
A migráció emléke jászsági és kiskunsági mondákban

Jászfényszaru községben 1743-ban felkerekedett mintegy kétszáz család, hogy
a törököktől jórészt elpusztított és most újra betelepülő Kiskunságban keressen új
otthont. Sorsuk Kiskunfélegyházára vezette őket.1 Kétszáz évvel később — 1949-ben
— kutatást folytattam fenti helységekben, hogy megállapítsam: él-e és milyen for-
mában az egykori kivándorlás, illetve betelepülés emléke a helyi lakosság körében.

JÁSZFÉNYSZARU:

A községben élő hagyomány, hogy „régen innen sokan elmentek Kiskunfélegy-
házára".* Adatközlőnk Kiskunfélegyháza nevét azzal magyarázza, hogy innen — állí-
tólag — sok Kis nevű család költözött Félegyházára.

Bartos Imre3 szerint „Kiskunfélegyháza a Jászságnak valamikor pusztája volt.
Az ottaniak legnagyobb része innen származik, még a neveik is olyanok, mint a
mieink". - -• -••— i *--•

Rózsa Lajos általános iskolai tanuló közli: „Otthon hallottam, hogy az öreg-
harangot kétszáz éve elvitték Félegyházára."''

Dugonics Nándor5 így emlékezik a régi eseményre: Községünkből „ki is köl-
töztek Félegyházára. Azért lett Félegyháza, mert mindent megfeleztek: a pénzt, s a
templomi kegyruhákat, mindent. Szájról szájra száll, hogy elvitték a nagyharangot
és a lélekharangot. Ez körülbelül kétszáz éve volt".

Jászfényszarun tehát elevenen él a kiköltözés emléke. Ennek időpontját is jól
őrzi a hagyomány, mely szerint a kitelepülök a harangot, stb. is magukkal vitték.
Általában a kiköltözés hagyományában az foglalkoztatja a nép fantáziáját, hogy a
kitelepülök mit vittek el magukkal községükből.

KISKUNFÉLEGYHÁZA:

Kiskunfélegyházán — hasonlóan Jászfényszaruhoz — megtaláljuk az egykori
migráció emlékét. A város nevéről különféle magyarázó mondák élnek0, ezek a bete-
lepülés emlékéhez kapcsolódnak.

„Én úgy hallottam, hogy az egész templom fából volt. Tornya ledőlt, akkor épí-
tették a mostani templomot."1

Pálos Oszvald általános iskolai tanuló szerint „A Szt. János szobor helyén
volt a fatemplom".s

Az idős Szabó István már többre emlékezik: „Mikor megszállták a magyarok
Félegyházát, akkor magukkal hajtották a falkát, mindennel gyüttek együtt, öregapám
beszélte, hogy valami száz házat kaptak. Szent János körű építettek egy kis fatemp-
lomot. A mostani öregtemplomot a megszállás után húsz évre építették". — A bete-
lepülők korábbi lakóhelyéről nem tud.9

„A magyarok a főtemplomot úgy hoztak magukkal. Útközben elveszítették a
tornyát, azért lett Félegyháza."m

„A mostaniak ősei Jászságbu jöttek."1* ^
„Jászfényszaruból hozták a fatemplomot."**
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„Jászjényszaruból keveredtek ide katolikus őseink. A nagyapám is onnan
jött."13

Az alábbi adatközlőknél keveredik a jászfényszarui és egyéb beköltözések
emléke.

„Zenta felü gyiitt negyven család. Fatemplomot hoztak magukkal. Az egy-
tornyú templom későbbi.".1''

„Nagyanyámtu hallottam, hogy a magyarok Elléspusztáru 1743-ba gyüttek be
ide. Egy falemplomot csináltak a Szent János téren."t:'

Kiskunfélegyházán tehát élő hagyomány, hogy az ősök — részben — a jászsági
Jászfényszaru községből költöztek be. A monda szerint fatemplomot hoztak maguk-
kal. Egvesek a beköltözés idejét is tudják, másoknál viszont a különböző beköltözé-
sek emlékének keveredését figyelhetjük meg. A hagyomány legelevenebb része arra
vonatkozik, hogy mit hoztak magukkal a betelepülők. Figyelemre méltó a légvonalban
egymástól közel száz kilométerre fekvő két helységben élő azon rokon hagyomány,
hogy Jászfényszaruból nagyharangot vittek el, illetve Kiskunfélegyházára fatemplo-
mot hoztak magukkal a telepesek. Feltehetően a hagyománynak ez a része is hiteles.
A ki- és beköltözés helyén egyaránt él tehát a 200 év előtti migráció emléke, rész-
ben mint a vándorlás tenyéré vonatkozó puszta hagyomány, részben pedig mint
monda, mely az elszállított templomra, vagy harangjára vonatkozó reálisabb színe-
zetű részletei mellett már a Kiskunfélegyháza nevére vonatkozó teljesen meséi ele-
meket is tartalmazza. A hiteles, de szárazabb hagyomány, és a bővebb, sokrétűbb
monda viszonya itt is közismert: utóbbi jobban foglalkoztatja a nép fantáziáját, ép-
pen ezért nagyobb a szerepe a nép tudatában.
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