
Vagyis a levéltárban hiányosan fennmaradt források alapján úgy tûnik, hogy az állami gazdasági
szaktanítós ismétlõiskola mindössze két tanévet mûködött Nagybereg községben. Ám ebben az ügyirat-
ban az utolsó befûzött forrás egy 1904. április 24-én kelt, kézzel írt jegyzõkönyv, amely a nagyberegi
községi általános gazdasági ismétlõiskola iskolaszéki ülésérõl készült. Két dolog is feltûnik e jegyzõ-
könyv címlapján: az egyik, hogy még 1904-ben is létezett az 1902-ben felszámolt ismétlõiskola, a má-
sik, hogy két évvel késõbb már nem államinak nevezik az intézményt, hanem községi általánosnak. Az
iskolaszék továbbra is hattagú, s annak elnöke még mindig Vígvári Mihály református lelkész, s Szász
Gábor az ismétlõiskolai tanító.44 Utóbbi arról tett beszámolót az iskolaszéki tagságnak, hogy a tanulók
február–április folyamán szinte egyáltalán nem látogatták az iskolát, így nem engedi azokat vizsgához.
A község elöljáróságának az iskolához történõ ellenséges hozzáállása itt is elõkerült, mivel a tanító sze-
rint a képviselõ-testületnek kellett volna a tanulók iskolalátogatási ügyében eljárnia, de az semmit sem
tett az ügyben.45

Ugyancsak furcsa, hogy egy másik fondban, ahol a község református népiskolájának pár tucat láto-
gatási naplóját õrzik, egy 1908/09-es naplón ez a felirat áll: A nagyberegi községi gazdasági ismétlõis-
kola mulasztási naplója,46 illetve ugyanezen tanévi jelzetû mindennapi fiúiskola mulasztási naplója el-
sõ belsõ borítóján pedig ott van külön oszlopba szedve a gazdasági ismétlõiskola és a református népis-
kola iskolaszéki tagságának a névsora.47 Mindez arra is engedhet következtetni, hogy az 1902-es állami
finanszírozás megszûntetése után a községben a református egyház átvehette a gazdasági ismétlõiskola
fenntartását, s ezért szerepelhetett még 1909-ben is ez a látogatási napló címlapján és belsõ borítóján.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya

A nagykátai Kossuth Lajos
Hagyományõrzõ Csapat

2015. július 5–10. között Szekszárdon tartották meg a Honismereti Szövetség XLIII. Honismereti
Akadémiáját. A szövetség legrangosabb rendezvényét minden évben rotációs alapon más és más tele-
pülésen rendezik.

Itt kerül sor az elismerések átadására is. 2015. július 5-én a nagykátai Kossuth Lajos Hagyományõr-
zõ Csapat húszéves tevékenysége elismeréséül a Honismereti Szövetség Emléklapját kapta. A Pest me-
gyei egyesületek, civil szervezetek közül egyedül a nagykátai gyerekek részesültek ebben az elismerés-
ben.

A Szekszárdon megrendezett akadémia házigazdája köszöntõjében fogalmazta meg a honismeret
feladatát. „Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyel-
met. Az út az, amely mindig megmutatja a célba érés legjobb módját, s útközben gazdagodunk.” Paulo
Coelho gondolata a mi esetünkben arra utalhat, hogy egy gyermekközösség miként tudja megvalósíta-
ni, miként tudja vonzóvá tenni a tizenéves korosztály számára a hazaszeretet, a honismeret magasztos
célját. A továbbiakban arra szeretnék választ adni, hogy mit tett a szakkör és a csapat ezen célok megva-
lósítása érdekében, s az ezen az úton mivel is érdemelte ki a gyermekközösség a felnõttek elismerését.

Így kezdõdött

1994 szeptemberétõl kezdtem el tanítani egykori iskolámban, a sokáig csak Vásár téri iskolaként is-
mert épületben, a Mátray Gáborról elnevezett oktatási intézményben. Már korábban is tudtam arról,
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44 Tagok még az iskolaszékben: Horváth István, Kopor Károly, ifj. Mester András és Kovács Gábor, lásd KTÁL
130. fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 53. lap: Jegyzõkönyv a nagy-beregi községi általános gazdasági ismétlõiskola
iskolaszékének 1904. évi április hó 24-igyûlésérõl.

45 Uo.
46 A nagyberegi református elemi népiskola iratai, KTÁL 430. fond, 1. opisz, 5. ügyirat, 1. lap.
47 A gazdasági ismétlõiskola iskolaszéki tagsága ekkor: Horváth István, Füzesi András, Kopor Károly, ifj. Mester

András és Kovács Gábor, illetve a szaktanító Szász Gábor és a lelkész Vígvári Mihály, lásd KTÁL 430. fond,
1. opisz, 8. ügyirat, 1. lap: A nagyberegi református elemi mindennapi fiúiskola III–IV. osztályának mulasztási
naplója az 1908/9. tanévben.



hogy Nagykáta elsõ emeletes tanodája
különleges történelmi múlttal rendelke-
zik. Erre építve kértem Mizsei Tamás
igazgatót, hogy engedélyezze egy törté-
nelem és honismeret szakkör indítását.

Elsõ foglalkozásunkat 1994. szeptem-
ber 28-án Nagykáta határában, Kender-
halom XII. századi Árpád-kori falu he-
lyén tartottuk. Célunk volt az iskola és
helyszíne történelmének feldolgozása, az
erre épülõ iskolai hagyományok kialakí-
tása. Terveztük, s az elmúlt évek során si-
kerrel valósítottuk meg Nagykáta króni-
kája kutatását, a város honismereti-hely-
történeti, hagyományõrzõ életében való
részvételt. Nagyképûségnek tûnhet, de
ugyancsak sok sikert értünk el a régió, a
Tápió mente megismerésében, a járási
honismereti mozgalomban való részvé-
telben. Amit 1994-ben még nem tudhat-
tunk: országos szövetségek, mozgalmak
fogadták el a nagykátai gyerekek kinyúj-
tott kezét, s lettünk a honismerettel, törté-
nelmi hagyományõrzéssel foglalkozó
szervezetek megbecsült tagjai. Amit
mindvégig nagyon hiányoltam: a régió-
ban iskolai szinten nem találtunk hasonló
munkát végzõ közösséget, nem voltak is-
kolai partnereink.

A szakkör 1996-tól – párhuzamosan
mûködve – kibõvült a Magyarország
Felfedezõi Szövetség tagságával. In-
nentõl kezdve egészen 2008-ig a nevünk:

Mátray Gábor Általános Iskola Történelem és Honismeret Szakköre és a Magyarország Felfedezõi
Szövetség Kossuth Lajos Hagyományõrzõ Csapata.

A csapat bölcsõje: Kenderhalom

Az indulás, az elsõ foglalkozás megtartására egy autentikus, jelképes helyszínt választottunk.
Kenderhalom, Nagykáta Árpád-kori elõzménye mindenképpen alkalmas volt erre a szerepre. Õseink
szerteszét heverõ csontjai fölött, az egyhajós kis templomalapozás tövében hirdettük meg programun-
kat. Amíg tartott a szakkör tevékenysége – 2008-ban történt nyugállományba vonulásomig – az elsõ
foglalkozást szeptemberben mindig Kenderhalmon tartottuk.

1996-ban elsõ városi kiállításunk témája is a történelem viharában megsemmisült kis falu leleteinek
bemutatása volt. Az ekkor indult Szakköri Lapok több számát is Kenderhalomnak szenteltük. Több or-
szágos pályázaton vettünk részt, így a Honismereti Szövetség kiírta felhívásainak eleget téve a kender-
halmi kutatásaink eredményeinek bemutatásával. Számos esetben kezdeményeztük az emlékhely rend-
betételét, mely sajnos az illetékesek részérõl a mai napig nem részesült meghallgatásban. Elsõ kiállítá-
sunk anyagának felhasználásával a nagykátai iskolások részére többször szerveztünk elõadást, vetélke-
dõt, bemutatót.

A „Szakköri Lapok”

A kutatás, az értékmentés és publikáció szorosan összetartozó fogalmak, egymást feltételezik. Az el-
sõ évek során a harmadik elem megoldása jelentette számunkra a legnagyobb gondot. Amikor
1996-ban a kenderhalmi bemutatkozásunkhoz egy kiállításvezetõt készítettünk, nem gondoltuk, hogy
ezzel egy több évig tartó sorozat rajtját adjuk meg. Az írógéppel írt, fénymásolással sokszorosított la-
pokból öt év alatt 30 szám jelent meg.
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Mondandónkat egy-egy téma köré csoportosítva végeztük el a kutatási terület eredményeinek a be-
mutatását. A lap szerkesztése az én feladatom volt, s abban rendszeresen jelentek meg a diákok írásai is.
Az 1996–2001 közötti évek a szakkör és a csapat legaktívabb, legtermékenyebb idõszaka volt. Feldol-
goztuk egy-egy iskolai hagyomány, kiemelkedõ esemény történetét. Így született lappéldány Mátray
Gábor emléke ápolásából, egy tápióbicskei ütközetrõl szóló darab színrevitelének dokumentálásából,
Farkas Miklós 48-as honvédhadnagy életútja bemutatásából, három lapot szenteltünk a nagykátai gyer-
mekkorú hagyományõrzõk példaképe, Pilaszanovich Miklós huszárhadnagy helytállása és a hozzá köt-
hetõ hagyományok feldolgozására.

Több 48-as helytörténeti téma „körüljárása” után az ezredforduló elõtt a lap az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc 150. évfordulója eseményeinek is hû krónikása lett. Nyomon követhetõk a mil-
lenniumra kiírt pályázataink eredményei. Padisák Mihállyal kialakult gyümölcsözõ kapcsolatunk fel-
dolgozását ugyancsak megörökítettük. Természetesen a sajtóban megjelenõ, velünk foglalkozó írások
is archiválásra kerültek, s azok az egy-egy évet bemutató ún. csapatkrónika számokban jelentek meg.
Több országos pályázaton vettünk részt, azok anyaga mindig kitöltötte egy lappéldány kereteit.

A digitális technika rohamos fejlõdése ezekre az évekre tehetõ. Egy idõ után írásaink már saját hon-
lapunkon jelentek meg, s ennek a megoldásnak az is nagy elõnye volt, hogy a fényképeket jó minõség-
ben tudtuk mellékelni. A csapat honlapja ma is elérhetõ a kossuth94.5mp.eu jelzet alatt.

Nagykáta felfedezése, hagyományainak ápolása
Kezdettõl fogva fontosnak tartottuk, hogy a szakkör és a hagyományõrzõ csapat tagjai jól ismerjék

Nagykáta történetét. Rendszeresen láttunk vendégül olyan idõs kátai polgárokat, akik egy-egy foglal-
kozás keretében meséltek élményeikrõl, a város históriája általuk átélt, kutatott eseményeirõl. Vendé-
günk volt többek között Káplár Béla, Gallai Istvánné, Kucza Péter, Fenyvesi László, Bernáth László,
Kátai Szilveszter, Sebestyén Benedek, Tari Edit régész, Patócs László és mások. Az ekkor született is-
merkedésbõl számos esetben évekig tartó gyümölcsözõ kapcsolat bontakozott ki, amit aztán ünnepélye-
sen a „tiszteletbeli tagság” adományozásával köszöntünk meg, ismertünk el. A meghívott személyek
többsége amatõr helytörténeti kutató volt, s példájukkal szerettem volna tanítványaim számára bizonyí-
tani, hogy az általános iskolás szakköri évek alatt megszokott mentalitás felnõttként is folytatható.

Nagykáta históriájában kerestük a fehér foltokat, azokat a korszakokat és eseményeket, melyek ad-
dig vagy nem voltak ismertek, vagy nem kerültek az érdeklõdés homlokterébe. Az 1989-ben várossá
lett település 1848–49-es történelme, a történelmi idõk helyi epizódjai, a tápióbicskei ütközet nagykátai
eseményei, a szabadságharc nálunk megfordult jeles szereplõi mindvégig ellátták munícióval a gyerek-
csapatot.

Négy emléktábla felállítását kezdeményeztük, s két esetben annak költségeihez is hozzájárultunk.
Az már csak természetes, hogy az emléktáblák elkészülte után ott rendszeresen szerveztünk azt
követõleg is megemlékezéseket, koszorúzásokat.

Amikor 2003-ban a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulójára emlékezett az ország, a 2011-ig tartó
folyamat minden nagykátai ünnepségét, megemlékezését a Kossuth-csapat szervezte. Természetesen a
tricentenárium alkalmat biztosított Nagykáta történelme és a nemzet históriája kapcsolódásának bemu-
tatására, mely írásaink a Nagykátai Újság és a Tápiómenti 2 Hetes c. folyóiratban jelentek meg. Hason-
ló módon publikáltuk az 1848–49-es vonatkozású írásokat is.

A Vásár téri iskola épülete adott helyet az 1940-es évek elsõ felében az ország egyik leghírhedtebb
munkaszolgálatos bevonulási központjának. Mint történelmi „örökséget” vállaltuk fel az ezredforduló
utáni években Nagykáta zsidó történelme kutatását, a holokausztróli megemlékezések hagyományának
a megteremtését. Országos pályázatokon és rendezvényeken vettünk részt, az 1944-es holokauszt utol-
só nagykátai túlélõit szólaltattuk meg.

Minden év januárjában ott vagyunk a II. világháborús emlékmûnél a doni áttörés hõseinek és áldo-
zatainak megemlékezésén. Õrizzük az események egyik résztvevõjének nekünk adományozott emlék-
kardját.

Az 1956-os forradalom egyetlen Tápió menti kivégzett mártírja, Czakó András annak idején a Vásár
téri iskola diákja volt. 56-os kutatásaink, rendezvényeink és hagyományaink az 50. évforduló évében
sûrûsödtek. 2009-ben végigjártuk Czakó András élete utolsó szakaszának helyszíneit a Kozma utcai
kisfogháztól a 301-es parcelláig.

A felsorolt történelmi évfordulókból is látszik, hogy a gyermekkorú hagyományõrzõk rendszeres
résztvevõi a nemzet és a város történelmi eseményeit felidézõ ünnepségeknek. 1999-tõl, a katonai ha-
gyományõrzés megjelenése óta a hagyományõrzõ csapatokat tömörítõ Kossuth-zászlóaljjal számos ün-
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nepségen teljesítünk szolgálatot, a katonai alakiság megjelenítésével emeljük a rendezvények színvo-
nalát.

Az elmúlt évek során számos esetben szerveztünk városismertetõ sétát iskolai, civil szervezeti cso-
portoknak. Az utóbbi években egyre több külsõ megkeresést teljesítünk, s ilyenkor a Nagykátára láto-
gató vendégeknek a 48-as vonatkozású emlékpontoknál katonai hagyományõrzõink alaki bemutatót
tartanak.

Mint szülõvárosunk önjelölt nagykövetei több esetben kezdeményeztük és szerveztük a más telepü-
lésekkel való kapcsolatot. A Tápió menti községeken, Jászberény és Cegléd, a tavaszi emlékhadjárattal
érintett városokon túl e körben kell említenünk a közös történelmi gyökerekkel rendelkezõ Sár-
keresztúr, Pétervására, Szilvásvárad, Torna, Szádudvarnok települések felkeresését, a kapcsolatfelvétel
kezdeményezését.

Az elmúlt több, mint két évtizedben számos esetben hívtuk fel az illetékes városvezetés figyelmét
történelmi értékeink védelmére, azok táblával történõ megjelölésére, emlékpontok kialakítására. A
Nagykátai Újságban 1994–2004 között 50 cikkünk, tanulmányunk jelent meg. Helytörténeti írást más,
idõszakos periodikákban is sikerült elhelyeznünk.

Hol sírjaik domborulnak…

A csapat tevékenységének kezdetektõl fogva fontos helyszíne a nagykátai temetõ és a Fiumei úti
Nemzeti Sírkert. Már 1995-ben megkezdtük Nagykátán a történelmi jelentõségi sírköveken a megfa-
kult feliratok kifestését, a megrongálódott síremlékek javítását. Az elsõ emléktáblánkat is itt helyeztük
el: Rácskay Ferencnek, a tápióbicskei ütközet halottait eltemetõ nagykátai plébánosnak a sírkeresztjét
jelöltük meg egy bronztáblával. Az 1988-ban létesített Hõsök Kertjébe két síremléket helyeztünk át.

Kezdeményezésünkre a virtuális Nemzeti Sírkert részévé avatták az utolsó magyar tárnokmester,
gróf Keglevich Gábor végsõ nyughelyét. Egy általunk kialakított védnökségi lista alapján a nagykátai
temetõben nyugvó jelentõs személyiségek kerek évfordulós születési vagy halálozási dátumakor rend-
szeresen ott megemlékezést, koszorúzást tartunk, a helyi sajtóban érdemeiket külön írásban méltatjuk.
Halottak napján minden évben végigjárjuk a temetõt, s a fent említett históriai személyiségek és az el-
hunyt tiszteletbeli tagjaink sírjánál gyertyagyújtást és katonai tiszteletadást szervezünk. 2002 óta va-
gyunk résztvevõi a mindenkori tavaszi emlékhadjárat április 4-iki temetõi tisztelgéseinek.

Március 15-ét megelõzõ hétvégén ott vagyunk a Nemzeti Sírkertben a Magyarország Felfedezõi
Szövetség „Nemzeti zarándokútján”, ahol a szabadságharc hõseinek végsõ nyughelyén mi biztosítjuk a
katonai tiszteletadást. Ilyenkor keressük fel az az évben kerek évfordulós Tápió menti kötõdésû jeles
személyiségek sírjait is.

„Kossuth Lajos azt üzente…”

1989–99-ben a Honvédelmi Minisztérium a forradalom és a szabadságharc 150. évfordulója méltó
megünneplésére, közös tevékenység és egyeztetett program megvalósítására szólította fel a magyar
gyermekszervezeteket. A rendszerváltozás óta elõször megvalósuló összefogás – melynek sajnos azóta
sem lett folytatása – koordinátora a Rakó József vezette Magyarország Felfedezõi Szövetség lett. Csa-
patunk ebben a két évben az évforduló jegyében 150 programot valósított meg.

Létrehoztuk az elsõ magyar katonai hagyományõrzõ diáktüzér csapatot, végigjártuk a történelmi
csatamezõket, pályázatok, vetélkedõk, játékok, táborok, országjáró expedíciók, ünnepségek sorozatát
szerveztük. Azt hiszem, hogy az elmúlt 21 esztendõ legeseménydúsabb, legfeszítettebb idõszaka volt
ez a két év. Amikor 1999. október 6-án sor került a mozgalom ünnepélyes zárására, a mi csapatunkat ér-
te az a megtiszteltetés, hogy az egy éve avatott csapatzászlaját bevihette az ünnepség helyszínére, a
Földmûvelésügyi Minisztérium Kossuth téri épületébe. A zászlóõrséget „természetesen” a nemrég ava-
tott diáktüzérek alkották.

„Tápió örököse” honismereti mozgalom

1999-ben alig voltunk túl a 150. évforduló eseményzuhatagán, s jött az ezredforduló. Erre alapozva
hirdette meg mozgalmát a Magyarország Felfedezõi Szövetség, hogy a gyerekek legyenek településük
egy-egy értékének örökösei, azt bemutatva készüljön egy fajta leltár a megóvandó épületekrõl, esemé-
nyekrõl, hagyományokról. A Tápió menti gyermekközösségek mendei seregszemléjén a nagykátai ha-
gyományõrzõk lettek az elsõk, nyerték el a pataki táborban való ingyenes részvétel jogát. A Baksa Bri-
gitta szervezésében készült, a Tápió mente értékeit bemutató füzetbe sok nagykátai írás került.
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Ezt követõleg gondoltunk arra, hogy az eddig sikeresen vizsgázott „gondolatot” továbbfejlesszük, s
2001-ben a mendei csapattal közösen meghirdettük a „Tápió örököse” háromfordulós jelvényszerzõ
mozgalmat. Felhívásunkat minden Tápió menti település iskolájába eljuttattuk. A mozgalom egyik véd-
nöke Czerván György országgyûlési képviselõ lett. A három éven át zajló honismereti játéknak a Kos-
suth-csapat minden tagja résztvevõje volt, s ezzel a mozgalom legnagyobb létszámú közremûködõje
lett. A teljes hároméves sorozatot ugyancsak a mátrays diákok csinálták egyedül végig.

A Tápió mente felfedezõje
Kezdettõl fogva szerveztük programjainkat régiónk, a Tápió mente megismerése, az egyes települé-

sek kulturális közéletében való részvételére. Kerékpárral, gyalog, autóbusszal indítottunk „felfedezõ”
utakat. Megismertük a tájegység természeti, történelmi, építészeti, kulturális értékeit. Sok esetben ún.
tematikus emlékutakat szerveztünk, hol Rákóczi nyomában jártunk, hol pedig Kossuth-emlékhelyeket
érintettünk.

Számos Tápió menti település vette igénybe a hagyományõrzõk „szolgáltatását”. Így több esetben
voltunk ünnepségek, rendezvények tevõleges résztvevõi Farmoson, Tápiószelén, Tápiógyörgyén,
Tápiószentmártonban, Tápióbicskén, Szentmártonkátán, Kókán, Sülysápon. Legtöbb alkalommal –
évente többször is – a szentmáronkátaiak hívták „vendégszerepelni” a kátai hagyományõrzõket.

2002 óta szervezzük a Kossuth-emléknapot minden év április 5-én, s ugyancsak a Rákóczi-évek a
Tápió mentén mozgalmunk is a régióra irányult. Több településen állítottak kezdeményezésünkre tör-
ténelmi emlékjelet. Több kísérletünk is volt a járás iskolái diákjainak egy-egy akcióba való bevonásá-
ra. Ilyen volt a „Tápió örököse” 2001-ben, 2002-tõl a tavaszi emlékhadjáratba való bekapcsolás, illetve
2003–2011 között a Rákóczi-évek… mozgalom.

A Tápió mente históriája feltárt epizódjait, értékeinek bemutatását folyamatosan tettük közzé. A
Tápiómenti 2 Hetes 2000–2009 között 138 írásunkat közölte, míg a tapiokultura.hu online újságban a
2007 óta megjelent cikkeink száma 350 darab. Ezenkívül több települési lap is átvett általunk publikált
tanulmányt.

Rákóczi, Kossuth emlékét is õrizzük
A magyar történelem két nagy alakja az adott idõben járt Nagykátán és a Tápió mentén. Ez a tény

csupán egy szûk kutatói körben volt köztudomású, szükség volt az emlékezés helyszíneinek – emlékje-
lek – és hagyományainak a megteremtésére. A látogatások körülményeit tanulmányok, cikkek soroza-
tában dolgoztuk fel, tettük közzé a közvélemény számára.

Kossuth látogatásának 1849. április 5–6-i ténye kezdetben nem váltott ki lelkesedést, sõt, az „illeté-
kesek” kitalációval, történelemhamisítással vádoltak meg minket. Igazunk védelmében léptünk be a
Kossuth Szövetségbe, s lett a csapat névadója 1996-ban Kossuth Lajos. 2003-ban létrehoztuk a Kos-
suth-zászlóaljat, április 5-én a Kossuth-emléknapot, s minden 2-re vagy 7-re végzõdõ esztendõben
Kossuth-emlékévet szerveztünk. Monoktól Torinóig követtük a nagy magyar emlékútját, s szerveztünk
több esetben ún. Kossuth-expedíciót az életút legfontosabb állomásainak felkeresésével, vettünk részt a
Kossuth Szövetség Kossuth-táboraiban. 2002-ben vándorkiállítást szerveztünk, több országos pályáza-
tunk lett nyertes Kossuth és kortársai életútja és emlékápolása bemutatásával.

Rákóczi és az általa vezetett szabadságharc emlékét a 2003–2011 között szervezett Rákóczi-évek a
Tápió mentén mozgalmunk keretében próbáltuk élõvé tenni. Cikkeket írtunk, elõadásokat tartottunk,
vetélkedõket szerveztünk, emlékutakat hirdettünk, s a tricentenárium minden jelentõsebb Tápió menti
eseményének évfordulóját megünnepeltük. A Magyarország Felfedezõi Szövetségben mindkét sorozat
koordinátorai mi lettünk. A mozgalmat bemutató, egy pályázatra beadott tanulmányunkat a Magyar
Írószövetség és a Magyar Honvédség elismerésben részesítette.

Katonai hagyományõrzés
A tizenéves gyerekek életkori sajátossága, hogy rendkívül fogékonyak a romantikus, játékos eleme-

ket is felvonultató tevékenységi formákra. Amikor 1999-ben, a tápióbicskei ütközet 150. évfordulóján
létrehoztuk a magyar gyermekszövetségek elsõ katonai hagyományõrzõ diáktüzér csapatát, magunk
sem gondoltuk, hogy a honismereti–hagyományõrzõ tevékenység legvonzóbb, legsikeresebb munka-
formáját valósítjuk meg.

Pár év alatt minden hagyományõrzõnk honvédegyenruhába bújt, s ezzel élõvé tettük a szabadság-
harc gyermekhõsei emlékének ápolását is. 2002-ben, Kossuth Lajos születése 200. évfordulója tisztele-
tére elsõ ízben vettünk részt a tavaszi emlékhadjárat teljes menetében. Innentõl kezdve minden évben a
nagykátai gyerekek Kossuth-zászlóalja a Közép-Európa legjelentõsebb katonai hagyományõrzõ ren-
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dezvénye egyik társrendezõje. Ezekben a napokban 10–15 településen szerepelve éljük át honvédõ ele-
ink helytállását, vívjuk meg újból a hatvani, tápióbicskei, isaszegi, váci csatát. Az általunk létrehozott
Kossuth-zászlóalj – melybe „népfelkelõként” bármely jelentkezõ tizenéves diákot be tudunk sorozni –
minden évben március 15.–október 6. között cselekvõ részese a nagykátai, Tápió menti, országos
1848-as vonatkozású ünnepségeknek, hadijátékoknak. A tavaszi hadjáraton túl többször „harcoltunk” a
pákozdi, kápolnai, szolnoki csatákban. 2008, a Mátray-iskolától történt elválás után ez a program, a ka-
tonai hagyományõrzés lett a csapat legjellemzõbb tevékenységi formája.

Alapító tagjai lettünk a Magyar Hagyományõr Világszövetségnek, s 2014-ben elnyertük – egyedül a
gyermekegységek közül – a Kiváló Katonai Hagyományõrzõ Egység címet. Egy döntõen felnõttekbõl
álló közegben a nagykátai gyerekek az elmúlt évek során mutatott fejlõdésük, helytállásuk alapján ki-
vívták a felnõtt „játszótársak”, a némileg „korosabb” bajtársak megbecsülését.

2000-ben kerültünk kapcsolatba a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesülettel. Ennek köszönhetõen az
elmúlt évek során több esetben volt alkalmunk betekintést nyerni a Magyar Honvédség mai életébe. A
GÁTBE tagjait viszonzásul több alkalommal fogadtuk, láttuk vendégül Nagykátán.

Magyarország felfedezése
A felfedezõ tevékenység legtágasabb horizontját hazánk, Magyarország tájai, települései, emlékei

megismerésével tapasztaltuk meg. Rengeteg expedíciót, országjáró kirándulást, az ország különbözõ
pontjain átélt táborozást tudhatunk magunk mögött. Itt kell megemlíteni a Tápiószelei Természetbarát
Klubbal kialakult jó kapcsolatot, melynek eredményeként felnõttek és gyerekek közös emlékútjai több
esetben irányultak határainkon túli természeti és történelmi emlékhelyek felkeresésére. A Felvidéken
többek között Borsi, Kassa, Somoskõ, Torna voltak ennek a közös barangolásnak nevezetesebb állomá-
sai.

A táborok közül a Magyarország Felfedezõi Szövetség sárospataki bázisa, illetve a Kossuth Szövet-
ség évente más és más helyszínen megrendezett Kossuth-táborai nyújtottak komplex élményt.

A nemzeti történelem kimagasló évfordulói alkalmából többször szerveztünk zarándokutat a törté-
nelmi helyszínekre, hogy ott a magunk szervezte kis ünnepség, koszorúzás keretében hajtsunk fejet
honvédõ eleink helytállása elõtt. Az utóbbi években a Hõsök terén megtartott díszõrségünk és dísz-
szemlénk zárja a Honvédelem Napja megemlékezéseit.

A magyar–lengyel barátság ápolói
1995-ben a nagykátai temetõben rendbe hoztuk az 1939-ben elhunyt Józef Poprawski lengyel kato-

na sírját. Ezzel vette kezdetét a máig tartó magyar–lengyel barátsági mozgalmunk, melynek egy-egy
rendezvényét a Lengyel Köztársaság három magyarországi nagykövete is megtisztelte jelenlétével. A
lengyel nyelvû sajtóban, kiadványokban közel ötven alkalommal említették meg a nagykátai gyerekek
buzgalmát. Magyar nyelven a helyi és az országos sajtóban sok tanulmányt tettünk közzé a két nép ba-
rátsága történelmi epizódjai leírásával. A barátság két Tápió menti emlékjele – Nagykátán és
Tápiószelén – létrehozásában mûködtünk közre kezdeményezõleg vagy financiálisan.

A barátság ápolói között sok barátot szereztünk: Zenon Tarnowski, Kondor Endre, Gallai Istvánné,
Máté Endre, Házkötõ János, Laurenszky Ernõ és mások voltak ennek a közös tevékenységnek a velünk
együttmûködõ közremûködõi. Számos esetben keressük fel a lengyel katonasírokat, pl. az isaszegi
Katonapallagon vagy a Rákoskeresztúri Köztemetõben. A magyarországi lengyel kolónia, a nagykövet-
ség rendezvényein állandó vendégek vagyunk. Kiemelten ápoljuk a Nagykátán két alkalommal tartóz-
kodó, innen a csatába induló lengyel légió és parancsnoka, Józef Wysocki emlékét. A 4-re és a 9-re vég-
zõdõ években magyar–lengyel barátsági emlékévet szervezünk, melynek keretében abban az évben
mintegy 20 helyszínen rendezünk megemlékezést, katonai hagyományõrzõ tisztelgést.

A szakkör és a csapat az iskola életében
1994–2008 között a szakkör és a hagyományõrzõ csapat az iskola keretei között dolgozott. Az iskola

pályázataink befogadásával támogatta a közösséget. Mi volt részünkrõl a viszonzás?
Az elsõ években komplex programot szerveztünk az iskola és helyszíne történelmi múltja feltárása,

bemutatása érdekében. A program egyes részeredményeit rendszeresen tettük közzé az iskolaújságban,
a városi és regionális sajtóban. Többször hirdettünk az iskola tanulói számára rajzpályázatot, vetélke-
dõt, irodalmi és gyûjtõmunkát igénylõ felhívást. Számos esetben szerveztünk egyedi iskolai ünnepséget
a teljes tanulóifjúság részvételével a Rákóczi-szabadságharc, a tápióbicskei ütközet, a magyar–lengyel
barátság évfordulói keretében. Ezen rendezvényeinken többször láttuk vendégül a Magyar Honvédség
nyugállományú tisztjeit, a lengyel nagykövetség vezetõit és munkatársait. A program lezárása után ké-
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szült, annak bemutatását tartalmazó tanulmány – A Vásártéri iskola történelemkönyve – a Magyar Író-
szövetség és a Magyar Honvédség Nívódíját nyerte el.

Állandó és rendszeres tevékenységi területünk volt Nagykáta leghíresebb szülöttje, az iskola név-
adója, a reformkori polihisztor, Mátray Gábor emlékének ápolása. Minden évben felkerestük Mátray
Gábor sírját a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.

1994–2008 között több alkalommal kezdeményeztük, szerveztük a tantestülettel együttmûködve if-
júsági darabok, jelenetek, dramatizált élõképek bemutatását iskolai rendezvényeken. Az e téren kiemel-
kedõ Gyász és dicsõség c. kétfelvonásos ifjúsági játékot 1996-ban és 1999-ben három településen is
színre vittük.

1998-ban az Apáczai-díj elsõ nagykátai kitüntetettje, Szlifka Eszter a csapat alapító tagja volt, s a díj
a kiváló tanulmányi eredményen túl a közösségben végzett munka elismerését is jelentette. 2001-ben
Török Ágoston hasonló módon lehetett a kitüntetés birtokosa.

Amikor a Mátray Gábor Általános Iskola 2010-ben jubileumi emlékkönyvet szerkesztett, abban a
szakkör és a csapat önálló szócikket, munkánkat bemutató fejezetet kapott. Köszönjük!

Barátaink, a múzeumok
Már megalakulásunk elsõ hónapjaiban felkerestük a tápiószelei Blaskovich Múzeumot és a ceglédi

Kossuth Múzeumot. Rajtuk kívül a jászberényi Jász Múzeummal alakult ki még rendkívül gyümölcsö-
zõ kapcsolatunk. A fentebb jelzett három múzeum rendezvényein, kiállításmegnyitóin rendszeres ven-
dégek, közremûködök vagyunk. Több esetben szerveztünk a múzeumokon belül önálló rendezvényt,
vettünk részt a közgyûjtemények pályázatain, publikáltunk tanulmányt kiadványaikban.

A Jász Múzeummal a szabadságharc gyermekhõsei, a szelei Blaskovich Múzeummal a „Tápió örö-
köse” és a Rákóczi-szabadságharc témakörében, a ceglédiekkel Kossuth és Bobory Károly emlékápolá-
sa terén alakítottunk ki többéves munkakapcsolatot.
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Természetesen országjáró kirándulásaink során az adott helyszín múzeumait mindig felkeressük.
Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyarország Felfedezõi Szövetség sárospataki múzeumházában önálló
tablója van a nagykátai hagyományõrzõknek, fotókon láthatók a gyerekek a nagykátai tájház várostör-
téneti kiállításán.

A Tápió menti helytörténeti gyûjtemények, tájházak kiállításainak ugyancsak rendszeres látogatói
vagyunk. Nagykátán, Kókán, Tápiószelén, Tápiógyörgyén, Sülysápon fogadták mindig szeretettel a
kátai gyerekeket.

Mi magunk is több alkalommal készítettünk önálló történelmi, helytörténeti témát feldolgozó kiállí-
tást. A leglátványosabb az 1996-os kenderhalmi régészeti bemutatkozásunk volt, s készítettünk vándor-
kiállítást Kossuth életébõl, a tápióbicskei ütközet dokumentumaiból, állítottunk össze tablókat 2004-
ben a 100 éves Epresi iskoláról, 2000-ben a magyar–lengyel barátság helyi eseményeinek dokumentu-
maiból.

Hírünket szûkebb pátriánkban és a nagyvilágban 35 féle újság több száz írása, mintegy 25 könyvben
szereplõ megemlítés, tevékenységünk bemutatása õrzi.

Miska bácsi és a „Nemzeti örökségünk”
1999 õszén – amikor éppen befejeztük a „Kossuth Lajos azt üzente…” mozgalmat – a Magyar Rádió

Miska bácsi levelesládája c. mûsorában felhívás hangzott el a közelgõ ezredforduló alkalmából nemze-
ti örökségeink számbavételére. A szakkör és a csapat sikerrel mozgósította az iskola tanulóifjúságát, s
2000 tavaszán több részletben összesen 40 diák 140 írását adtuk postára. Az elsõ fordulóban a szülõ-
föld, Nagykáta bemutatása volt a cél, majd a második sorozatban a Szülõföldem jeles embere témakör-
ben 40 híres nagykátai bemutatását vállalták a levelezõk. A harmadik témakör a háború elõtti élet leírá-
sát kérte, majd zárásként az Emlék az iskoláról összefoglaló cím alatt született írásokat tette közzé a rá-
dió szombat esténként.

Sok mátrays diák írását hallgathattuk az éterbõl, s két adás a csapat bemutatásának is szentelt perce-
ket. Idézet a 2000. március 6-án elhangzott mûsorból: „A legtöbb visszaemlékezés Nagykátáról érke-
zett, ahol a Mátray Gábor Általános Iskola Történelem és Honismeret Szakköre, illetve a Magyarország
Felfedezõi Szövetség Kossuth Lajosról elnevezett csapata rendszeres és sokirányú hagyományápoló
munkát végez a szabadságharc helyi és környékbeli eseményeinek gyûjtésével…”

Ennek a tevékenységnek a jutalma sem volt mindennapi: 2000. július 1-jén önálló mûsorban mutat-
kozhatott be a Magyar Rádióban a csapat, ahol Padisák Mihály és munkatársai a beküldött kátai írások-
ból válogattak egy csokorravalót.

A kapcsolat a népszerû Miska bácsival ezt követõleg is fennmaradt, annak ellenére, hogy a rádiós
szerkesztõ nem sokkal ezután nyugállományba vonult. A 2007-ben megnyitott életmû-kiállításán egy
vitrinben ott láthattuk a nagykátai csapat tiszteletbeli tagságát bizonyító oklevelét.

Zárszó gyanánt
2014. április 4-én Nagykátán három országos szervezet: a Magyarország Felfedezõi Szövetség, a

Kossuth Szövetség és a Magyar Hagyományõr Világszövetség elnöke volt jelen, s köszöntötte a 20.
születésnapját ünneplõ Kossuth Lajos Hagyományõrzõ Csapatot. Az elmúlt két évtizedben ezeknek a
honismerettel, hagyományápolással foglalkozó szövetségeknek a munkájában vett részt leginkább a
csapat.

A cikkünk elején említett Emléklapot a Nagykátára látogató Fodor István Ferenc, a Honismereti
Szövetség elnökségi tagja adta át egy városismertetõ séta keretében.

Basa László
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