁS NAGY KÖZSÉG JEGYZ I HIVATALA. Középen szintén
az 1886-os évszám látható (3. kép). Ezek után ismerünk egy kör alakú
pecsétlenyomatot még a XIX. század végér l. Rajta egy körbefutó írás: x JÁSZ-
SZENT-ANDRÁSI KÖZBIRTOKOSSÁG, közepén két sorba rendezve: PECSÉTJE
1894 (4. kép). A következ  pecsét már a XX. századból való. Egy körben négy sorba
rendezve, ívelten elhelyezve a következ  olvasható: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
VÁRMEGYE JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG + 1901 + (5. kép). Ugyanebb l az év-
b l maradt fenn – ismereteink szerint – a község els  címer ábrázolása. Egy vastag
és egy vékony körkeretben körívesen futó felirat: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Jászszentandrás község . 1901 ., középen pedig egy címer látható: a csücskös talpú
pajzs alak vízszintesen két részre osztott, a pajzsf  vörös, a pajzstalp zöld szín .
Középen egy élével heraldikai bal oldalra néz  ezüst szín  ekevas, heraldikailag bal
oldalt élével heraldikailag jobbra néz  ezüst csoroszlya látható. Az ekevas alól
három heraldikailag jobbra d l , átlósan elhelyezett arany kalász látható (7. kép). A
helynevek törzskönyvezése kapcsán belügyminiszteri rendelet született 1902-ben.
Minden település köteles volt egy új pecsétet készíttetni, amelynek az adott helység
véglegesen megállapított nevét és annak évét kellett tartalmaznia. A pecséten szerepl
1901-es évszám, és a Jász-Szent-András helyett szerepl Jászszentandrás név is
emiatt került a fentebb említett pecsét képre. A XIX. században önállóvá vált jász és
kun puszták legtöbb esetben az anyaközségek jelképeit, címerét választották (például
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