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H.BathóEdit

A Jászkun Redemptio
250 éves évfordulójának

hiteles krónikája

1994 őszén vetődött fel a gondolata annak,
hogy a Jászkun Redemptio 250 éves évfor-
dulóját az egykori Jászkun Hármas Kerület
közösen ünnepelje meg. A javaslatot mind a
jász, mind a kun települések elfogadták. A
közös rendezvények szervezésével, program-
jainak koordinálásával három személyt — H.
Bathó Edit múzeumigazgatót a Jászságból, Őrsi
Julianna múzeumigazgatót a Nagykunságból és
Szakái Aurél muzeológust a Kiskunságból —
bízták meg, de egyidejűleg mindenhol hozzá-
kezdtek a nagyszabású ünnepség helyi elő-
készítéséhez. A szinte népünnepély szerű ren-
dezvények új eredményeket hozó tudományos
tanácskozásokkal és kiállításokkal párosultak.

Az ünnepségsorozat nyitó eseménye Túr-
kevén volt 1995. március 10-én; a kun
települések képviselői közösen felavatták a
rekonstruált jászkun bandériumi zászlót. Volta-
képpen e jelképes zászlóbontással vette kez-
detét az a hatalmas összefogás, amely mind-
végig jellemezte az ünnepi megemlékezéseket.
A redemptiós oklevél aláírásának évfordulóját
május 6-án, Kiskunhalason ünnepelték meg a
jászok és a kunok. A jelentős történelmi
esemény ünnepén több százan gyűltek össze
Halas főterén, hogy tisztelettel fejet hajtsanak
őseik példanélküli tettének, amelyre méltán
lehet büszke az utókor. Az emlékünnepség
díszvendége Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki
Hivatal politikai államtitkára volt, aki kö-
szöntőjében az önmegváltás nemzetközi
tanulságait elemezve, szólt az évszázadokon át
működő jász és kun autonómiáról, amely
kiváló példa arra, hogy a Kárpát-medencében
élő különböző népcsoportok hogyan tudnak
önállóan, de mégis együtt élni és boldogulni.
A redemptio történelmi körülményeit, hatását
és mai tanulságait Bellon Tibor kandidátus, a
karcagi múzeum munkatársa, a József Attila
Tudományegyetem docense elevenítette fel
előadásában. A halasi ünnepség keretében nyílt
meg az a redemptiós emlékkiállítás is, amelyet
Őrsi Julianna kandidátus, a túrkevei Finta

Jászsági népviseletbe öltözött résztvevők
Kiskunhalas, 1995

Múzeum igazgatója állított össze a levéltárak
és a múzeumok dokumentumaiból, tárgyaiból.
Ez az év folyamán meghatározott terv szerint
vándorolt az egykori Jászkun Hármas Kerület
múzeumaihoz (Kiskunhalas, Kiskunfélegy-
háza, Jászberény, Túrkeve, Karcag, Kunszent-
márton). A vándorló kiállítást mindenütt helyi
anyaggal egészítették ki.A szervezők gondoltak
azokra a kisebb településekre is, amelyeken
nem működik múzeum, és számukra könnyen
összeszerelhető, un. tablós dokumentum-
kiállítást készítettek.

A halasi ünnepség délutánján került sor a
Művelődési Központ dísztermében, a tanuló-
ifjúság részére meghirdetett „Szülőföldem, a
Jászkunság" című történelmi, irodalmi, rajz- és
fotópályázat eredményhirdetésére. Ezt köve-
tően Kristó Gyula, Berta Árpád és H. Tóth
Imre, a JA TE tanárai, valamint Kormos László
levéltáros tartottak történelmi előadásokat a
Jászkunságról az érdeklődő hallgatóságnak. A
nagy nap emlékére Kiskunhalas városa egy
pazar kivitelezésű, rendkívül színvonalas
redemptiós emlékalbumot jelentetett meg.
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A kiskunhalasi tudományos tanácskozás előadói.
Kiskunhalas, 1995

A redempciós kiállítás részlete
Kiskunhalas, 1995

amely Szakái Aurél kiváló szerkesztői
munkáját dicséri.

A redemptiós ünnepségsorozat következő
állomása Kiskunfélegyháza volt. A városháza
dísztermében összesereglett népes közönség
előtt Bánkiné Molnár Erzsébet kandidátus,
levéltárvezető méltatta rendkívül érdekfeszítő
szabad előadásban a redemptio történelmi
jelentőségét. Ekkorra jelent meg az előadó

könyve is, amely a Jászkun Kerület
igazgatásával foglalkozik. 1745—
1876-ig.

Az emlékünnepség júliusban a
Jászságban folytatódott, ahol a
redemptio évfordulójáról a jászok
sajátos módon emlékeztek meg.
Július 29-én, a Jászok világtalál-
kozójának megnyitójára több ezer
ember érkezett az ország különböző
tájairól és a világ számos országából
Jászberénybe, ahol dr. Magyar
Levente polgármester köszöntő
szavai, valamint a jászok legendás
kürtjének megszólaltatása után kez-
detét vette a látványos és szín-
pompás rendezvénysorozat. A nyitó-
ünnepség közönsége nagy érdek-
lődéssel hallgatta dr. Kiss Zoltán
országgyűlési képviselő, FM
államtitkár, Csoóri Sándor, a Ma-
gyarok Világszövetségének elnöke,
dr. Czettler Antal Svájcban élő
jogász-történész, valamint dr.
Morteza Saffari Natanzi iráni nagy-
követ előadását, majd ki-ki kedvére
válogathatott a bőséges programból,
amelyet két héten át kínáltak a
szervezők az érdeklődő látogatók-
nak. A világtalálkozó gazdag ren-
dezvénysorozatából kiemelkedett a
július 31-én és augusztus l-jén, a
Tanítóképző főiskolán megrendezett
„Jászság a magyar kultúrában" című
tudományos konferencia. A két-
napos tanácskozáson 25 előadó
(Ujváry Zoltán, Selmeczi László.
Bagi Gábor, Szabó László, Kiss
Zoltán, Botka János, Bánkiné Mol-

• nár Erzsébet, Papp Izabella, Urbán
László, Szabó István, Kaposvári
Gyöngyi, Egri Mária, Zsolnay
László, Gulyás Éva, Szilárdfy Zol-
tán, Novak László, Farkas Ferenc,

Molnár István, H. Bathó Edit, Bajkó Mátyás,
Macsi Sándor, Kalmár Pálné, Wirtli István,
Ballá Ferenc, Kerékgyártó T. István) tartott
elő- adást a Jászság kutatásának legújabb
tudományos eredményeiről négy szekcióban:
történeti, néprajzi, pe- dagógiai és művészeti.
A nagysikerű konfe- rencia a főrendező, dr.
Nagy József, főiskolai tanár, a „Jászság a
magyar kultúrában" Alapítvány titkárának
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rendkívül alapos és körül-
tekintő szervezőmunkáját
dicsérte.

A redemptio 250 éves
évfordulója tiszteletére, a
jászok világtalálkozója al-
kalmából a Jászságban is
igyekeztek néhány olyan
hiánypótló, történelmi és
természettudományos
munka megjelentetésére,
amelyek joggal vívták ki az
érdeklődő közönség elis-
merését. A könyvkiadás-
ban különösen a Jász
Múzeum jeleskedett, hi-
szen a jubileumi év folya-
mán három könyvet is az
olvasók elé bocsájtott. A
Jászsági Füzetek sorozat-
ban még tavasszal meg-
jelent Babucs Zoltán, a
Jászkun alakulatok az
1848—49-es magyar füg-
getlenségi háborúban című nagysikerű mun-
kája, amelyet ugyanebben a sorozatban hama-
rosan Buschmann Ferenc kiváló tanulmánya
követett, amely Jászberény természeti értékei
közül a Hajta-mocsarat mutatja be szakszerű,
igényes feldolgozásban, gazdag képmellék-
lettel. Közvetlenül a világtalálkozó előtti
napokban adták ki Sugárné Koncsek Aranka:
Jász történelmi arcképcsarnok című nagysikerű
munkájának első kötetét, amely 52 jászsági
történelmi neves személy rövid életútját
ismerteti. Ugyancsak a redempciós évforduló
ünnepére jelent meg Ördög Margit— Muhoray
György és Velkeiné Pócz Ilona közös munkája
a Püski Kiadó gondozásában, amely Muhoray
Mihály jászberényi születésű festőművész
életútját és munkásságát tárja az érdemes kö-
zönség elé. A másik napvilágot látott kötet
Bagi Gábor tudományos igényű összefoglalása
a Jászkun Kerület társadalmáról, a redemptió-
tól a polgári forradalomig terjedő időszakban.

A találkozó eseményei közül igen nagy
érdeklődés kísérte augusztus 11 -én a Város-
védő és Szépítő Egyesület, valamint Jász-
berény város Önkormányzata által közösen
felállíttatott Korsós lány kútjának avatását a
főtéren, a Déryné Művelődési Központ előtt.
A szépmívű márványtalapzaton álló, bájos
bronz leányalak alkotója Zilahy Zoltán,

A kazak nagykövet elvágja a szalagot
Karcag, 1995

Emlékszalagokat kötnek a nagykun
emlékzászlóra
Karcag, 1995

54



TÉKA

jászfény szarui születésű szobrászművész. Az
ivókutat és a tetején álló remek alkotást Ráday
mihály, a Város- és Faluvédők Országos
Szövetségének alelnöke adta át Jászberény
nagyérdemű közönségének.

A jászok két héten át zajló, programgazdag,
látványos világtalálkozója, hála a főrendezők
(Halász Sándorné, Muhoray György, Sas
István) hozzáértő és gondos szervezőmunká-
jának, kiválóan sikerült.

Az egész éven át tartó redemptiós nagy
ünnepségek sorozata október 7-én a Nagykun-
ság „fővárosában", Karcagon tudományos
tanácskozással zárult. A városháza díszterme
zsúfolásig megtelt az ünnepség napján. Dr.
Fazekas Sándor polgármester köszöntője után
Bellon Tibor, Őrsi Julianna, Szabó László,
Szabó Lajos és Szilágyi Miklós kandidátusok
tartottak tudományos előadást a redemptio
történelmi jelentőségéről és hatásáról. Ezután
került sor a „Nagykunság múltja és jelene"
című honismereti pályázat eredményhirde-
tésére.

Kedves figyelmesség volt a rendezők részé-
ről, hogy a jeles évforduló zárórendezvényén
megköszönték mindazon személyek munkáját,
akik a redemptiós évforduló közös megemlé-
kezését kezdeményezték és a rendezvényeket
koordinálták. Munkája elismeréseként szép-
mívű emléklapot kapott H. Bathó Edit, a
jászberényi Jász Múzeum igazgatója, Bánkiné
Molnár Erzsébet kandidátus, a kiskunfélegy-

házi Levéltár vezetője, Bellon Tibor egyetemi
docens, dr. Fazekas István, a kiskunfélegyházi
Kiskun Múzeum igazgatója, Garai Katalin, u
karcagi Polgármesteri Hivatal címzetes
főtanácsosa, Orsi Julianna, a túrkevei Finta
Múzeum igazgatója és Szakái Aurél, a
kiskunhalasi Thorma János Múzeum néprajz-
kutatója. A rendezvény délutánján ugyancsak
népes közönség előtt került sor a kun
emlékhely avatására Karcag határában, a Kis-
Hegyesbori Halomnál. A monumentális kom-
pozíció — középen egy kun viseletbe öltözött
ülő pár, körülöttük harcosok, kezükben a kun
települések címerével — Győríí Sándor,
Karcagon élő és dolgozó Munkácsy-díjas
szobrászművész alkotása. A kun ősök emlékét
megörökítő szoboregyüttest Salim A. Kur-
mangujin, Kazakisztán magyarországi nagy-
követe avatta fel, s adta át a közönségnek. Áz
avatás után a Györffy István Nagykun Mú-
zeumban Orsi Julianna kandidátus megnyitotta
„A redemptio hatása a Jászkunság fejlődésére"
című kiállítást, majd a karcagi redemptus
családok leszármazottai emlékszegeket helyez-
tek el a redemptiós zászló rúdján.

A karcagi rendezvénnyel véget ért az egész
éven át tartó ünnepségsorozat, amely — ha
rövid időre is — ismét összefogta az egykori
három kerületet, s amely mindenképpen méltó
tiszteletadás volt a jász és a kun ősök
emlékének.

HÍREK

A GATE Mg. Mezőgazdasági Karán Mező-
túron a környezetgazdálkodási szakirány
hallgatói, de a szélesebb körű érdeklődők is
több neves előadóval találkoztak a félév során.
Láng István, Balogh János akadémikusok mel-
lett Varga Zoltán, Rakonczay Zoltán és Somo-
gyi Ferenc vendégprofesszorok előadásait is
meghallgathatták. Valamennyien világproblé-
mákról fejtették ki igen megyöző érvekkel
véleményüket.

A második nemzetközi környezetvédelmi
szakmai konferenciát Mezőtúron A GATE
Mezőgazdasági Főiskolai Karán rendezték A
MOL Rt. támogatásával. A plenáris üléseket
szekcióülések követték három szekcióban.
Autóbuszos kirándulást tettek a Nagykunság és
Körös vidékén a résztvevők.

A Hetedik Tisza Nyári Egyetem Változó
világ — Új biztonsági rend címmel nagy


