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Hagyományőrzés és hagyományteremtés
egy jászsági kis községben - Jászboldogházán

„A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből
az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha. "

Fekete István

Jászboldogháza a nagy múltú, jelentős történelmi hagyományokkal rendelkező Jászság
egyik legfiatalabb települése. Lakói saját erőből, példás összefogással szervezték meg a
Jászberénytől való elválást, és 1946. július l-jén egy önálló községet hoztak létre. Az alig
1700 fös település életében egyszerre van jelen a hagyományőrzés és a hagyományte-
remtés, melyben elsősorban a civil szervezetek, önszervező közösségek játszanak jelentős
szerepet. A következőkben azt próbáljuk érzékeltetni, mi az az örökség, melyek azok a
hagyományok, amit vállalnak és megőriznek, s milyen új formákat keresnek a kis közösség
identitásának kifejezéséhez.

Egyházi emlékek, vallási hagyományok

Templomok és búcsúk
Boldogháza a középkorban saját közigazgatással rendelkező önálló település volt, élén

a szálláskapitány állt. A török időkben teljesen elnéptelenedett, s ettől kezdve Jászberény
pusztája volt, amit a redemptio idején megváltott a város. A 19. század végén felgyorsult
a tanyásodás folyamata, amit kedvezően befolyásolt az 1873-ban átadott Hatvan-Szolnok
közötti vasútvonal. A tanyavilág népessége folyamatosan gyarapodott, s kezdte megszer-
vezni önmagát. Elsőként a tanulás és vallásgyakorlás lehetőségét teremtették meg az itt
élők. 1894-ben közadakozásból felépült Boldogháza első iskolája a tápiói határban, ami
egyben imaház is volt. Néhány év múlva az állam támogatásával sorra épültek a határré-
szeken az iskolák. A mintegy másfél ezer fős településen egyszerre öt tanyai iskola mű-
ködött. 1927-ben elkészült a csíkosi határrész kápolnája, 1930-ban pedig templom épült a
későbbi faluközpontban.'

A vallásgyakorlás természetes része volt a boldogházi emberek életének, s a templomi
búcsúk - bár elsősorban vallási események voltak -, nagyon fontos szerepet játszottak a kö-
zösségformálásban, a család, a rokonság összetailásának kifejeződésében. Népes vendég-
sereget fogadtak ilyenkor, a távol élő rokonok, ismerősök is ellátogattak a boldogházi csa-
ládokhoz, ahol hagyományos ételsorok kerültek az asztalra. Az augusztus első vasárnapján
megrendezett búcsú ma is fontos eseménye a községnek, bár a megváltozott életmód miatt
mára már változik a szerepe és az ünneplés módja is.

Kőkeresztek
A lakosok vallásos érzületének kifejezői a határban, az utak mentén álló kőkeresztek is,

melyek többségét magánszemélyek állíttatták. Boldogházán egykor hét kőkereszt állt, me-
lyek ma is megtalálhatók, bár közülük a legrégebbi, az 1840-es években állított ún. Alavander
keresztnek már csupán az erős talapzata látható.
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A második legrégebbi keresztet a tápiói hívek emelték a kis kápolna mellé 1898-ban. A
tsz-szervezés nyomán, majd az 1963-as árvíz után a tanyai lakosok a faluba költöztek, el-
néptelenedett a tápiói határ. Amikor az iskolát és a kápolnát lebontották, már csak a kereszt
őrizte a régi emlékeket, idővel azonban annyira megrongálódott, hogy összeomlott, s da-
rabjai - mint a múlt töredékei - szétszóródva hevertek a talapzat körül. Az egykori tápiói
lakosok adományai azonban lehetővé tették a kereszt felújítását, s ma már ismét teljes szép-
ségében áll a régi helyén. 2012-ben a Civil Napon bensőséges ünnepség keretében került
sor a felszentelésére. A kereszt felújítása az ősök által az utódokra hagyott örökség megbe-
csülésének szép példája, ugyanakkor egy régi-új hagyomány megteremtője. Az egykori
tápiói lakosok ugyanis elhatározták, hogy mint régen Kisasszony napján, most ismét meg-
tartják a búcsút a kereszt közelében. Elsőként ez év szeptember 8-án került sor a búcsúra,
melyre igen sokan látogattak el. A szabadban tartott szent misét jó hangulatú közös ebéd
követte, s megszületett az elhatározás, hogy minden évben megtartják a tápiói búcsút.

Kőképek
Az ún. épített örökség részei ma már azok a jellegzetes kis szoborfülkék is, amelyek a

község öt különböző pontján állnak, s leginkább a jászberényi kőképekre emlékeztetnek.
2006-ban az egyik helyi lakos felajánlott egy csaknem száz éves kicsiny Mária szobrot,
melyet az egyik utcában terméskőből kialakított építményben helyeztek el a faluvédők. A
környékbeliek szeretettel fogadták a kis szobrot, s gondozni kezdték a körülötte lévő ki-
csiny parkot. Amikor padok is készültek mellé, szívesen elidőztek itt azok az idős embe-
rek, akik a templomba már nem tudnak eljárni.

Az első kőkép sikere nyomán a Faluvédő és Szépítő Egyesület további hasonló, most már
egységesen tervezett kis építményeket helyezett el a falu négy pontján, melybe régi búcsúk-
ból származó szobrok kerültek: Szent László, Szent Erzsébet, Szűz Mária, illetve Jézus szíve
ábrázolásai. Ezekkel a modern kőképekkel a település érdekes színfoltokkal, s egyben az
ősök emlékét is őrző vallási emlékekkel gazdagodott.

Szent Vendel tisztelete
A kiterjedt tanyavilágában a legnagyobb hagyománya az állattartásnak volt, ezért a pász-

torok és állatok védőszentje Szent Vendel fontos jelképévé vált Boldogházának. A Jászság
egyetlen olyan települése, ahol három Vendel szobor is található, ezért a községet Szent
Vendel falujának is nevezik. Az első szobrot 1905-ben állították a jakabi határban, majd
1935-ben egyszerre két Vendel szobrot is avattak: a tápiói és a csíkosi határrészen. Régi
szokás szerint az állattartó gazdák Vendel-társulatokat hoztak létre, feladatuk a szobor ápo-
lása, gondozása volt. Egy-egy társulat a közösségi élet fontos színterévé is vált: tagjai Vendel
napján, október 20-án kivonultak, megkoszorúzták a szobrot, majd közös vacsorán vettek
részt. Ez a szép hagyomány napjainkig fennmaradt, s egy különleges jellegzetességgel
egészült ki. Amikor a tápiói tanyavilágban álló - skót királyfit mintázó - Vendel szobor erő-
sen megrongálódott, s már nem tudták gondozni, a község lakói közös összefogással felújí-
tották, és a község központjában, a katolikus templom közelében állították fel. Ünnepélyes
avatására 2000. október 20-án, Szent Vendel napján került sor. A szépen felújított szobor
azóta a falukép fontos része, s hirdeti az egykori országos hírű állattartás emlékét.
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A tanyai élet emlékei - a Tájház
Az egykor virágzó tanyavilág a termelőszövetkezetek szervezésével, majd a községet

sújtó 1963-as árvíz következtében szinte teljesen elpusztult, eltűnt. Az emberek a belterü-
leten építettek házakat, de sokan megőrizték az elődeiktől örökölt régi használati tár-
gyakat. Az Ezüstkor Nyugdíjasklub tagjai elhatározták, hogy ezeket összegyűjtik és bemu-
tatják az érdeklődőknek. A gyűjtemény teljes egészében a boldogházi lakosok adományai-
ból jött létre, melyet az önkormányzat által megvásárolt épületben helyeztek el.

A Tájház a 2006-os Jász Világtalálkozóra készült el, utána azonban sokáig csupán őrzője
volt a régi paraszti kultúra tárgyi emlékeinek. Az elmúlt évtől - elsősorban a Faluvédő és
Szépítő Egyesület kezdeményezése nyomán egyre inkább élettel telik meg a Tájház. Láto-
gató csoportok, iskolások hangulatos foglalkozásokat tartanak itt, és ez évben sor került az
első közösségi rendezvényre. Augusztus 20-án itt ünnepelték az államalapítás és az új
kenyér ünnepét. Számos ötlet, terv készül a további közösségi programok megvalósítására,
elsőként egy szabadtéri kemence építését tervezik, melyet adományokból kívánnak
megvalósítani.

Gasztronómiai hagyományok
Az egykori tanyavilág gazdag legelőin szinte minden tanya körül birkanyájak legeltek.

A boldogházi emberek legkedveltebb ünnepi étele a birkapörkölt volt, s népszerűségét máig
töretlenül megőrizte. Lakodalmak, búcsúk, családi ünnepek elmaradhatatlan étele volt, de
ma sem hiányozhat a hasonló alkalmak idején, és a közösségi rendezvényeknek is fontos
„szereplője".

Ünnepek eledele volt a tyúkhúsleves csigatésztával, a sütemények közül pedig régen
elsősorban a kelt tésztákat, kalácsokat tálalták. Jellegzetes „sütemény" volt a csiramáié, a
búzacsírából készült lepény, amit ma is készítenek, s egyre többen próbálják ki ismét. A
gasztronómia iránti érdeklődést jelzik a nagy sikerű főzőversenyek, melyek fontos kísérői
a közösségi eseményeknek.

A lakosok szívesen elevenítik fel a régi ételek készítésének szokását. Ez év augusztus
20-án a Faluvédő és Szépítő Egyesület meghirdette a hagyományos sütemények bemuta-
tóját és kóstolóját, ami igen nagy sikert aratott. Sok háziasszony készítette el erre az alka-
lomra a már-már elfeledett süteményeket, a gyermekkor ízeit. Míg ezek az ételek régen a
mindennapok részei voltak, ma már tudatosan igyekeznek feleleveníteni és átadni a régi
hagyományos ételek elkészítésének titkait.

Régi mesterségek őrzői
A községben többen megőrizték, illetve megtanulták a régi, hagyományos mestersé-

geket, és állandó szereplőivé váltak a községi rendezvényeknek, falunapoknak és más ün-
nepségeknek. Van közöttük égetett vagy pörkölt torta készítő, aki olyan magas szinten gya-
korolja ezt a mesterséget, hogy számos díjat, kitüntetést magáénak mondhat. Hasonlóan
megszokott színfoltja az ünnepségeknek a régi játékokat, különböző tárgyakat készítő
ügyes kezű fafaragó, aki idős kora ellenére naponta újabb műveket készít ma is. Van, aki
a seprűkötés ma már ritka mesterségét gyakorolja, de sikerült megóvni a feledéstől a csip-

- 3 0 3 -



HAGYOMÁNYŐRZÉS - KULTÚRA

keverés, jász hímzés és fonás szövés mesterségét is. Míg a kézművesek korábban csupán
jelen voltak szép alkotásaikkal egy-egy rendezvényen, ma már külön program részeként
bemutatókat tartanak az érdeklődőknek mesterségük fortélyairól, azzal a nem titkolt szán-
dékkal, hogy követőjük akad majd a fiatalok köréből is.

Régi és új hagyományok - civil szervezetek a község életében
Az egykori tanyavilágban élő emberek számára a közösségi élet első színterei a kápol-

nák és az iskolák voltak. Az iskolákban tartották a nagy sikerű színjátszó előadásokat és a
bálokat. Az egyre növekvő számú lakosság azonban idővel ezen túl is kereste a társas
együttlét egyéb formáit. Az 1920-as, 30-as években sorra alakultak a kulturális és gazda-
sági jellegű egyesületek. Gazdakörök, olvasókörök jöttek létre, melyek a kulturális, vallási
értékek és az ismeretek közvetítését tekintették elsődlegesnek. Az 1920-as 30-as években Bol-
dogházán hét egyesület működött. Mint ismeretes, 1950-ben az egyesületeket egy belügy-
miniszteri rendelet feloszlatta, s ezt követően sokáig nem voltak hasonló közösségi keretek
a lakosok számára.

Az emberek azonban igényelték az együttlétet, és az 1960-as években létrehozták a Nyug-
díjas Klubot. Sokáig ez volt az egyedüli közösségi forma, ami az idősebb korosztály szá-
mára fontos lehetőséget jelentett a társas együttlétekre, magányuk feledtetésére. Hetenként
találkoztak, kártyáztak, sakkoztak, beszélgettek, később közösen megünnepelték a névna-
pokat, majd zenekart is alakítottak. A klub máig működik Ezüstkor Nyugdíjasklub néven
és igen aktív résztvevője a közösségi eseményeknek.

A rendszerváltozás jelentős változást hozott a közösségi szerveződéseket illetően. Renge-
teg energia, alkotókedv, tenni akarás szabadult fel, és sorra alakultak a különböző célokat
kitűző, különböző korosztályokat, és érdeklődési köröket képviselő közösségek. Jelenleg
a következő civil szervezetek működnek a településen:

Boldogházi Gyermekekért Alapítvány
Polgárőrség
Ezüstkor Nyugdíjasklub
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Jászboldogházi Sportegyesület
Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága
Tűzoltó Egyesület
Jászboldogházi Autósport Egyesület
Jászföld Hagyományőrző egyesület
Jászboldogházi Motoros Klub

A civil szervezetek megjelenésével és sokrétű tevékenységével színesebbé, mozgalma-
sabbá váltak az alig 1700 fős település mindennapjai. A hagyományok őrzésében, illetve
újak megteremtésében jelentős szerepet vállalt a Faluvédő és Szépítő Egyesület, az Ezüst-
kor Nyugdíjas Egyesület és a Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága. Össze-
fogásukkal számos új kezdeményezés valósult meg eddig is.

- 3 0 4 -



Hagyományőrzés és hagyományteremtés egy jászsági kis községben

A millenniumi ünnepségek, majd a községben 2006-ban rendezett Jász Világtalálkozó
jelentős mértékben járult hozzá a falu képének változásához, az utcák, terek szépüléséhez,
parkosításához. Az emberek talán ekkor tapasztalták meg legkézzelfoghatóbban, mi min-
denre képesek az összefogás, a közös munka segítségével. Jászboldogházán a világtalálko-
zóra készült el a Szent Vendel parkban a redemptiós emlékmű, játszótér létesült, fásítás kez-
dődött, utcatáblák készültek, s az emberek már jobban ügyeltek saját házuk környékére is.

A Faluvédő és Szépítő Egyesület azóta is igen aktívan vállal szerepet a település képének
alakításában. Új kezdeményezésként 2010-ben első alkalommal hirdetett utca szépségver-
senyt, s a győztes utca egy fából készült, virágtartóval ellátott esztétikus táblát kap Bol-
dogháza szép utcája - elnevezéssel. A Szép Udvar kerámiatábla ugyancsak évente kerül
kiosztásra, egy tanya és egy belterületi ház nyerheti el minden évben, amit egy arra kijelölt
zsűri ítél oda. Ezek a kezdeményezések ösztönzik a lakosokat környezetük szebbé,
rendezettebbé tételére.

A műemlékekben nem bővelkedő község számára különösen fontosak azok az új emlék-
helyek, melyeket szintén a civil szervezetek létesítettek. Egyik szép kezdeményezés a régi
tanyai iskolák emlékhelyeinek kialakítása. Az Elszármazottak Baráti Társasága (Boldog Bt.)
nagyon fontos céljának tekinti az útra bocsátó iskolák és az ott tanító pedagógusok emlé-
kének megőrzését. Elhatározták, hogy valamennyi egykori iskola helyét emlékkővel jelölik
meg, amelyen feltüntetik az ott tanítók névsorát. Boldogházán egykor öt tanyai iskola műkö-
dött, és bár ezeket már régen lebontották, helyüket megőrizte a lakosok emlékezete. Ebben
az évben már a harmadik tanyai iskola helyére készült emlékkő, melyet megható ünnepség
keretében a Civil Napon avattak fel az egykori diákok és a még élő tanítók jelenlétében. Az
emlékkövek körüli környezet kialakítását, szépítését a Faluvédő és Szépítő Egyesület végzi.

A Boldog Bt. kezdeményezésére készült az a két, kopjafára emlékeztető, fából készült
emlékoszlop a temetőben, melyek közül az egyik a falu tanítóinak állít emléket, a másik
pedig azoknak az egykor itt élő lakosoknak az emlékét őrzi, akik más települések távoli
temetőiben nyugszanak. Ezzel egy időben Emlékezések Könyve címmel egy folyamatosan
íródó kötetet nyitottak, melybe az év során elhunytakról szóló feljegyzések kerülnek. Min-
denszentek napján a temetői misét követően az emlékoszlopoknál gyertyagyújtással, virá-
gokkal emlékeznek az elhunyt tanítókra, és a távol nyugvó boldogháziakra, s felolvassák
az utolsó év bejegyzéseit. Ezzel az új hagyománnyal jelképesen kitágultak a boldogházi
temető határai, s lélekben együtt lehetnek mindazok, akik egykor a faluban születtek, éltek,
dolgoztak azokkal, akiknek életútja másfelé vezetett. Az emlékoszlopoknál mindig van friss
virág a vázákban, s olykor egy gyertya fellobbanó lángja is óvja a feledéstől az elhunytakat.

Az elszármazott boldogháziak készítettek egy sírhelyet is a temetőben, amely a háborúk
során elhunyt, ismeretlen helyen nyugvó boldogháziak emlékét jelöli. Az ismeretlen katona
sírja sok boldogházi embernek jelent fontos emlékhelyet, ahol a távoli ország temetőiben
nyugvó szeretteire emlékezhet.

Az egykori tanyavilág emlékének megőrzését szolgálja az a szép kivitelű, terjedelmes
kötet, melyet szintén az elszármazott boldogháziak jelentettek meg a helyiek segítségével
és összefogásával. Az Emlékek a boldogházi tanyavilágról című kötet csaknem 550 tanyá-
ról közölt adatokat, fotókat, alaprajzokat és visszaemlékezéseket.
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A Boldog Bt. tehát igen sokat tesz a település hagyományainak megőrzéséért, és új hagyo-
mányok teremtésével is erősíti a lokálpatriotizmust. Tevékenységük nem csupán az általuk
létrehozott értékek miatt fontos, hanem mert látva a szülőföldöz való erős ragaszkodásu-
kat, az itt élők is kezdik másként látni szülőfalujukat, egyre több értéket fedeznek fel, és ma-
guk is igyekeznek új értékeket teremteni.

Természetesen a többi civil szervezet is nagyon fontos szereplője a község életének, s
maguk is megteremtik saját hagyományaikat. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület a köz-
ség lovas hagyományait eleveníti fel minden évben három napos rendezvény keretében. A
Tűzoltó Egyesület, a polgárőrség és a sportegyesület évek óta nagy sikerű bálokat rendez.
A több mint 10 éves múltra visszatekintő motoros találkozók ugyancsak nagyon sok érdek-
lődőt vonzanak az ország minden területéről. A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány pedig
alapítványi bálok rendezésével járul hozzá az iskolai eszközök, felszerelések biztosításá-
hoz. Szerencsés módon az önkormányzat kezdettől fogva támogat minden civil kezdemé-
nyezést, ami fontos ösztönzést jelent tevékenységükhöz.

Községből közösség
A korábban az önkormányzat által rendezett falunapokat két éve a civil szervezetek

napja váltotta fel, amit lényegében az anyagi források hiánya teremtett meg. Mivel az
önkormányzatnak nem volt anyagi lehetősége a rendezvény megszervezéséhez, ezt a
község civil szervezeteire bízta. Kiderült, hogy ez a változás talán még nagyobb aktivitást
eredményez, s a lakosok - nagy részük egy-egy civil szervezet tagjaként vagy pártolóként
— még nagyobb lelkesedéssel vettek részt a szervezésben, sokkal inkább magukénak érez-
ték a rendezvényt. Ez évben is igen sok résztvevőt vonzott a Civil Nap, amit egyre több
ötlet, kezdeményezés tesz színesebbé. Állandó szereplője a községi rendezvényeknek a
felnőtt és gyermek néptáncegyüttes és az elmúlt évben alakult Csillagvirág felnőtt kórus.

A Faluvédő és Szépítő Egyesület a község külső képének szebbé tétele mellett fontos
szerepet vállal abban is, hogy új hagyományok teremtésével egyre inkább bevonja az em-
bereket a közösségi eseményekbe. 2011-ben hagyományteremtő szándékkal rendezte meg
a közös karácsonyváró ünnepséget a falu főterén, melyre igen sokan látogattak el. A szín-
vonalas felnőtt és gyermek műsor, a kézművesek kirakodása, a közös karácsonyfa díszítés
és gyertyagyújtás megható és emlékezetes élményt jelentett a jelenlévők számára.

Ez évben pedig először került sor a Tájházban augusztus 20-án közös ünneplésre, ahol
kenyérszentelés, arató hagyományok felelevenítése, hagyományos sütemények bemutatója,
helyi néptáncegyüttesek és kórus fellépése és régi mesterségek bemutatója színesítette a
közös együttlétet.

Nagyon sok résztvevőt vonzanak az elszármazotti találkozók, melyet több mint tíz éve
rendeznek meg a Boldogházáról elszármazottak a nyugdíjas klub tagjainak segítségével.

Az egyesületek, civil szervezetek tevékenységének bemutatásához fontos lehetőséget
jelent a helyi újság, a Boldogházi Hírek. A Múltidéző rovat a község történetének fontos
eseményeit, a Régen volt, hogy is volt rovat pedig a régi népi hagyományokat idézi fel.
Emellett minden jelentős közösségi eseménynek népszerű fóruma a kéthavonta megjelenő,
színvonalasan szerkesztett újság.
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Hagyományőrzés és hagyományteremtés egy jászsági kis községben

Boldogháza történetében az összefogás mindig fontos kulcsszó volt. Az itt élők saját
erejükből valósították meg az önálló községgé válást, ami jelentős büszkeséget, öntudatot
eredményezett. A későbbiek során is több alkalommal érezhették az összefogásban rejlő
erőt, ami ma is fontos jellemzője a településnek. A civil szervezetek sokszínű tevékenysé-
ge és a rendezvényeken jelenlévők nagy száma pedig azt bizonyítja, hogy vonzó célok
kitűzésével alkalmas vezetőkkel sokat lehet tenni azért, hogy valódi közösség jöjjön létre.

A bemutatott példák segítségével azt a kettős folyamatot próbáltuk érzékeltetni, hogyan
alakítja egy fiatalnak mondható település saját arculatát új hagyományok teremtésével,
miközben igyekszik megőrizni az elődök által létrehozott tárgyi és szellemi értékeket. Ez
a tiszteletre méltó szándék nem elsősorban a globalizációra adott tudatos válasznak tekint-
hető, inkább egy kis közösség önazonosságának keresése, ami azonban felfogható ösztö-
nös védekezésként is az egységesítő törekvések ellen.

Papp Izabella
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Iskolás tánccsoport a Tájház udvarán 2012. augusztus 20-án - Foto: Babinyesz János
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