
LAPZÁRTA
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyel-

mébe ajánljuk, hogy a következő lapszá-
munk 2021. február végén jelenik meg. 
A kéziratokat és a fotókat elsősorban 
e-mailen legkésőbb 2021. január 31-ig 
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe.

* * *
Lapunk az Nemzeti Kulturális Alap Isme-
retterjesztés és Környezetkultúra Kol lé-
giuma, a Jászsági Önkormányzatok Szö-
vetsége és a Nagykun Hagyományőrző 
Társulás támogatásával jelenik meg.
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Lapunk szerzői

Dr. Babós Lajos helytörténeti kutató, Budapest
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet történész, 
 Kiskunfélegyháza
Dr. Bathó Edit néprajzkutató,
 a Jász Múzeum igazgatója, Jászberény
Bognár Mária újságíró, Budapest
Csörgő Terézia, a Lehel Vezér Gimnázium
 nyugalmazott kémia-biológia szakos tanára, 
 Jászberény
Ézsiás Vencel hagyományőrző huszárkapitány,
 Jászfényszaru
Forgó Bence történész segédmuzeológus,
 Jász Múzeum, Jászberény
Józsa László helytörténeti kutató,
 Kunszentmárton
Kovács Béla helytörténeti kutató, Jászfényszaru
Kovács Béláné Pethő Magdolna,
 a Bedekovich Lőrinc Népfőiskola elnöke, 
 Jászfényszaru
Dr. Körei Nagy Katalin hagyományőrző,
 Jászberény
Metykó Béla helytörténeti kutató, Jászberény
Papp Izabella ny. levéltáros, Jászboldogháza
Pócs János országgyűlési képviselő, Jászapáti
Rideg István ny. középiskolai tanár, Karcag
Székely Gábor magángyűjtő,
 helytörténeti kutató, Kunszentmiklós
Zámbori János emeritus jászkapitány,
 Jánoshida
Fr. Varga Kamill ferences szerzetes, Gyöngyös
Veresegyházi Béla ny. gimnázium-igazgató,
 Tápiószele

A postás mindig kétszer csenget

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ér-
téktár Bizottság postai levélben értesí-
tette a népfőiskolai társaságot, hogy id. 
komori Bedekovich Lőrinc munkássága 
felvételre került a megyei értéktárba.

„Vincent Lawrence forgatókönyvíró 
elmesélte, hogy mennyire izgult egy al-
kalommal, amikor egy beküldött forgató-
könyvére várt visszajelzést a stúdiótól, és a 
csengetésről tudta, ha megérkezett a postás 
a várva várt hírrel, mivel a postás mindig 
kétszer csengetett.”

Lassan egy éve már, hogy ismét át-
tekintve az „értéktári eljárásrendet”, 
a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvényt, hivatkozva a 114/2013. (IV. 
16.) Korm. rendeletre s magunk mögött 
tudva a Bedekovich Emlékév 2019/2020 
eseményeit, eredményeit egy gyűjtő 
munkába kezdtünk, hogy elkészítsük 
ajánlásunkat a bizottság felé. A javaslat a 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 
mint szervezet nevében került beadásra a 
nemzeti érték, az épített örökség és kul-
turális örökség szakterület kategóriában. 
A postás levelet hozott – nagyon vártuk 
már ‒ a bizottság elnöke arról tájékoz-
tatott, hogy a Megyei Értéktár Bizottság 
3/2020 (X. 22.) számú határozatával Idő-
sebb komori Bedekovich Lőrinc a Jász-
kun Kerület első földmérő és vízépítő 
mérnök munkássága nemzeti érték, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár-
ba felvételt nyert.

Mivel a mérnök ismertsége, minősége, 
egyedisége alapján tekinthető országos 
szintű értéknek, ezért a bizottság a Ma-
gyar Értéktárba történő felvételét java-
solja. „Külön gratulálok ahhoz, hogy a 
bizottság az értéket országos elismerésre is 
méltónak találta. … Köszönöm, hogy érté-
kes javaslatával hozzájárult a megyei ér-
tékeink gyűjteményének gyarapításához. 
Rózsa Lajos a Bizottság elnöke”.

Horváth Gergő, Id. komori Bedekovich 
Lőrinc főmérnök emlékezete című 
CATASTRUM 7. évfolyam 1. szám 2020. 
évnegyedes katasztertörténeti folyóirat-
ban – utalva a népfőiskolai Bedekovich 
konferenciára és kiállításokra – az aláb-
biakban foglalta össze a mérnök munkás-
ságát, majd bemutatja a kiállítást:

„Id. komori Bedekovich Lőrinc (1751–
1823) a 18–19. század fordulóján élt és 
kevéssé ismert mérnökök egyike, négy 
évtizedes munkássága és szakmai hagya-
téka alapján mondhatjuk, hogy korának 
egyik kiváló szakembere volt. Személyéhez 
kötődően 2019 kettős évfordulót is elho-
zott: 240 éve, 1779-ben választották meg 
a Jászkun kerület főmérnökének, és 200 
éve, 1819-ben vonult onnan nyugdíjba. A 
kettős évforduló kiváló alkalomként szol-

gált arra, hogy a főmérnökről a Jászkun-
ság is megemlékezzék, így több program 
keretében is megismerhették a személyét 
és munkáit, azok jelentőségét. A Jászfény-
szarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság 2019 szeptemberében emlékkon-
ferenciát rendezett Jászfényszarun, ahol 
az előadások kiemelten a geometráról és 
koráról szóltak, novemberben pedig meg-
nyílt a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárával 
együttműködésben készített, a főmérnök 
kéziratos térképeiből összeállított molinós 
vándorkiállítás. Utóbbi nem titkolt célja, 
hogy egyrészt a szakember emlékét, szak-
mai és kulturális hagyatékát ápolja, más-
részt munkásságán keresztül megidézze a 
Jászkunság két évszázaddal ezelőtti vilá-
gát.” (A kiállítási anyag több helyszínen 
bemutatásra kerül. – szerk.)

Itt kell megemlítenünk, hogy az ajánlás 
elkészítésében jelentős szakmai hátteret 
dr. Farkas Kristóf Vince történész, a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltára munkatársai, 
különösen Horváth Gergő igazgató-he-
lyettes és a MNL Heves Megyei Levéltára 
dr. Kovács Melinda főlevéltáros biztosítot-
tak. A MNL Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Levéltára igazgatója Csönge Attila és 
a MNL Heves Megyei igazgató asszonya 
nevében Varga Zsolt igazgató helyettes tá-
mogató ajánlása messzemenően hozzájá-
rult a nemzeti érték elismeréséhez ‒ külön 
köszönettel tartozunk ezért mindenkinek!

Kovács Béláné Pető Magdolna elnök

Bedekovich Lőrinc
út és vízrajzi térképe, 1785 · Jászfény-
szaru és Jászfelsőszentgyörgy határa
Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára 1/S 12. Div. XIII. no. 30.


