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Farkas Edit
KARIKATÚRÁK A VÉNCSERKÉSZEK NAPLÓJÁBÓL
Talán sokan nem is tudják városunkban, hogy Bercsényi Tibor díszlettervező, számos színház munkatársa, a szabadtéri színpad tervezője milyen szálakon kötődik Jászberényhez. Itt
született 1901. január 1-jén.
A budapesti Iparművészeti Iskola elvégzése után 1921-től 1927-ig az Operaházhoz került, ahol Kéméndy Jenő díszlettervező mellett dolgozott. 1930-tól kezdve felváltva a kassai
Magyar Színháznál, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színháznál és Prágában működött. Közben
a bécsi Volksoperben és a Raimund Theaterben is dolgozott. 1939-ben visszatért Budapestre, ahol több színháznak (Fővárosi Operett, Új Magyar, Vidám) tervezett díszletet. 1943-tól
1947-ig a Royal Revü Színház (Royal Revü Varieté) is foglalkoztatta.
Az Esti Újság tudósítása szerint nemcsak festette, rajzolta a terveket, hanem ő maga készítette a díszleteket a színházak számára egy felfeszítő legény segítségével. 1945 után részt
vett a színházak újjáépítésében, majd folytatta díszlettervezői munkásságát. Városunkban
Paksy Gábor építészmérnökkel közösen tervezték a szabadtéri színpadot. Gyöngyösön is
dolgozott az ottani terveken. Nyugdíjazása után, 1961-től visszavonultan élt. 1972-ben a
Népköztársaság Elnöki Tanácsa öt évtizedes tevékenysége elismeréséül a Munka Érdemrend
bronz fokozatát adományozta számára. 1975. május 5-én hunyt el Budapesten. Szülővárosában, a Fehértói temetőben kísérték utolsó útjára.
Ugyan Bercsényi Tibor neve szorosan a színházakhoz és a díszlettervezéshez kapcsolódik, mindenképpen szót érdemelnek karikatúrái is. Az írásunkban taglalt rajzok „a Jászberény-i 887 sz. gróf Apponyi Albert Vén cserkészek naplójá”-ba készültek, mely az 1933-as
gödöllői Jamboree mindennapi eseményeiről számol be. Címlapja szerint írja: Ghandy a
krónikás, a képsorozatot rajzolta: Bercsényi Tibor iparművész.
A naplónak hányatott sorsa volt. A rendelkezésre álló adataink szerint őrizték a Felvidéken (Szenicén), majd 1955-ben Nyíregyházára került, ahonnan Rubint Zoltán közvetítésével
került Suba Lajoshoz, a karikatúrákon szereplő vén cserkészek egyikéhez. Ezt követően a
naplót Suba György doktor úr őrizte meg, hozzájárulásával tesszük közzé a rajzokat. A napló
szerepelt Gödöllőn a Jamboree 80. évfordulójára emlékező kiállításon is.
A karikatúra egy külön műfaj, olyan ábrázolása a környezetünknek és a benne élőknek,
amely a lényeget humorosan, a jellemző részek túlzásával emeli ki. Talán itt még fontosabb
a pontos rajztudás, anatómiai ismeret, hogy a kiemelt részlettel is felismerhető legyen az ábrázolt személy. A karikaturista tehát egy kicsit elferdíti a valóságot. Nem nagyon: az ember
felismerhető, sőt! Csak a jellemvonása hangsúlyosabb.
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Az itt említett rajzok fanyar humorral mutatják be a ’30-as évek városi, de nem mellesleg
a cserkészek életét is. Helyén van itt minden: az ügyvéd övéhez paragrafus-jellel hozzácsatolt
tintatartó, a rendőr főfelügyelő bilincsbe vert halacskája (szintén paragrafus-jellel kifogva), a
fővadász mögé bújt nyúl, vagy a szebbik nemre vadászó ügyvéd, kinek lába jóval hosszabb
a kengyelnél, hogy csak egy-egy elrejtett szellemes apróbb részletet emeljek ki elöljáróban.
A cserkésznaplót fellapozva, rögtön az elején, a rajzokon bemutatva tudhatjuk meg, személy szerint kikről is szól a fentebb megjelölt kötet. A naplóban szereplő személyek Jászberény értelmiségének reprezentánsai voltak.
Az akkor 44 éves Pásztohy Arthur magyar királyi honvéd százados, vagyis Arthur bácsi –
Friedvalszky Ferenc jászberényi polgármester veje – az első a sorban. Nem véletlenül emeli
ki a rajzoló a későbbi testőr alezredes oldalán a kardot. Sajnos az nem derült ki, miért jelzik
Tom Mix-ként a lapját, mindenesetre, kezében a lasszó a westernfilm-hősre hajaz…
Őt követi Csák János ügyvéd, és mivel az elnevezések nem csak a foglalkozásra, de a korra
is utalnak, így lesz Janika öcsénk a zöldfülű – egy fotó alapján talán a legfiatalabb a „vének”
között. Egyik kezében tekegolyó, másikban kártyalap, s megtekeredve keresztbe tett lábával
erősen támaszkodik a mögötte felsorakozó perrendtartási és különböző jogi kötetekre.
Ghandi, vagyis Csiky Gusztáv ügyvéd, a cserkésznapló krónikása sem maradhatott ki a
sorból. Alakját többszörösen kifigurázza az alkotó: vékony, magas termetét csontvázszerűen
ábrázolja. Övéről paragrafusjellel lóg a tintatartó, baljában a vén cserkészek naplója, jobb
kezében a kaszás jelképe, csak épp a pengét váltotta föl egy óriási lúdtoll.
A Suba a subája alól őrzi a nyájat: Suba Lajos városi főszámvevő mögé a negyedik lapon
– a rend kedvéért – felkerült két birka is, a többit a (…) jelzi. Távolban tanya gémeskúttal,
az épület kéményén és a levegőben egy-egy gólya, csőrükben pólyásbaba. Nem véletlenül,
hiszen a „nyakas számadó…” (sic!) felesége épp gyermeket várt akkoriban.
Biró Gyula magyar királyi rendőr főfelügyelőt már korábban megemlítettük: ő fogta ki a
halat, amelyet aztán bilincsbe vert. A képen Sherlock Holmesként pákászkodik, kezében egy
week-endház tervével.
Zakariás József magyar királyi pénzügyi tanácsos, Józsi bátyánk a következő áldozat, mint
fővadász. A rajz tökéletesen mutatja, mennyire veszélyes az állatokra: egy madár a puskája
szíján gubbaszt, a mókus a kalapján figyeli az eseményeket, kutyája pedig épp elsírja magát.
Bathó Károly ügyvéd munkája mellett széleskörű közéleti és társadalmi tevékenységet
folytatott. Az Öregcserkészek Csapatának parancsnoka. A tábor idején 40 éves ügyvéd rajzát
is említettük már korábban, mint alvadászét. Nem véletlen, hogy a szebbik nemet énekszóval
próbálja elcsábítani, hiszen többek között a Palotásy Dalkör alelnöke is volt, 1927-től.
A következő rajzon Gerendássy János ügyvéd, „fogadalmi főelősíró”, két hobbijának
hódolva: lábánál focilabda, előtte állványon fényképezőgép. A csavar a képen az, hogy épp
egy egér farkát fogja az exponálógomb helyett…
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Berzáczy László zenetanár munkájához híven kapta szerepét a vén cserkészek között.
A tanítóképző intézet tanára a tábor tárogatósa lett. Éjnek évadján – csillagok között – a
templomtorony tetején fújja a takarodót, lábával szorosan öleli a torony keresztjét. Kalapja a
Hold sarkáról a Szaturnusz gyűrűjeként lóg a levegőben.
A következő képen szereplőnél már a foglalkozásnál is huncut ellentmondás található, hiszen a városi tűzoltó főparancsnok, Szabó László lett a nagy tűzmester. Mögötte tűzoltósisakja
és a fát hasogató fejsze is éles kontrasztot mutat a képen.
A tábor idején 48 éves, Gül babának keresztelt Piffkó Antal az iparostanonc iskola rajzosztályának vezetője, majd az iskola igazgatója lett. Számos közéleti tevékenysége mellett a katolikus legényegylet, valamint az egylet cserkészcsapatának választmányi tagja volt. A rózsák
atyját kedvenc virágai közt ülve, kezében egy pólyában dajkált virágszállal ábrázolja illusztrátorunk. Háttérben egy sor rózsatő, utalva Tóni bácsi Riszner sétányon nevelt rózsalugasára.
A következő képen Vágó János gyermekorvos tábori széken ülve, köpenyét a cserkész
egyenruhára húzva, vizsgálja a megjelenített három kis puttó egyikét. Másikuk épp fölkapaszkodik, ezzel elterelve az orvos figyelmét. Így kerül a sztetoszkóp az ölében lévő gyermek hátsójára. A harmadik pedig az orvos felfordított cserkészkalapjának karimáján ücsörög, nekünk háttal, tudomást sem véve az előtér történéseiről.
A megörökítettek között utolsóként Bercsényi Bertalant láthatjuk. Az 1891-ben született Berci bácsi tábori funkciója a gyomroknak gondnoka, civilben 1921-től városi kórházgondnok volt Jászberényben. A rajzon övére habverő és tésztaszűrő akasztva, betűzve egy
fakanál. Hátán, nagy puttonyában két gyermek: egy fiú és egy lány – valószínűleg saját
gyermekei, Béla és Blanka. Így a megnevezés alatt, zárójelben, kisbetűvel megjelölve, hogy
ő volt a táborban a „fiahordó”.
A következő kép már egy tábori jelenetet ábrázol, nevezetesen a krónikás rettentő álmát.
Az előtérben, vaságyon fekszik a korábban már megismert Ghandy, fölötte, felhők között egy
álomkép. A rajzoló fanyar humorral teszi az elődöket a cserkész múzeum „őslénytár”-ába,
ahol további ismerős arcokat vélhet felfedezni a szemfüles olvasó.
Az utolsó nagy méretű rajzon ismét egy jelenet, mely az Oszkár bácsi és Szimi bácsi
termete közötti különbséget hivatott bemutatni. Egyikükre sem találtam hivatkozást a szövegben és a képek között, mindenesetre igen mókás, ahogy egyikük a másik derekáig ér.
Ugyanakkora lábon élnek, az erőviszonyokat pedig felszereltségük mutatja: a háttérben lévő
kezében csak egy zászló hosszú rúdon, míg a hozzánk közelebb álló teljes harci díszben. Hátán óriási hátizsák van, nyakában dob és iránytű, övére kulacs és oldaltáska csatolva, egyik
kezében sétabot, másikban vekker és papucs.
Az először ceruzával jól megrajzolt, majd tussal áthúzott karikatúrák tökéletesen mutatják be a táborban történteket. Ezt a fejezetet követi a részletes ismertető Ghandy tollából,
közben egy-egy kisebb illusztráció Bercsényi Tibortól.
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egyenruhára húzva, vizsgálja a megjelenített három kis puttó egyikét. Másikuk épp fölkapaszkodik, ezzel elterelve az orvos figyelmét. Így kerül a sztetoszkóp az ölében lévő gyermek hátsójára. A harmadik pedig az orvos felfordított cserkészkalapjának karimáján ücsörög, nekünk háttal, tudomást sem véve az előtér történéseiről.
A megörökítettek között utolsóként Bercsényi Bertalant láthatjuk. Az 1891-ben született Berci bácsi tábori funkciója a gyomroknak gondnoka, civilben 1921-től városi kórházgondnok volt Jászberényben. A rajzon övére habverő és tésztaszűrő akasztva, betűzve egy
fakanál. Hátán, nagy puttonyában két gyermek: egy fiú és egy lány – valószínűleg saját
gyermekei, Béla és Blanka. Így a megnevezés alatt, zárójelben, kisbetűvel megjelölve, hogy
ő volt a táborban a „fiahordó”.
A következő kép már egy tábori jelenetet ábrázol, nevezetesen a krónikás rettentő álmát.
Az előtérben, vaságyon fekszik a korábban már megismert Ghandy, fölötte, felhők között egy
álomkép. A rajzoló fanyar humorral teszi az elődöket a cserkész múzeum „őslénytár”-ába,
ahol további ismerős arcokat vélhet felfedezni a szemfüles olvasó.
Az utolsó nagy méretű rajzon ismét egy jelenet, mely az Oszkár bácsi és Szimi bácsi
termete közötti különbséget hivatott bemutatni. Egyikükre sem találtam hivatkozást a szövegben és a képek között, mindenesetre igen mókás, ahogy egyikük a másik derekáig ér.
Ugyanakkora lábon élnek, az erőviszonyokat pedig felszereltségük mutatja: a háttérben lévő
kezében csak egy zászló hosszú rúdon, míg a hozzánk közelebb álló teljes harci díszben. Hátán óriási hátizsák van, nyakában dob és iránytű, övére kulacs és oldaltáska csatolva, egyik
kezében sétabot, másikban vekker és papucs.
Az először ceruzával jól megrajzolt, majd tussal áthúzott karikatúrák tökéletesen mutatják be a táborban történteket. Ezt a fejezetet követi a részletes ismertető Ghandy tollából,
közben egy-egy kisebb illusztráció Bercsényi Tibortól.
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Felhasznált irodalom
Wikipedia/Cserkészet
Művészeti lexikon (Főszerk.: Zádor Anna és Genthon István) 2. kötet (F–K) Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1966. 566. p.
Napló. In: Magyar Nemzet 1975. május 11. 11. p.
Magyar Közlöny 1972. évi 35. szám
75 színpadképet tervezett 1 év alatt Bercsényi Tibor, a felvidéki színházak fiatal
díszlettervezője. In: Esti Újság 1938.
Ladányi I.: Bercsényi Tibor. Pest megyei Hírlap, 1961. nov. 26.
https://www.hangosfilm.hu/filmenciklopedia/bercsenyi-tibor
Jászberény anno… Képes időutazás a város múltjában (1850–1950).
Jász Múzeumért Alapítvány, Jászberény, 2015.
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye múltja és jelene. Szerk.: vitéz szolnoki Scheftsik György.
Felelős kiadó: Kalotai László. [1935]
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Gyurkó Miklósné
ÉGIG ÉRŐ PASZULY1
Hallgató koromban igyekeztem minden kiegészítő képzésbe bekapcsolódni, érdekelt a
népi kultúra is. Így csatlakoztam a Fejér Mária rajz-és kézimunka tanárnő által szervezett
és vezetett népi díszítőművészettel foglalkozó csoportba, ahol szakkörvezetői képesítést
szereztem.

Jász hímzés
Tanítói pályám elején, 1979-ben szerveztem meg egy kézimunka szakkört a Hűtőgépgyár
Munkás és Ifjúsági Házában. Mindössze 2 évet dolgoztunk együtt. Második gyermekem
születése új feladatok felé vitt. A 24 főből álló csoport már akkor olyan színvonalú
munkát végzett, és olyan lelkes közösség volt, hogy felelősnek éreztem magam a folytatás
1 A Fejér Mária Népi Díszítőművészeti Szakkör Jubileumi kiállításán elhangzott megnyitó beszéd szerkesztett
változata

