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Botka János

A megye régi neve

A Jászkunság betáblázása a kiegyezés utáni polgári magyar viszonyokba
végérvényesen az 1876. évi 33. törvénnyel következettbe. E területrendezési tör-
vény intézkedett Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területéről, elnevezéséről és
székhelyéről. Az új megye az érdekelt országrészek /Jászság, Heves megye, Nagy-
kunság, Külső-Szolnok, Kiskunság/ harcait, országgyűlésen ütköztetett vélemé-
nyét követő reális kompromisszum eredménye:

- A jászok elérték, ha a kiskunoktól el is kellett szakadniuk, hogy legalább
a nagykunokkal együtt lehessenek.

- Külső-Szolnok megye is egy törvényhatósághoz került, bár az önállósá-
got nem tudta megszerezni.

- Csaknem mindenkit kielégített az új terület elnevezése is, hiszen az figye-
lemmel volt a legkülönbözőbb érdekekre.

- Jő döntésnek mondható Szolnok központtá, székhellyé tétele is. Az akko-
ri határozat helyességét az eltelt 110 év visszaigazolta, annak ellenére, hogy a já-
szok nagyon sokáig leminősítve érezték magukat Jászberény központi szerepének
megszűnésével.

A területrendezési törvény alapján az 1876. szeptember 4-i rendkívüli me-
gyegyűlés mondta ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegye megalakulását. Ezt Szol-
nokon a Scheftsik-kerti nyári színkörben tartották. A szeptember 25-i első rendes
közgyűlés már a megye színéről és címeréről döntött:

"Jász-Nagykun-Szolnok megye színéül a búzavirágkék és fehér szín fogad-
tatik el. Címere pedig a Jász-Nagykun és K.Szolnok megye címereinek egyesíté-
séből álland, a következőképpen: A volt Jászkun Kerület eddigi címerének pai-
zsa, az azon lévő koronával és kereti díszítésével, változatlanul fenntartatik, vala-
mint annak kétfelé osztása folytán, különváló alsó része, mely kék mezőben egy
fehér lovon ülő vitézt, jobb kezében a Lehel-kürttel, bal kezében pedig egy védő
paizs,... - ezen vitéz feje felett lévő három folyó a Jász-Nagykun-Szolnok megye
három folyóját, a Tiszát, Zagyvát és Köröst jelelvén; - a felső rész felülről lefelé
függőleges irányban két egyenlő mezőre osztván, a jobb, vagyis ezüst fehér me-
zőben egy álló gólya helyeztetik; a bal, vagyis aranysárga mezőben pedig a volt
Jászkun Kerület czímeréből a Nagykunságot jelző oroszlán, felette levő félhold-
dal és csillaggal változatlanul vétetik át, - mely ekkénti összeállítás által a címer
történeti jelentősége annak alakzataihoz s jelvényeihez fűzött emlék megőriztet-
nek, s a Jász-Nagykun-Szolnok megye jelen együvé alakulásának e nagyfontos-
ságú ténye kifejezést talált."

A címert a király változatlan formában 1878. február 28-án engedélyezte.
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A megye a hivatalos iratokban 1948-49 fordulójáig következetesen Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye néven fordul elő. Ezt követően körülbelül egy éven
át a Jász-Nagykun-Szolnok megye elnevezés volt használatos, mindaddig, amíg
a 4.343/1949./XII. 14./ MT. számú rendelet a Szolnok megye elnevezést nem írta
elő. A változtatásnak természetcsen az akkori szemléletnek megfelelően megvolt
a maga logikája. Dokumentumokban nincs nyoma annak, hogy ezekben az évek-
ben valaki is szót emelt volna a történeti elnevezés eltörlése miatt.

Az már csak érdekesség, hogy 1949. december 20-án a Törvényhatósági
Bizottság Díszközgyűlésén - melyet Sztálin 70. születésnapja alkalmából tartot-
tak - nevezték a megyét először hivatalosan Szolnok megyének.

Jogosnak tartom a régi elnevezés visszaállítását annak ellenérc, hogy terü-
letünk már éppen 40 éven át Szolnok megye néven szerepel, s megszokottá vált.
Ezt mondom annak ellenérc is, hogy a megyerészek sok-sok tekintetben és elmé-
lyülten integrálódtak, s a megye nagyobb hányadát már messze nem a Jászkun-
ság teszi ki.

Figyelemmel kell lennünk a következőkre:
- 1949-ben rendelettel döntötték el a kérdést, nem voltak tekintettel a jász-

kunok hagyománytiszteletére, a múlthoz és egymáshoz való ragaszkodásukra.
- A jászkun életfelfogás mindig tiszteletet parancsoló önbecsülést, sajátos

tartást is jelentett, úgy azonban, hogy az a magyar államiságot sohasem csorbítot-
ta, sőt annak mindig támasza volt. A haza részének tekintették és tartották magu-
kat. A jászkun magatartás minden időben korrekt magatartás volt, mások tiszte-
letével párosult, s sohasem vált parttalanná.

- E szellemiségnek tudatos táplálása kötelesség, a történelmi elnevezés
visszaállítása jól szolgálná ezt a célt, s valóságosan segítené a napjainkban sokat
emlegetett és kívánt önkormányzati tevékenység erősödését is.


