
így született Boldogháza...

A Jászságban, a Zagyva és a Tápio szorításában születésnapot tartott egy kis
falu. Kissé valamennyiünk ünnepét ülték. Jászboldogháza húsz esztendővel ezelőtt
önállósult. Már a mi társadalmi rendünk szülte a csíkost, boldogházi, tápiói tanyai
emberek teremtette falut. Az első ilyen szocialista ünnepe a tájnak, a megyének.

A magyar népi demokrácia létrejöttével azonnal méltányolta az itteni tanyai
népek sok évszázados küzdelmét. Hosszú harc volt nagyon. Krónika se rögzíti1, meny-
nyire. Illetlen kitérővel hadd is mondjam meg rögtön: új falvak történet nélküliek.
Illetve nincs rögzítve históriájuk. Csak a Jászságról szólva is Boldogházán kívül még
két új község alakult a felszabadulás után: Jászivány és Jászágó. Éppen újdonságuk-
nál fogva a leghasználhatóbb, dr. Fodor Ferenc féle monográfia, „A Jászság életrajza"
nem tárgyalhatja még őket. Űj falvaink vezetői pedig részint a község anyagi gond-
jaiból, másrészt közömbösségből eredően nem gondoltak helytörténetük feldolgozta-
tására.

Ilyenformán, ami keveset Jászboldogháza őstörténetéről sikerült megismernem,
a Fodor monográfián kívül, egy ottani lelkes tanárembernek, Menyhárt Jánosnak
köszönhetem.

Egyidős a Jászság históriájával

Mint az egész Jászság valaha, ez a hely is mocsaras vidék volt. A falu határ-
ré-znevei utalnak még rá. A Csíkos például csíkhallal telt- vízfolyása lehetett a Tá-
piónak. Majd erdős láp váltja fel a mocsarat, s az ember megveti itt a lábát. A
falu régi középpontja egyébként alighanem Csíkosszállásán volt, s a mai Boldog-
háza, boldogházi halom (kunhalom) abban az időben.

Boldogháza ősi jásztelepülés. Meglehet, hogy első lakói éppen jászok voltak.
Tény az, hogy a középkor 45 jászsági helysége között nyilvántartják a nem is leg-'
kisebb Boldogszállást. Első írásos emléke 1458-ból való. Ekkor Boldogszállás néven,
1466-ban Bódokfalva, máskor pedig Bódogszállásaként említődik. Méreteire nincs
adalék, de az bizonyos, hogy pusztulását a törökvész okozta.

A Jászságot a sikertelen 1552-es egri várostrom alól visszavonuló török hordák
dúlták végig. Hogy Boldogháza mégsem ekkor pusztult el teljesen, későbbi adalék-
ból sejthető. Az 1567-ben kelt egri adózó regesztrum szerint Boldogszállásának nyolc-
van lakosa lenne. Ugyanebben az évben lesz Jászberény a hatvani szandzsákbégség
palánkvára. Bódogháza a berényi náhiejéhez tartozik.

Mikor pusztult hát cl teljesen? Nem tudni. De a legközelebbi írásos hivatko-
zás 1657-ben történik. Ekkor a pozsonyi kamara a lakatlan boldogházi pusztát Be-
rénynek ítélte az érte pereskedő Ladány és Alsószentgyörgy ellenében. A szomorú
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1702-es jás?ság elzáíogosításból alighanem kimaradt, mert III. Károly oklevele éji-
ben külön ki .-ér rá: az összes jász puszta, Boldogháza puszta átadásáról külön is szól.

Amíg faluvá lesz a puszta

Az újra benépesülés az állattenyésztéshez fűződik. Előbb csak legeltetni jártak
ki Jászberényből a birtoktulajdonosok, aztán nyári szállásokat húztak maguknak,
végül pedig télen is lakható tanyákat. És ezzel az életmóddal, ezek az emberek
teremtették meg a szószerint messze földön híres állattenyészetet. Szórád Pál tsz-
fogatos visszaemlékezése szerint a századfordulótól, sőt korábbról tudja, hogy csor-
dákat hajtottak innen Nyugat-Európába.

Alighanem az ország egyetlen tanyavidéke lehetett a boldogházi, amelyben eme-
letes szálloda működött. Marhakereskedők jártak ide, s a hozzá mindössze három
kilométerre levő híres jánoshídi vásártérre. A volt szállodaépület ma is áll. Föld-
szintje presszó, emeletén lakás van a vasúti sorompó mellett. Neves állattenyésztő
dinasztiák alakulnak ki: a Sas, a Szádvári, a Konkoly családok. Természetesen
mindez még Jászberény égisze alatt.

Minthogy ugyanide látogat 1934-ben Móricz Zsigmond is, elsősorban a városi
tanítóképzőt megkeresni. Ittjártakor ismerkedik meg a Csíkos tanyákon lakó Saránkó
Józsefékkel, s róluk írja a „Kamukéró" című novelláját. (Kamukéró - jász szó, fur-
fangosat jelent). A Móricz írásból különben ösztönösen kitetszik, hogy itt valami
megindult Jászberény város fennhatósága ellen. Valójában ebben az időben már
elkezdődik az önállóságra törekvés.

De csak 1946-ban válik valósággá. A tanyavidék 1944. november n-én szaba-
dul fel. Nemsokára rá megalakul a községszervező bizottság az öt pártból. A poli-
tikai pártokat - Magyar Kommunista Párt, Nemzeti Paraszt Párt, Polgári Demok-
rata Párt, Szociáldemokrata Munkás Párt, Független Kisgazda Párt - a Nemzeti
Bizottság fogja össze. Ennek tagjai még a szakszervezetek is. Jászboldogházán vala-
mennyi párt helyi programjában szerepel a községgé alakulás. Ez a csata nem szét-
választja a pártokat, hanem nagyon is összeforrasztja őket.

Végül 1946-ban sikerül vágyuk. A fogalmazás úgy pontosl, ha az egész eszten-
dőt értjük. Igaz ugyan, hogy a belügyminiszteri rendelet július i-vel hatályos, de
már azzal a kitétellel, hogy amikorra működőképessé lesz a község. Ám a feljegy-
2ések még szeptemberben is vitákról tudnak, amelyeket az anyavárossal, Jászberény-
nyel folytat Boldogháza. Az első képviselőtestületi ülést a gazdakörben tartják meg
július 7-én. Ennek elnöke a nemzeti paraszt párti Sóspataki Sándor. Negyven tagú
képviselőtestület kerül az új falu élére. A kisgazda párt tíz tagot és két póttagot dele-
gál. A kommunista párt csak négyet ad. Mint „közli az elnök a gyűléssel azt is, hogy
a Magyar Kommunista Párt megfelelő tagok hiányában csupán négy tagot küldött be".
Ennek az a magyarázata: Jászboldogházán a felszabadulás pillanatában nincs itteni
földnélküli ember. Sőt, még a vasutasoknak is megvan a maguk 3-4 holdacskája.
Egyébként - mindez Boldogháza történelméből adódik - nincs tulajdonképpeni érte-
lemben vett nagybirtok se. Inkább kulákbirtok fordul elő, maximum 200 holdas ha-
tárig. Földosztás is kismértékű, mégpedig a máshonnan idetelepülő nincstelenek kap-
nak földet s tanyát is. Olyanféleképpen, hogy lebontják a Mizsei Pál és a Juhász ezre-
des féle tanyákat, s abból maguknak építenek, ezzel is gyarapítva a tanyavilágot. A
kommunista párt erre a kis bázisra támaszkodhatott. Érdemes már itt megjegyezni:
a Magyar Szocialista Munkáspárt mostani tagjai, a falu mostani vezetői jórésze akkor
a paraszt pártban, a kisgazda pártban foglalt helyet. Ma egyébként erős, nyolcvankét
tagú pártszervezet működik Boldoeházán.
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A kítcrő után lépjünk vissza áz alakulást követő napokba. A képviselő testületbe
egyébként a szakszervezet is delegált tagokat. Mégpedig a vasutasok és a földművesek
szakszervezete. A falu lakossága egyébként ebben az időben 98 százalékig földműves.
Az összefogás, az együttműködés ebből az időből fakad. Az új falu tudata annyira
áthatotta minden párt tagját, a falu minden lakóját, hogy már itt eleje vevődik a
későbbi, máshol éles villongásoknak.

A község első főbírója Nagy János lett húsz szavazattal, a tizenkét szavazatot
kapót:. Konkoly Bélát pedig másodbíróvá választották. A négy esküdtet közfelkiál-
tással választották meg, s az első jegyzőnek Jeskó Jánost nevezték ki. Közgyám és
pénztáros is megillette az új falut, valamint két tanyai kézbesítő. Konkoly Béla javas-
latára holdanként 3 kilogramm búzát adnak össze az új falu lakói, hogy a szükséges
nyomtatványokat megvásárolhassák. Erre a híres Kner Izidor gyomai cégtől kérnek
ajánlatokat. Az első két ív papírt 26 kilogramm zsiradékért, szalonnáért veszik meg.
Ezt a képviselőtestület adja össze. Szádvári Vendel 2 kilogramm szalonnát, Szőrös
Vendel ugyancsak 2 kilogramm szalonnát adott többek között. (A Vendel név nem
tudni miért, ma is igen gyakori Jászboldogházán.)

Ezzel megtörtént a „Jászberény m. városhoz tartozó Boldogháza, Csíkos, Tápió
külterületi lakott helyek nagy községgé alakulása". A képviselőtestület a falu nevet
„Jászboldogháza névben kéri megállapítani". Tudniillik „jász mivoltát a község nevé-
ben is kifejezésre kívánja juttatni".

Nem is könnyű saját lábon állni
A/ első képviselőtestületi ülés megfogadja:
„úgy (tudniillik dolgozik), hogy egy ember se akadjon Boldogházán, aki meg-

bánna, hogy a község leszakadt Jászberény területéről".
Csakhogy ez nem is olyan könnyű. Hamarosan kirobban az első vita. A felső-

jászsági járás rendőrfőkapitánya átiratot küld, amiben közli: a háromtagú lovas rendőr
őrsöt bevonultatja, ha nem gondoskodnak a legénység és a lóállomány eltartásáról.
Dúl a vita, kell-e egyáltalán rendőrség az új községben. A falu e pillanatban 9600
holdas (később még nagy vitája van Jászberénnyel két dűlő birtoklásáért), három-
ezerhuszonhat lelket számlál, 520 tanyaházban laknak. Végül is abban maradnak, kell
a rendőrség, de azt kérik, lovas őrs helyett kerékpáros, vagy gyalogos rendőröket
kaphassanak.

Ugyancsak ellátási gondjaik közé tartozik a két tanyai kézbesítő felfogadása, s
nekik évente jó minőségű egy-egy pár bakancs járandósága az illetményen felül. Tisz-
teletdíjat szavaznak meg a főbírónak évi 400, a másodbírónak évi 360 forintot. Na-
gyobb postát kérnek, s olyan vonatpárt, hogy Jászberénybe tudja vinni és onnan hozni
az iskolába járó diákokat. A parasztgyerekek támogatására a jászberényi tanítóképző-
ben alapítványt tesznek egy mindenkori boldogházi parasztfiú taníttatására.

Az állattenyésztőket azzal is segítik, hogy a Csíkos tanyákon marhalevélkezelő
kirendeltséget létesítenek. Ezzel Bugyi Albertet bízzák meg. A boldogházi állattenyész-
tők egyébként gyorsan magukhoz térnek a háborús pusztítás után. S már 1947-ben el-
érik az 1938-as állatlétszámot. A csíkosiak egyébként - noha 8 kilométerre vannak a
faluközponttól - kiveszik részüket a község irányításából, teremtéséből. Erre való
tekintettel is maguknak követelik, hogy küldöttjük Pócz Benedek legyen a képviselő-
testület korelnöke.

Él, járni tanul, talpra áll a falu. Sok minden történik. A háborús pusztítás után
tönkremegy a négy iskola. Márton Domokos tanító az olvasókörben kezd tanítani.
Egyébként az első községháza is a gazdakörtől haszonbérbe vett terem. A község
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előtt nincs semmi lehetetlen, 1948-ban Bábosi Mihály, jászberényi lakostól temetőt vá-
sárolnak maguknak. Megvan lassan minden, ami egy új falunak kellhet. S bekerülnek
az országos politikai véráramba.

Erre vall, hogy 1948-ban a község: „kéri a kormányzatot, hogy vessen véget a
Mindszenty-féle klerikális reakciónak, tegye lehetővé, hogy a dolgozó nép nyugodtan,
minden megzavarás nélkül építhesse a demokráciát". Az 1949. után bekövetkező poli-
tikai eltorzulás elér az új faluba is. Egy ugyancsak 1949-ből származó feljegyzés sze-
rint a község Remete László javaslatára elfogadja a kunszentmártoniak begyűjtési ver-
senyét, s „minden rendelkezésre álló eszközzel odahat, hogy első legyen".

Fájó emlékek maradtak arról, milyen áron tört elsőségre a begyűjtési versenyben
a falu.

Teremtő két évtized
Nagyon sokra vitte Jászboldogháza a húsz esztendő alatt. Alakulásakor, 1946-ban

mindössze 18 belterületi házat számláltak. S még 1950-ben is csak 35-öt. Majd 1961-ben
már 228-at, 1966-ban végre 396 ház alkotja a falu belterületét. Az alakuláskori egy
utca ellenében 1966-ra 12 lakott utcája van. A faluba település 1959-ben gyorsul meg a
mezőgazdaság szocialista átalakulásával. Azelőtt lassítja az, hogy az innen beköltözők
többnyire Jászberénybe mennek, ahol még régebbi időkről igen sok embernek háza
van a boldogházi tanyáján kívül. Sajnos, egy tragikus véletlen is közrejátszik a tanyák
megfogyatkozásában. Az 1963-ban a falura törő Tápió elpusztítja a csíkosi, tápiói ta-
nyákat. De még mindezzel együtt 1966-ban is 287 tanyája van a boldogházi határnak.

A villany 1952-ben gyullad ki a faluban, s 1966-ra már 9 ezer méter villanyveze-
tékről tudnak. A község hatszáz személyes művelődési házat kapott, két tantermes
nevelői lakásos új iskolát, huszonöt személyes óvodát, száznyolcvan embert befogadó
szélesvásznú mozit, orvosi rendelőt, állatorvosi lakást, sportpályát fennállása alatt.
Alakulásakor 1946-ban mindössze 100 méteres járdája van, 1966-ra 9300 méter. Amikor
a?; önállóságot elnyerték, mindössze nyolc embernek volt középiskolai végzettsége.
Húsz esztendő alatt százhuszonötre szaporodott a számuk. Alakulásakor három ember
végzett főiskolát, 1966-ra harminckettő. Ötezer kötetes közkönyvtár működik, négy-
száz állandó olvasója van. A szolnoki Szigligeti Színház havonta tart itt tájelőadást.
Négyszáz rádió, hetvennégy tv-előfizetője van a falunak. Ezenfelül háromszázhúszan
folyóiratot, négyszázan pedig napi és hetilapokat járatnak. A község lakóinak tulajdo-
nában 1966-ban 16 személygépkocsit, 225 motorkerékpár tartanak nyilván.

Gyümölcsöző összefogás

Még 1949-ben megalakult az Űj Elet Termelőszövetkezet mindössze 260 holdon.
Kis tsz, de bomlasztó hatása nagy. Tizenegy éves fennállása alatt olyan rosszul gaz-
dálkodott, hogy ezzel riasztotta a földet, állatot igazán szerető embereket az össze-
fogás gondolatától. A községet alkotó színejava parasztemberek 1953-ban egy laza
szerkezetű állattenyésztő szakcsoportba tömörülnek. Természetcsen továbbra is egyéni-
leg gazdálkodnak.

Az állattenyésztő társulat elnöke az egykori törvénybíró, Konkoly Béla lesz. Ö
iskolázott, 12 holdas középparaszt. Esztendőről esztendőre kiváló minőségű tenyész- és
hizóállatokat értékesít. Felfigyelnek rá. Mind sűrűbben látogatja meg az MSZMP
Szolnok megyei Bizottságának titkára és a járási párttitkár. Kérdezgetik véleményét
a szövetkezésről. Hallani sem akar róla, majd 1959-ben mégis azt mondja: ha itt szö-
vetkezet alakul, annak jól kell működnie. Még ebben az évben az Aranykalász szövet-
kezetben tömörülnek Konkoly Béla elnöklete alatt az állattenyésztők.
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Az Aranykalász azóta sok dicsőséget szerzett a falunak, a megyének. Már 1960-
ban, működésének első esztendei eredményei után második lett az ország termelő-
szövetkezetei között birtokcsoporojában. S azóta állandóan az élen. íme:

1960-ban: országos 2. hely
1961-ben: országos 2. hely
1962-ben: országos 10. hely
1963-ban: országos 3. hely
1964-ben: országos 2. hely
1965-ben: országos 52. hely

Megjegyzendő, hogy 1965-ben karbamidos túletetés miatt 53 tehén elpusztult, s
ezért a szövetkezetet az országos versenybizottság hátra vetette.

Az induláskor - 1959-ben - öt termelőszövetkezet gazdálkodott. Az Aranykalász
azonnal az állattenyésztő tradíciókra épített. Sertés-, szarvasmarha-hizlalás és tenyész-
marhanevelés. Már a következő esztendőben, 1960-ban fölveszik a semmire sem menő
regi Üj Élet Termelőszövetkezetet, 1963-ban a Zrínyit, 1964-ben a Bercsényi Tsz-t társul
hozzájuk. Ettől kezdve egy szövetkezetben, az Aranykalászban gazdálkodik az egész
falu. S kiválóan. Amíg 1959-ben búzából 10 mázsa a községi termésátlag, 1965-ben 18
mázsa 50 kiló, amíg 1960-ban a cukorrépa 130 mázsát terem, 1965-ben 243 mázsa 90
kilót holdanként. Pedig a termelőszövetkezet 8 ezer holdas összbirtokából 3 ezer hold
igen gyenge, szikes legelőterület.

Ez a termelőszövetkezet bőségkútja a népgazdaságnak. Már 1960-ban elérték,
hogy 100 hold szántó után 100 mázsa húst értékesítettek, 1965-ben pedig 160 mázsát is
meghaladták ugyanerre a területre. Ez több mint kétszerese a megyei átlagnak. A falu
5 ezer hizot-t sertést ad évente, s 105 ezer hektóliter tejet, míg az egyéni gazdálkodás
éveiben 1800 hízót értékesítettek csak, s esetleg 70-80 ezer hektóliternyi tejet. A ter-
melőszövetkezet 1960-ban 14 millió forintértéket termelt, 1965-ben 46 milliót. Ezzel
párhuzamosan ugyanígy fut felfelé a szövetkezeti gazdák jövedelmi grafikonja. A
közös gazdaság 20 forintos munkaegységelőleget fizet havonta, s már több évre vissza-
menőleg nem osztottak 50 forint alatt. Az egy dolgozó tagra jutó jövedelem így ala-
kult az utóbbi három évben:

1963-ban 24 489 forint
1964-ben 26 863 forint
1965-ben 28 390 forint

Bevezették a betegeknél: az átlagkereset 70 százalékát, minden hónapban kész-
pénzben kifizetik. A fiatalok szakmai tudásának bővítésére 1965-ben például 28 ezer
forintot fizetett a közös gazdaság. A kapásokat nagyrészt vegyszeres gyomirtással mű-
velik, a gabona termesztése, betakarítása 100 százalékig gépesített náluk. Tehenésze-
tük teljes egészében törzskönyvezett állomány és teljesen tbc-mentes. Ugyanígy a ser-
tésállomány is. A borjakat mesterséges itatással nevelik. Az aratógépeken kívül min-
den mezőgazdasági gép a saját tulajdonukat képezi. A baromfiistállókat is gépesí-
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tették. S a fejes is géppel történik náluk. A szövetkezet távlati terveiben többek kö-
zött az szerepel, hogy 1967 végétől csak szakmunkások dolgozhatnak az állattenyész-
tésben és a gépeken.

„Nomen est ómen"

A név meghatározza a sorsot - mondja a régi latin közmondás. Talán van benne
valami igazság. Minden esetre az tény, hogy régebben ezen a vidéken is ilyen falu és
határrészneveket adott a nép: Hatrongyos, Keserves, Nyögő, Neszűrj és így tovább.
A húsz esztendős új jászsági falu neve Boldogháza. S nemcsak a nevében az. Ezt
mutatja jelene. így legyen jövőjében is.

BOBZAK LAJOS

FORRÁSMUNKÁK

Dr. Fodor Ferenc; A Jászság életrajza.
„Boldogháza község községi jegyzőkönyve"

(a Szolnoki Állami Levéltár tulajdonában).

Csáki István: Ünnepi beszéd Jászboldogházán,
1966. augusztus 20-án.

Tóth Emma—Konkoly Béla: Jellemzés a jász-
boldogházi Aranykalász Termelőszövetke-
zetről.

Varga István: Beszámoló az 1965-ös gazdacági
eredményekről.

A Szolnok megyei Néplap 1966-os számai.

A szolnoki rádió 1966. augusztus 19. „Születés-
nap" cimű műsora.

Menyhárt János, Szórád Pál, Sass Lajos, Kon-
koly Béla, Nagy András, László István
jászboldognázi lakosok szóbeli visszaemlé-
kezései, akiknek ezúton mondunk köszö-
netet.
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