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Utasi Hajnalka

KÖLTÉSZET BARÁTI KÖRBEN

A Jászsági Baráti Kör legfontosabb célkit zése: a magyar nyelv és az irodalom
ápolása. Munkánk során központi szereppel bír országunk, hagyományaink
bemutatása a m vészet minden létez  területén. Fontos, hogy híres szülötteinkre
ill  módon emlékezzünk, és tehetségüket ünnepeljük! Természetesen a tradíciók
ápolása mellett merjünk újat is alkotni! (De lényeges, hogy az „újdonságokban”
meg rizzük hagyományainkat és gyökereinket!) A feladat nehéz, óriási kihívás
minden m vésznek, hiszen el deink már „felírták magukat Magyarország és a világ
m vészeinek képzeletbeli palettájára”. (Varga László MINSZ-elnök szavait idézve:
„a m vész feladata következetesnek maradni önmagához, munkásságához, és
tanulni, tanulni, tanulni!”) Napjainkra szükségessé vált a kultúra, a m vészet iránti
igény „újrahonosítása” érdekes programokkal. Köreink délutáni felolvasásokat
tartanak a tagság alkotásaiból, és ismert írókat, költ ket látnak vendégül hagyo-
mányos irodalmi esteken. Elképzeléseink között szerepel, hogy a város- és falunapok
minden évben visszatér  rendezvényein állandó programmal mutatkozzanak be
Köreink, ezzel is színesítve a helységek irodalmi életét. További feladatunk irodal-
munk, költészetünk kincseinek nemzetközi szinten történ  bemutatása. Úgy érezzük,
hogy az egész ország feladata, de különösen politikusaink, m vészeink összefogása
szükséges ahhoz, hogy gyönyör  nyelvünk, és nagy múlttal rendelkez  irodalmunk,
kultúránk megoszthassuk a világgal, hiszen van mire büszkének lennünk! Történel-
münk és m vészeink egyéni alkotásmódja különböztet meg bennünket más
nemzetekt l, és számomra ett l magyar a magyar.

Baráti Körünk 2003 decemberében alakult, el ször négy taggal, majd folyamatosan
növekedett, változott a létszám. Jelenleg nyolc taggal szervezzük programjainkat,
összejöveteleinket. Körünknek a Déryné M vel dési Központ biztosít „otthont” a
Kossuth úti Civil Házban. Ezúton is köszönjük, hogy összejöveteleinket szép,
kulturált környezetben tarthatjuk!

2004-ben Balassi Bálint-emlékév alkalmából felolvasó estet szerveztünk, amely
Jászberényben a Hamza Múzeumban, a Déryné M vel dési Központ Déryné szo-
bájában, és a jászapáti könyvtárban került bemutatásra. A vendégeket halk rene-
szánsz muzsikával fogadtuk. Ezt követ en a tagság Balassi Bálintról írt versekkel
emlékezett a reneszánsz líra híres alakjára, míg szavalóink a dalnok verseib l adtak
ízelít t. Örömünkre szolgált, hogy a Jászkürt, városunk lapja, méltató cikket közölt
a m sorról.

2005-ben József Attilát köszöntöttük „Majd emlékezni jó lesz” cím  verses

estünkkel. M sorunkkal Jászberényben a Déryné M vel dési Központ Déryné
szobájában, a Civil Házban, a Római Katolikus Szeretetotthon csodálatos ebédl jé-
ben mutatkoztunk be, majd ismét szívesen fogadott bennünket a jászapáti könyvtár.
A Kör tagjai saját, József Attila ihlette verseikkel emlékeztek, míg a szavalók a
„költ óriás” verseivel ünnepeltek. A m sort József Attila Altatója zárta. A Kör
valamennyi tagja egy versszakkal köszöntötte a költ t, miközben egy ég  gyertyát
adtunk kézr l-kézre. A gyertya az Altató és a m sor végével kialudt. Városunk lap-
ja, a Jászkürt, és a jászapátiak lapja megemlékezett estünkr l, üdvözölte kezdeménye-
zésünket.

Ez év (2006-ban) telén Déryné Széppataki Rózát hivatott ünnepelni verses
m sorunk. A tagság újfent saját szerzeményekkel énekli meg Dérynét, a szavalók
pedig a vándorszínész életr l elevenítenek fel verseket. A felkészülést, az el készü-
leteket már megkezdtük, folynak a próbák, szépen alakul a hangulatos m sor. Nem-
csak verssel, prózával, hanem dallal is köszöntjük a primadonnát.

Befejezésül a Baráti Kör állandó tagjairól dióhéjban: Dékány Józsefné számos
dobogós elismeréssel jutalmazott, nívó-díjas szavaló. Berki Ferencné pingáló és
költ , verseit publikálja. Elisabeth Ottenberger erdélyi származású, jelenleg Nürn-
bergben él  több kötetes költ , író. Molnár-Illés Gábor több költészeti díj tulajdono-
sa. Verseit irodalmi lapok közlik. A költészet mellett az ének, a népdal is fontos
szerepet játszik mindennapjaiban, a jászapáti népdalkör tagja. Szabari Pál költ ,
családfa kutató. Szikszai Ilka költ , író, többszörös díjazott. Önálló verseskötete
2005-ben jelent meg, Lélekrezdülés címmel. Netkötete az Irodalmi Rádió gondozá-
sában az idén jelenik meg Tornyomban címmel. Antológiákban is publikál. Szikszai
János számos dobogós elismeréssel jutalmazott, nívó-díjas szavaló. Utasi Hajnalka
költ , író, többszörös díjazott. 2004-ben jelent meg Pillanatnyi Hangulat fény-árnyék-
árnyalat címmel önálló verseskötete. Antológiákban is publikál. Az Irodalmi Rádió
gondozásában 2005-2006-ban jelent meg Szentjánosbogár cím  netkötete.
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Cs sz László
lcsosz@yahoo.com

A JÁSZSÁGI ZSIDÓSÁG A VÉSZKORSZAKBAN *

1944. június 30-ának délutánján marhavagonokból és személykocsikból álló
szerelvény indult el a jászberényi vasútállomásról. Úti célja a szolnoki pályaudvar,
majd a monori téglagyárban kialakított ideiglenes gy jt tábor volt. A vonaton 494
ember, jelent s részben n k, id sek és gyermekek: a megel z  közel egy évszázadban
Jászberényt és környékét otthonának mondó zsidó közösség tagjai. Tíz nappal
kés bb többségük már nem élt, más jászsági sorstársaikkal együtt Auschwitz-
Birkenau gázkamráiban gyilkolták meg ket. Tanulmányomban ennek a tragédiának
a részleteit világítom meg, levéltári alapkutatásaimra, a korabeli sajtó és a túlél kkel
készült interjúk anyagára támaszkodva.

A zsidók más magyar vidékekhez viszonyítva kés n, a 19. század derekán jelentek
meg állandó lakosként a Jászságban. Gyors kulturális alkalmazkodásuk és társadalmi
beilleszkedésük nyomán csekély lélekszámuk ellenére fontos szerepük volt a régió
gazdasági és kulturális életének, építészeti arculatának formálásában. A Jászság
modern kori történelme, különös tekintettel a szabadságharctól a második
világháború végéig tartó korszakra, behatóbban nem ismerhet  meg az erre a sajátos
társadalmi csoportra vonatkozó alapos vizsgálódások nélkül.

Bevándorlásukról és történetük els  néhány évtizedér l meglehet sen sok
információnk van. Ez els sorban Kálmán Ödön jászberényi f rabbi (1911-1921)
érdeme, aki máig a legalaposabb levéltári kutatások nyomán írta meg hitközség-
történeti monográfiáját. A képet Szabó Adolf zsidó tanító és két világháború közötti
helytörténetírók írásai, adatai egészítették ki.1 A modern kori publikációk jelent s
részben ezekre a forrásmunkákra támaszkodtak.2 Az irodalomban kevesebb hangsúly
esik az els  világháború utáni korszakra, a közösségek német megszállás utáni
sorsáról, elpusztításáról pedig csak elszórt adatok, leírások jelentek meg.

A jászberényi zsidó Vészkorszakról3 a levéltári források mellett egyedülálló méret
és mélység oral history kollekció, tehát a túlél kkel készült életút-interjúkból,

családi fotókból, személyes dokumentumokból, tárgyakból álló hatalmas gy jtemény
áll rendelkezésünkre. Ennek létrehozása a holokauszt-túlél k gyermekeként
Jászberényben született, ma stockholmi lakos Kertész Tamás nevéhez f z dik. Az
anyag alapján középiskolai oktatóprogram is készült, amely a világhálón érhet  el,
egyel re csak svéd nyelven.4 Ugyan  a jászberényi zsidók holokauszt alatti és há-
ború utáni sorsáról sajátos mikrotörténelmi, családja által megélt perspektívából
adott pillanatképeivel is meggy z  erej  rövid összefoglalást.5 Az interjúalanyok
közül két személy visszaemlékezése nyomtatásban is megjelent.6

Hat évvel ezel tt szintén a Jászsági Évkönyv lapjain tettem kísérletet a jászberényi
zsidóság két világháború közötti társadalomtörténetének elemzésére, különös
tekintettel az antiszemita törvénykezésre és annak hatására. Erre tekintettel az
alábbiakban mell zöm az 1944-es tragédia el zményének tekinthet  zsidóellenes
politika, a korábbi konfliktusok, a jászsági zsidók utolsó éveinek bemutatását.7

Az els  világháború el tt több mint ezerf s jászberényi zsidó közösség lélekszáma
az utolsó népszámlálás idején (1941) már alig haladta meg a hatszáz f t (612, az
összlakosság 1.97 %-a), beleértve a keresztény vallású, de a fajvédelmi törvény
szerint zsidónak tekintett polgárokat is. A Jászság többi településén összesen 820
ember számított zsidónak (0.92 %).8 Ez a szám Magyarország háborúba lépése után
növekv  mértékben csökkent. Az addig is negatív demográfiai mérleget – az éves
halálozások és születések különbsége Jászberényben például 5-10 körül volt –
tovább rontották a gazdasági korlátozások miatt munkalehet ségükt l, létalapjuktól
megfosztott, és – els sorban Budapestre – elköltöz  fiatalok. 1942-ben a képzeletbeli
veszteséglistán felt ntek a munkaszolgálat els  áldozatai, akiknek száma két év
múlva már több tucatnyira rúgott. Az 1944-es tragédia küszöbén a jászsági zsidóság
már csak közel 1200 f t számlált.9

Emlékeztet ül: a korabeli Magyarországon zsidónak tekintettek mindenkit, aki
zsidó származású volt, azaz legalább két nagyszül je izraelitaként született, illetve
származásra való tekintet nélkül az izraelita felekezethez tartozókat. Több más, a
jászsági történet szempontjából kevésbé fontos kategória – így a hadirokkantak,
háborús h sök – mellett 1944-ben a megkülönböztet  jelzés alól mentesültek azok
a keresztény vallású zsidók, akiknek házastársa nem zsidó volt (az ún. árja-párják).
Ilyen alapon többen akadtak a Jászságban is, akiknek elvben nem kellett csillagot
viselniük és gettóba vonulniuk. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az üldözetést l

* A tanulmányhoz kapcsolódó kutatómunkát a J.& O. Winter Fund és az Országos Tudományos
Kutatási Alap T 043604 számú pályázata támogatta.
1 Kálmán 1916, Szabó 1904, utóbbiak közül a legfontosabbak: Blénessy 1940a, Blénessy 1940b,
Fodor 1942.
2 A legrészletesebb újabb összefoglalás Berényi Marianna pontos munkája, aki a feldolgozások
mellett sajtóidézeteket, anyakönyvi adatokat és néhány szóbeli forrást is felhasznált. Berényi 2001.
3 A nemzetközileg elterjedt Holocaust (újabb helyesírási szabályzatunk szerint holokauszt)
kifejezés mellett a magyar Vészkorszak és a héber Soá (katasztrófa, veszedelem) szavak is
használatosak az 1941–1944 közötti zsidóellenes náci népirtás megjelölésére.

4 Cs sz-Höjeberg-Kertész 2000. http://www.sub.su.se/forint/forint.htm
5 Kertész 2001.
6 Bálint 2001, Müller 1993.
7 Cs sz 2000.
8 A zsidó népesség száma településenként, 170-173.
9 Adattár I.




