
Százötven évre a városi rangtól 
A XVIII. századi „csendes háborúk" nyugodt anyagi gyarapodását, a demokrácia megvalósulását ígérő 

társadalmi átrétegződést, már-már polgár-paraszti fejlóaést hoztak a Jászkun Hármaskerület redemptus-tele-
piilései számára. A rövidebb-hosszabb Habsburg-csatározások szinte állandóan mozgásban tartották a 
hadsereget, így aztán az presztízsében és valódi jelentőségében is növekedve állandó megrendelőként 
jelentkezhetett a Hármaskerület gabona-, bor-, bór- és gyapjúpiacain. A szabadparaszti fejlődés lehetőségét 
megteremtő redempcióval (1745) nemcsak gazdasági, hamem politikai reform is végbement ezen a területen; a 
fölamagántulajdon megszerzésével legjobban az amerikai utas társadalmi-gazdasági átalakulással rokonítható 
változás történt. A Jászság túlnépesedett településeiből verbuválódó új honfoglalók a jászkun előjogok 
hátszelét kihasználva Dorozsmán, Félegyházán és Majsán életerős településeket alapítanak ebben az időben, 
sokáig tart azonban, míg ezek a földkereső rajok igazi communitasokká érnek. 

Kisk unmajsa életében három generációt emésztő ideig. 
— Dib-dáb sohonnából jött, csikósból, gulyásból, juhászból lett bírák nekem nem parancsolnak! — vágja a 

lázadó öntudat dacos szavait elöljárói szemébe egy önérzetes majsai polgár még az ötvenes — az 1750-es — 
években. A redemptusgazdákból összetevődő elöljáróság azonban hamarosan vezetésre termettségéröl győzi 
meg a kételkedőket. Megszervezi a közigazgatás tartós rendjét, ügyel az erkölcsi és túzrendészeti szabályok 
szigorú betartására. Épül a templom, a Községháza, az utcák tágasságára és egyenesítésére is gondja van a 
tanácsnak, a szárazmalmok és kurtakocsmák az elsó férfiklubok, a piacon és Demeter görög szatócs boltjában 
a nők cserélik ki friss értesüléseiket, s ha gyér fény szűrődik is be egyetlen tizenöt krajcáros aolakon, folyik már 
a tanítás a község első iskolájában. A település központja a templom és a községháza köré szerveződik, itt 
állnak a gazdagabb családok házai, a zsellérek egyre inkább külön negyedbe, az úgynevezett Tabánba építik 
nyilvánvalóan szegényesebb lakóhelyeiket. Majsa lakóinak száma háromezer körüli a századfordulóra, a 
redempció adta helyzeti előny viszonylag biztos és zavartalan megélhetést ígér a lakosság nagy része számára. 
Ennek következtében egyre gyakrabban találkozhatni olyan jegyzőkönyvekkel, melyek már a polgárjogot 
védik. 

„Szalai János instantiájában azon esedezik, hogy megbánván lakása innend való elvételét, újra lakosnak ide 
befogadtasson." „Nem látván semmi oka intánsnak az innend való elmenetelre — szól a határozott tanácsi 
válasz 1797-től —, ha akko teccett a lakásváltoztatás, most is ott maradgyon, mert az elköltözöttek iránt hozott 
Determinátiót a Tanáts meg nem változtathattya." 

A gazdasági prosperitás és a rátermett, népük érdekeit szem előtt tartó helyi származású községi vezetők jó 
közérzetet és nyugodt fejlődési lehetőséget teremtenek a XIX. század első évtizedeiben Kis-kun-Majsán. A 
közösségi élet dirigense, a fejlődés ösztökélője Fölföldi Péter esperes-plébános. Ó írja — alighanem jogos 
önérzettel — a História Domus lapjaira 1836-ban a következő sorokat: „ . . . minden hamis dicsekvést félre 
téve hozzáteszem: a templom építése 1805-ben kezdődött Fölföldi Gergely bírósága és felügyelete alatt és 
Fölföldi Mátyás vezetése mellett fejeződött be 1828-ban. Mikor végre jelen díszét megkapta a Püspök úr 
kezéből, a bíró és gondnok Fölföldi Mátyás volt, a plébános pedig az esperesi hivatallal felruházott Fölföldi 
Péter: mindketten az érdemes Gergely apának fiai." 

Az elöljárók újabb előrelépés lehetőségét fontolgatják, az országos vásártartási jog megszerzésén fáradoznak. 
1835-ben Bécsben meghatalmazzák Vaisz (Weisz?) Józsefet, hogy a község érdekeit megfelelő díjazás 
ellenében képviselje, Majsa várossá nyilvánítását hatékonyan szorgalmazza. A kedvező eredményről az 1837. 
március 15-i tanácsi jegyzőkönyvből értesülhetünk: „Felséges koronás királyunk, V. Ferdinánd, a mi 
legkegyelmesebb Urunknak községünk részére adott s a mezóvárosi címet és vásári szabadalom engedését 
tárgyazó kegyelmes kiváltsági levele immár Bécsből ideérkezett, az ezzel a Tanáts széke előtt közönséges 
megszemlélés végett előterjesztetett." 

Lázas készülődés kezdődik: a mezővárosi jog ünnepélyes kihirdetését és megünneplését augusztus 27-ének 
jeles napjára jelöli, az ünnepség előkészítésével a főbírót és a főjegyzőt bízzák meg. Megnívják a nádori 
főkapitányt és minden elöljárót, Szeged és Szabadka tanácsát, Kecskemét, Vadkert, Izsák, Kistelek képviselőit 
családostól. (Halast a velük 1818 óta húzódó és egyre inkább elmérgesedő határper miatt nem tisztelik meg a 
meghívással.) Szegedről fogadnak szakácsnőt a szervezők 220 forintért, ugyancsak innen hozták a zenészeket 
(de van külön cigányzenekar is). „Egy hantból emelt magasabb helyen" a kerületi kapitány mozsárdurrogások 
közt olvassa fel a kiváltságlevelet „az összegyúlt sokaságnak örömriadozása közt". Az ünnepi hangulatot 
póznamászás és lóverseny, de kiváltképp a nép számára kitett tizenkét akó bor emelte. A vezetőket háromszáz 
főre terített dús asztal, s külön gonddal összeválogatott csemegeborok várták. Az egyébként takarékosságáról 
híres tanács most alaposan kitett magáért. „Estve az alkalomra készült, 38 D-öleket magában foglaló tágas és 
kipadolt deszkasátorba a szépnek kedvéért adott népes tánczvigalom követte az ünnepélyt." 

Am az ünnepi napok korán alkonyulnak. 
A redempció okozta kivételezettség az áprilisi törvények hozta jobbágyfelszabadítással megszűnik, a szabad 

paraszti földbirtoklás az ország minden földművelője számára lehetővé válik. S ide, a Homokhátság 
terméketlen buckáira nem az alig hat aranykorona értékű, gabonatermelésre alig-alig használható, nehezen 
termő földek, sokkal inkább az imént megszűnt jászkun kiváltságok csábították-csalogatták a betelepülőket. A 
népesség számának mind rohamosabb gyarapodásával az osztható, mezőgazdasági művelésre még valamelyest 
alkalmas földterületek egyre fogytak, az egykor virágzó communitas egyre lejjebb-lejjebb csúszik az 
elszegényedés ütött-kopott grádicsain. 
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„Fontolóra vévén a bizottság mindazon előnyöket, mellyeket a szervezkedési törvény a városoknak nyújt, 
azon terheket is, mellyek ezzel járnak, úgy, a városi pénztár jövedelmét és kiadásait . . . véleményünk oda 
irányul, hogy a mostani rendezett tanáccsal bíró Majsa város . . . a nagyközségek sorába vétetni kéressék . . . " 
— terjeszti elő 1872 tavaszán visszaminősítő szándékát a tanács, melyet a hamarosan megtartandó népszavazás 
(!) döntő szavazati többséggel elfogad. 

„Vidám, de a tisztesség határait nemigen túllépő" célzatos ünnepségsorozattal emlékezett meg a jelenlegi 
városi jogú nagyközségi elöljáróság a százötven esztendős évfordulóról 1987 augusztusában. Volt lángossütés 
és lófuttatás most is, s a Tájak—Korok—Múzeumok Kiskönyvtára sorozatban a TKM Egyesület a 
nagyközségi tanács megbízásából egy brosúrát is kiadott, melynek összeállítását dr. Vedres Ferencné vállalta 
magára. 

Ünnepelhetett volna a városjelölt nagyközségi elöljáróság igényesebben is. A kiadvány szerzője ugyanis 
amatőr lelkesültségében hibát hibára halmozott. Azt állítja például, hogy a „XVIII. század végén a lakosság 
száma meghaladta a hétezret" (valójában csak a háromezret), hogy a települést 1745-ben átépítik (a 
megtelepedés éve: 1743), hogy a „jelenleg látható mennyezetképeket" Tarcsa Lajos festette 1903-ban (pedig 
Malczik Károly és Pawlik Milada 1946-ban). Azt is állítja a kiadvány, hogy a község „iparosodása 
tulajdonképpen 1877-ben kezdődött a gyufagyár-alapítással". Mindez első hallásra meggyőzően hangzik, 
csakhogy ennek a Kovács Ferenc által az Iparhegyi szólók egyik gunyhójában épített „gyufagyárnak" az 
alapítón kívül egyetlen alkalmazottja sem volt. 

A tévedések lajstromozása hosszú időt venne még igénybe. Kár pedig ezért az eltékozolt lehetőségért, mert 
ez a sok vihart s még több porszagú, szürke, elkeserítő hétköznapot megért település ritka ünnepeinek egyikén 
mindenképpen komolyabb, felkészültebb megemlékezést érdemelt volna Kozma Huba 

HÍR€K ) 

Vörösmarty Mihály szobra Fóton, és alkotója: Né-
meth Kálmán (Vörösmarty Géza felvétele) 

A fóti Németh Kálmán-emlékház. Németh Kálmán 
kivételes technikai tudású mestere és intuitív művésze 
volt a vésőnek, ám a pályát s elismerést csorbító 
idók az ő sorsát sem kímélték. Fóton, pontosabban a 
Fóthoz tartozó Kisalagon élt haláláig, kenyerét res-
taurátorként kereste. Fafaragó művészete — hadifog-
ság után — az 1940-es évek végén bontakozott ki, 
holott a kedvezőtlen alkotói klíma a művésztársada-
lomból kirekesztette és magányossá tette. Egyszer 
még felcsillant a remény. Magam is ott voltam nagy 
sikerű, talán utolsó budapesti kiállításán az Iparmű-
vészeti Múzeumban. Akkor 1965-öt írtak. Áttörésre, 
folytatásra 1979-ben bekövetkezett haláláig sem ke-

rült sor. A napokban a szellemét s műveit őrző 
Emlékházban tisztelegtünk emléke előtt. 

Nyugtalanító gondokkal tértünk haza. A három 
forintért megvásárolt fóti képeslapon a fotómontázs 
Németh Kálmán emlékezetét hirdeti, mégis Damok-
lesz kardja függ az életmú és a testamentum felett. 
Özvegyének halála után kapott lábra a hír, hogy a 
falura hagyott s egészében megtartandó művészrezi-
denciában szorítanak helyet a helytörténeti gyűjte-
ménynek. Nincs katalógus, idegenforgalmi kalauz 
vagy egyszerűen útbaigazító tábla, amely felhívná a 
figyelmet a néhai helybéli nagyság otthonára, az 
állandó kiállításra. Művészi teljesítményéről szobrai, 
grafikái, faragásai meggyőzik a véletlenül odalátoga-
tót és valameddig még Fótért tett emlékezetes csele-
kedeteiről is hallhat. Például arról, hogy megszervez-
te, elindította az anyagiak előteremtését a Fáy-prés-
ház helyreállítása végett. Ennek emléke egy fából 
megfaragott, hatalmas kéregető kéz. Nagyméretű, 
Vörösmartyékat idéző relifet is faragott a Fóti dal 
színhelye számára. 

Akinek Kálmán-napon százak ülték körül asztalát, 
annak emlékét, életművét ma a feledés pora lepi. Nem 
vagyok fafaragó, de szemnyitásom óta szeretve tiszte-
lem a képző- és iparművészetnek ezt az ősi ágát. Azt 
is tudom, s ezt tapasztalásból, hogy nem csinálhatunk 
pusztán múzeumot hagyományainkból, megőri-
zendő értékeinkből, hanem használnunk s használtat-
nunk kell azokat, különben a vitrin tárgyai lesznek 
vagy az enyészetéi. Hiszem, legjobb védelmük az 
eleven és közösségi élet közege. Nem vagyok organi-
zátor, csak ötleteim lehetnek. Németh Kálmán min-
den bizonnyal a hazai fafaragás doyenje volt. Mun-
kásságához, a humánus művészhez és a lakóhelyéhez 
kötődő tevékeny polgárhoz, méltó dolog volna, ha 
Fóton utcát és emléktáblát kapna, ha tanítványai, a 
volt vendégek és az. újabb fafaragó nemzedék tagjai 
időről időre Nála találkoznának. Van hely az Ó 
széles udvarán, vén szőlővel befuttatott verandáján. 

Bisztray Ádám 
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