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JÁSZJÁKÓHALMA 80 ÉVVEL EZELŐTT

Kálmán Kata fotói

Kálmán Kata fotóművész 1909-ben született Korponán (ma Krupina Szlovákiában). Férje 
– volt tanára – Hevesy Iván fotóesztéta. Mivel a jákóhalmi főjegyző – Paray Imre – felesé-
gének, Hevesy Jolánnak Hevesy Iván testvére volt, így a ’30-as évek nyarain gyakran meg-
fordultak Jákóhalmán, és természetesen fotóztak is. Így történt, hogy a híres szociofotóssá 
fejlődött Kálmán Katának 3 albuma is megjelent (Tiborc, 1936; Szemtől szemben, 1938; 
Tiborc új arca, 1954), melyekben több jákóhalmi is szerepel, pl. a Deszpoth család. 

A Tiborchoz Móricz Zsigmond írt előszót, akivel jó barátságban voltak. A híres írót vi-
szont nem tudták a faluba lecsalogatni, mert azt mondta, hogy ő egy ilyen pápista helyre nem 
utazik. Kálmán Kata képei a Kis magyar néprajztól a Képes Földrajzig a legkülönbözőbb 
könyvekben szerepelnek. 1976-ban kapcsolatba lépett a művésznővel a honismereti szakkör, 
aki látogatása alkalmával 56 képet a községnek ajándékozott, melyből akkor egy kiállítást 
rendeztünk. 

Abban az időben már túl volt egy agyérgörcsön, és 1978-ban meg is halt Budapesten, 69 
évesen. A Népszabadság úgy búcsúztatta április 1-jei számában, hogy Jákóhalmán láthattuk 
utoljára a képeit. Addig még csak 40 év telt el, máig pedig 80, hiszen a képek nagy része 
1935-ben készült, ma már megismételhetetlen munkákról, objektumokról. 1991 óta utca őrzi 
a nevét a faluban. A napjainkra már digitalizált képekből mutatunk be egy csokrot.
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„Az utolsó betyárivadék” A 100 éves Kovács Cseho István
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Berényi köcsögárus a vásárban
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Lóitatás a Tarnán
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Deszpothék a tüzelős istállóból átalakított lakóház előtt
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Aranyat mosnak a Tarnában
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Készül a „nyárfa tekenő” a Malom erdőben megtelepedett cigányok keze alatt
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Deszpothné a marokszedő
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Indulás az aratásra
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Kaszafenés
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Az aratóknak ebédet vivő asszonyok
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Az 1944-ben felrobbantott Tarna-híd


