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Jászkun Kapitányok Tanácsa Szankon

A jász- és kunkapitányok 2019. no-
vember 30-án, Szankon tartották őszi 
tanácskozásukat. Varga Ferenc regná-
ló kiskunkapitány és felesége, Katalin 
asszony, valamint Patkós Zsolt, a tele-
pülés polgármestere fogadták a ven-
dégeket a Művelődési Házban. A pol-
gármester úr köszöntőjében elmondta, 
hogy nagyon fontosnak tartja a jász- és 
kunkapitányok, kapitánynék szerepét 
a jászkun identitás erősítésében. Jó 
példát mutatnak a gyerekeknek és a 
fiatal generációnak. A jász- és kunka-

pitányok munkájának támogatásában 
azonban fontos feladata van a Jászkun-
ság önkormányzatainak.

A tanácskozás hivatalos részének 
megkezdése előtt Győrfi Sándor regná-
ló jászkun főkapitány a Jászkun Kapitá-
nyi Tanács nevében elismerő és köszö-
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nő oklevelet adott át Hortiné dr. Bathó 
Edit múzeumigazgató asszonynak a 
kapitányi tisztség 20 évvel ezelőtti ha-
gyományőrző felélesztéséért, a Jászkun 
Hármas Kerület felé történt kiterjeszté-
séért, valamint a folyamatos szakmai és 
tudományos támogatásáért.

Az igazgató asszony megköszönte a 
testületnek a szép elismerést, és bizto-
sította a kapitányokat, hogy továbbra is 
szívügyének tekinti a hagyományőrző 
jász- és kunkapitányok tevékenységé-
nek szakmai támogatását.

Ezt követően megkezdődött a ta-
nácskozás hivatalos része, amely során 
a kapitányok megbeszélték az aktuális 
teendőket, tájékoztatást adtak a 2020-
as év fontosabb rendezvényeiről, ame-
lyek között kiemelt figyelmet kap majd 
a Jászkun Redemptio 275 éves évfordu-
lója.

Amíg a kapitányok tanácskoztak, 
addig a jász- és kunkapitánynék Var-
ga Ferencné kiskunkapitányé asszony 
vezetésével látogatást tettek, a Büszke-
ségpont kiállításában, a hagyományok 
parkjában és a szanki kézműves ko-
nyakmeggy üzemben

A tanácskozást közös ebéd követte a 
Művelődési Ház nagytermében, majd a 
társaság megtekintette a 2019-ben át-
adott Kiskun emlékhelyet.

A kapitányok és kapitánynék kelle-
mes napot töltöttek el Szankon. Köszö-
net illeti Varga Ferenc kiskunkapitányt, 
és feleségét, Katalin asszonyt a szívélyes 
vendéglátásáért és a nagyszerű progra-
mokért.

Iris

Bathó Edit köszönetet mond
az elismerésért. Fotó: Fehér János

A FERENCESEK ÉS
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG

DIKTATÚRÁJA JÁSZBERÉNYBEN
Miről tanúskodnak a Historia Domus

lapjai 1918–1922 között?

A Historia Domus Jasbereniensis 
1855-1937-es kötete (a továbbiakban 
HD 1855) foglalja magában a Tanács-
köztársaság eseményeit. Sajnos ebben 
az időből nem áll rendelkezésünkre 
Schematizmus, vagy Tabula. Talán a 
háborús viszonyok miatt nem is ad-
tak ki ilyet. 1916-ban a rendházfőnök 
Kubusz Leontin, aki egyben hitszó-
nok, iskolai hitoktató, a III. Rend igaz-
gatója, a Jézus Szíve Társulat vezetője, 
könyvtáros és a háztörténet jegyzője, 
Németh Kelemen volt a helyettese, 
Csóri Gábriel hitszónok, Pálik Arzén 
hitszónok, Móri Fülöp sekrestyés és 
Palotás Modeszt alamizsnagyűjtővel 
alkottak hatan egy közösséget. Móri 
Fülöpről annyit ír még a Tabula, hogy 
behívták katonának.

1918. november 1-jén tájékoz-
tat minket a jegyző a következőkről: 
„Katonák zavargása: „Az egész város 
rémületben volt egész nap, mert az 
Ukrajbánól hazatért katonáink az állo-
másnál egész nap gépfegyverekkel, kézi-
gránátokkal lövöldöztek, kiraboltak egy 
vasúti ???szállító kocsit, annak tartal-
mát: ruhaneműek, ágyneműek, befőt-
tek, bor, lekvár stb. árulták potom áron. 
Sapkájukról letépték a rózsát s a köz-
társaságot kiáltották ki. Ez folytatódott 
még másnap is. A vidéken, a szomszéd 
községekben ezen forradalomféleség 
még nagyobb mértékben dühöngött.” 
Nem kapunk képet arról, hogy más 
jász településeken miképpen dühön-
gött a forradalomféleség.

A következő bejegyzés november 
15-16-án volt, amikor is német kato-
nák csapatszállító járműveken a front-
ról hazaérkezve haladtak át a városon. 
Jó hírt is kapunk, mert Kertész Károly 
kántor is hazaérkezik, és újra kánto-
ri szolgálatba tud állni. A házfőnök 
a városi képviselő-testületnek jelzi a 
hazaérkezést, és kéri az állásba való 
visszahelyezését. Ezen év adventje 
kevés eseménnyel zajlott le. A hajna-

li miséken sokkal kevesebben vettek 
részt, és a karácsonyi ünnepek és az év 
végi hálaadó istentisztelet is rendben 
lezajlottak. Fájdalmasan jegyzi meg: 
„A mai szociál demokratikus viszony 
sokat elvon templomunktól is, adná a 
jó Isten, hogy az új év áldásosabb, bol-
dogabb legyen édes magyar hazánkra, 
mint az elmúlt.”

Február 23-án a Tartományfőnök 
atya arra szólítja fel körlevelében a tar-
tomány tagjait, hogy tegyék le a köz-
társaságra az esküt a kormánybiztos, 
vagy megbízottja előtt. Erre március 
6-án került sor dr. Friedvalszky Ferenc 
polgármester, a kormánybiztos meg-
hatalmazottja előtt. „Az esküminta úgy 
szól: Én ... esküszöm, hogy a magyar 
népköztársasághoz s annak alkotmá-
nyához hű leszek, Magyarország tel-
jes függetlenségét megvédem, minden 
erőmmel Magyarország népének javát, 
szabadságát és haladását fogom szol-
gálni. Isten engem úgy segéljen!”

A következő érdekes esemény, hogy 
a házfőnök hosszú idézetet közöl a 
Jászberényi Újság március 30-iki szá-
mából: „Pár nappal ezelőtt még élet-
halál harcban állott egymással a Ma-
gyarországi Szociáldemokrata Párt és 
a Magyarországi Kommunisták Pártja. 
Pedig a két verekedő ikertestvér párt 
egy célt szolgált: a kommunista társa-
dalmi rend minél előbb való megterem-
tését a kapitalizmus alapú világrend 
helyébe. A proletariátus megundorodva 
az Antant imperialistáinak kapitalista 
kapzsiságától és gonoszságától, mely 
a vergődő Magyarország megfojtását 
tűzte ki czéljául, elhatározó fontosságú 
lépésre határozta el magát és kikiáltot-
ta a proletárdiktatúrát, ami magyarul 
a dolgozók, munkások uralmát jelenti, 
mely az orosz szovjet-köztársasággal, 
a világ minden proletárjával kérlelhe-
tetlenül összemorzsolja a nemzetközi 
imperializmust.

(folytatás a 20. oldalon)


