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ben náluk elszállásolt lengyel légió ifjú nemeseit. Sütött-f zött nekik, és nagyon
megszerette ket. Persze sajátos módon legnagyobb érdemüknek azt tartotta, hogy
„a cs cseléknek nem engedtek semmihez nyúlni, pedig sok helyen loptak, raboltak
és kiengedték a borokat a pincékben.”

A Pray cslád Jászberényben kihalt. Említett András fia, Hugó (neje Geyer Margit)
még Jászberényben élt. Híres négyes sárga fogatával várták Jászberény képvisel jét,
Apponyi Albertet. Leányainak (Eliz, Rozália) nem volt gyermeke, fiának Andrásnak
(neje Kánya Erzsébet) egyetlen gyermeke a családot fiágon képvisel  Pray György
ügyvéd. A Pray Hugó két n vére, Hermina és Karolina révén keletkezett Szilvássy
és Netzasek leányág kihalt. Míg legid sebb n vérének, Pray Flórának (férje Staudin-
ger Lipót) 8 életben maradt gyermeke révén a Sz cs, Apáthy, Korompay, Gedeon,
Cseh, Molnár, Bárdossy, valamint az Antall, Schöpflin-Pogány, Hasznos, Ptacek,
Héjj, Kajaba, Kerényi stb. családokban él tovább leányágon.

Pray Flóra férje, Staudinger Lipót és ikertestvére, József osztrák eredet  családból
származott. Apjuk Staudinger József Ober-Hollabrunnból vándorolt be Magyaror-
szágra a XIX. század elején. Rokonával, Rötzer Ferenccel együtt a Bécs fel l a Bal-
kánra tartó útvonalon m köd  delizsáno (postakocsi)-fogatok tulajdonosai voltak.
A vasút elterjedése el tt ezzel bonyolították le a forgalmat, megfelel  távolságokon
váltott lovakkal. Kés bb birtokot vettek. Staudinger Lipót bérbe vette báró Inkeyné
Tatárszentgyörgy és Örkény mellett fekv  1600 holdas birtokát, Ess -pusztát.
Kés bb megvette, míg fia, Lipót 1913-ban eladta. Másik fia, József már el bb Szatmár
megyébe (Vámosoroszi) költözött.

Egyéb Pray családok
Sajnos nem rendelkezünk arra vonatkozó adatokkal, hogy Pozsonyban él-e még

a Pray család f  ága. Valószín leg nem. A jászberényi Pray család minden tagját és
leszármazottját ismerjük. Nem tartozik ehhez az ághoz sem a telefonkönyvben szerepl
Pray Ferencné családja, sem pedig a második világháború alatt jelentkezett Pray
nev  nagykeresked  és egy házmester. Ha eredeti visel i a családnévnek, akkor a
pozsonyi vagy a diósdi ág leszármazottai.

Semmi köze a famíliához Pray Valér18 földm velésügyi miniszteri számtisztnek, aki
Preiner családi nevét változtatta Prayra. Tatán született, el bb pap, majd az Erd dy
grófoknál nevel , titkár és innen került a Földm velésügyi Minisztériumba. Élt
Pozsonyban is, itt adta ki P.V. névrövidítés alatt Lukács barát versei c. kötetét19

1868-ban. Meghalt 1892-ben. Nyilván utódai sem tartoznak az el bb leírt angol
származású Dél-Tirolból Magyarországra származott Pray családhoz.

18 Szinnyei i.m.
19 P.V. Lukács barát versei. Pozsony, 1868. Szerz  kiadása

Babucs Zoltán

AZ 1. ÚJONC KIKÉPZ  HARCKOCSIEZRED
SORAIBAN (1944/1945)

 A Magyar Királyság területe 1944 szén vált a II. világháború egyik f hadszínte-
révé. A német és magyar csapatok ellenállása hiába fokozódott, nem tudták meg-
akadályozni a Vörös Hadsereg el renyomulását. Magyar Királyi Honvédség három
hadserege, köztük az 1. és a 2. páncéloshadosztály egyre súlyosabb emberi és
anyagi veszteségeket szenvedett el hazai területen. Az állandósuló hátrálások, vala-
mint a magyar hadiipar kapacitásának csökkenése kritikussá tette a magyar sereg-
testek személyi és anyagi utánpótlását.1

A jászberényi 1/II. harckocsi zászlóalj - amely a m.kir. „József Nádor” 1. honvéd
harckocsiezred kötelékébe tartozott – 1944 augusztusának végét l páncélosait
alosztálykötelékekben küldte a magyarországi hadszíntérre. Mivel a nehéz és közepes
Turánok, a Toldi könny harckocsik és a Nimród páncélvadászok2 alkatrész
utánpótlása egyre akadozott, a behívott újoncokat nem tudták megfelel en kiképezni.
Az 1/II. harckocsi zászlóalj 1944 augusztusa során behívott újoncállománya -
november közepét l az 1. újonc harckocsi ezred kötelékébe sorolva - berukkoláskor
csak tábori sapkát és ev eszközöket kapott, tiszti és tiszthelyettesi állományuk
kevés lévén, a Ludovika Akadémia akadémikusaiból vezényeltek hozzájuk.3

1 A téma iránt érdekl d knek b vebben: Ungváry Krisztián: A Magyar Honvédség a második
világháborúban. Bp., 2004.
2 A magyar páncélos fegyvernem gerincét a Turán harckocsicsalád alkotta. Az 1940 M. közepes
Turán harci tömege (feltöltött üzemanyaggal, l szerjavadalmazással, kezel személyzettel) 18,2
t, páncélzata 13-50 mm, maximális sebessége 47 km/h. Fegyverzete: 1 db 1940 M. 4 cm-es
harckocsiágyú, 2 db 1934/40 M. 8 mm-es géppuska. Az 1941 M. nehéz Turán harci tömege
19,2 t, páncélzata 13-50 mm, maximális sebessége 45 km/h. Fegyverzete 1 db 1941 M. 7,5 cm-
es rövidcsöv  harckocsiágyú, 2 db 1934/40 M. 8 mm-es géppuska. Mindkét típust 5 f s személyzet
kezelte. Az 1938 M. Toldi könny harckocsinak több altípusa is volt. Az 1938 M. Toldi (A20
ésB20) harci tömege: 8,5 t, páncélvastagsága: 5-13 mm, maximális sebessége 50 km/h.
Fegyverzete: 1 db 1936 M. 2 cm-es nehézpuska, 1 db 1934/37 A M. 8 mm-es Gebauer géppuska.
Az 1938 M. Toldi (B40) harci tömege 9,35 t, páncélzata 5-35 mm, maximális sebessége 50 km/
h. Fegyverzete: 1 db 1942 M. 4 cm-es harckocsiágyú, 1 db 1934/37 A M. 8 mm-es géppuska. A
Toldik kezel személyzete 3 f  volt. Az 1940 M. Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú
harci tömege: 10,5 t, páncélzata: 6-13 mm, maximális sebessége 50 km/h. Fegyverzete: 1936
M. Bofors légvédelmi gépágyú. Kezel személyzete: 6 f . Bonhardt Attila-Sárhidai Gyula-Winkler
László: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Bp., 1992., 86-91.o. (Turán), 64-67.o.
(Toldi), 78-79.o. (Nimród). A továbbiakban: Bonhardt-Sárhidai-Winkler i.m.
3 Bagi Gábor: Az 1/II. harckocsizó zászlóalj története második világháborús visszaemlékezések
alapján. Múzeumi levelek. Szolnok, 1985. 34.o. A továbbiakban Bagi i.m. Általánosan
felhasználva még Gy r Sándor volt páncélos honvéddel folytatott magnóbeszélgetés (Bp.,
1997.X.8. és 15.). A továbbiakban: Gy r beszélgetés.
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1944 szeptemberében gyalogmenetben kerültek le a Szolnoktól délre folyó er dítési
munkálatokban való részvételre. Pusztakengyel határában, a Blaskovich-majorság-
ban nyertek elhelyezést, innen jártak ki Rákóczifalva mellé harckocsi árkokat ásni.
1944. október 6. után a zászlóalj segédkezett a vezsenyi kompnál a Blaskovich-ma-
jor állatállományának átmentésében, hátukban a szovjet el rsökkel.4 Jászkarajen n
át Cegléd felé visszakoztak, de kiderült, hogy Cegléd környékén is oroszok vannak,
Kecskemét irányába fordulva mentek tovább a f város felé. Vonatuk lemaradt, így
élelmezésük megoldatlan maradt. A szovjet el véd több ízben megközelítette
menetoszlopukat, de mivel az újoncok civil ruhában voltak, nem l tte ket az ellenség.
A csapattest a Dunához érkezvén a Solt-Dunaföldvár-i hídf  védelmi állásainak
meger sítésében vett részt. A kiugrási kísérlet híre itt érte ket, majd a nyilas
hatalomátvétel után Dunaföldvárott eskették fel az újoncokat.5 Dunaföldvárról
Székesfehérvárra vezényelték az alakulatot, onnan november közepén az esztergomi
páncélos laktanyába vonultak be az 1. újonc harckocsiezredhez. Itt kapták meg
tábori egyenruházatukat, s karabélyokat is kiosztottak a gyalogsági kiképzés
megkezdéséhez.6

Id közben a jászberényi 1/II. harckocsi zászlóalj harcoló részei tovább folytatták
küzdelmüket hazai földön, míg a zászlóalj visszamaradó különítménye (1/II. harckocsi
pótzászlóalj) Jászberényb l a Felvidéken keresztül a csehországi Ungarschitz-be
települt hátra, a harckocsik nélkül maradt tiszti és legénységi állomány a Harckocsi
Kiképz  és Felszerelési Központ állományába került.7

1944 novemberének végén derült ki, hogy az újonc ezredet német harckocsi
anyagra való átképzés végett vasúton a Harmadik Birodalom területére szállítják, a
Bergen-i páncélos kiképz  táborba.8

Az ezred 1944. december 2-3-án vagonírozott be, s indult el célállomása felé.9

El z leg az ezredparancsnok (vitéz Bercsényi László ezredes10) utasítására minden
honvéd magához vett egy maréknyi magyar földet, hogy odakint se szakadjanak el
teljesen hazájuktól.11 Úticéljukat 1944. december 5-én érték el, másnap pedig megülték
a Kormányzó nevenapját.12

Kiképzésük is megindult. Néhány közepes Turán harckocsit Esztergomból vittek
magukkal, a németek kés bb minden századnak kiadtak 3-4 db Pz.III.13 és Pz.IV.14

közepes harckocsit. Emellett elméleti oktatásban is részesültek, de a háború végéig
tartalékban maradtak, mivel harckocsi anyaggal nem lettek felszerelve.15

Megjegyzend , hogy a Pz.III. és a Pz.IV. korai változatait a németek ekkor már csak
pót- és kiképz ezredeknél kiképz eszközként alkalmazták.16

1945 elejét l egyre szaporodtak a légiriadók, melyek a legénység kiképzését és
pihentetését sokszor megzavarták. 1945 február elején a magyar táborparancsnok
parancsba adta az újoncok gyalogos harcegységekben való bevetését, de azt Ber-
csényi ezredes megakadályozta. Az, hogy a szomszédos tábor, Belsen koncentrációs

4 Bagi i.m. 35.o.; Bordás Imre páncélos honvéd 1944. szeptember 14-én vonult be az 1/II.
harckocsi zászlóaljhoz. Visszaemlékezése: in Sándor Béla szerk.: Jászárokszállásiak II. világháborús
visszaemlékezései.(A továbbiakban: Sándor kötet) Jászárokszállás, 1998., kézirat. A
továbbiakban: Bordás visszaemlékezés.
5 Bagi i.m.36-37.o.
6 Bagi i.m.37.o.; Zászlóaljparancsnokuk Medveczky Lajos hivatásos páncélos rnagy volt.
Visszaemlékezése szerint: 1944.X.4-1945.I.20-ig mint 1.kikzlj.pk.(Más helyütt az 1/II. újonc
kiképz  zászlóalj parancsnoka –BZ) az 1.hk.e.pótzlj-aiból alakított kik.zlj-al kiképzés végett
Németo.-ba Bergen/Celle-be szállítottak. 1945.I.20-II.28-ig zlj.pk-i tanfolyamon vettem részt
Bergen/Celle-ben. 1945.III.1-20-ig mint egy felállítandó pc.vad.zlj.pk.-át Meiningenbe
vezényeltek, majd kérésemre történt leváltásom után visszatértem Bergen/C.-be ahol 1945.IV.15-
ig mint családgondozó tiszt m ködtem. 1945.IV.15-1946.X.6-ig angol hadifogságban voltam.”
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattára (A továbbiakban: HIM KI) Medveczky
Lajos tiszti okmánygy jt je.
7 A téma iránt érdekl d knek b vebben: Babucs Zoltán: „Század vigyázz! Harckocsira” A
jászberényi páncélos zászlóalj története a II. világháborúbban. Jászsági honvédek a II.
világháborúban I. kötet. Jászberény, 2000.
8 Bagi i.m.37-38.o.; Mészáros Ern : Katonaélet a jászberényi 1/II.hk.zlj-nál. Bp., 1997-1998,
7.o., kézirat. A továbbiakban: Mészáros i.m.; Bordás visszaemlékezés.

9 Magnetofonszalagra vett beszélgetés Hoffmann Roland volt hivatásos páncélos f hadnaggyal
(Bp., 1997.XII.5.). A továbbiakban: Hoffmann beszélgetés; Magnetofonszalagra vett Bálint
István volt tartalékos páncélos zászlóssal (Bp., 1998.I.26.). A továbbiakban: Bálint beszélgetés.
10 vitéz nemes kissároslaki Bercsényi László (Szombathely, 1893.jún.9., báró rosenecki Roszner
Carola - †Eger, 1973.jún.12. -) hivatásos páncélos ezredes. Az 1. újonc harckocsiezred parancs-
nokságát 1944.nov.30-tól látta el. Legmagasabb rendfokozata: ezredes (1943. aug. 1.). Kitün-
tetései: Magyar Érdemrend Tisztikeresztje hadidíszítménnyel és a kardokkal, Magyar Érdemrend
Tisztikeresztje, III. osztályú Katonai Érdemkereszt hadiékítményekkel és a kardokkal, Ezüst
Katonai Érdemérem a kardokkal (két ízben), I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, Újólagos Kormány-
zói Dicsér  Elismerés, Kormányzói Dicsér  Elismerés, Károly Csapatkereszt, Sebesültek Érme
1 sávval, Nemzetvédelmi Kereszt, II. osztályú Tiszti Szolgálati Jel, Erdélyi Emlékérem; német
Vaskereszt II. osztálya, lengyel Polonia Restitutia Érdemrend Tisztikeresztje. Bangha Ern : A
Magyar Királyi Test rség 1920-1944. Bp., 1990., 384. o.;  Bene János-Szabó Péter szerk.: A
magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945., Nyíregyháza, 2003., 45-46.o.
11 Bálint és Gy r beszélgetés; Bagi i.m. 38.o.
12 Bagi i.m.38.o.
13 Panzerkampfwagen (Pz.) III. M közepes – magyar viszonylatban nehéz harckocsi. M szaki
adatai: harci tömege: 21,13 t, páncélzata: 25-50 mm, maximális sebessége: 40 km/h. Fegyverzete:
1 db KwK 39 5 cm-es harckocsiágyú, 2 db MG-34 7,92 mm-es géppuska. Kezel személyzete: 5
f . Bonhardt-Sárhidai-Winkler i.m. 128-129.o.
14 A Panzerkampwagen (Pz.) IV. H. közepes – magyar viszonylatban nehéz – harckocsi és
altípusai a II. világháború folyamán a német páncéloshadosztályok gerincét alkotta. A háború
során a M.Kir.Honvédség db-ot kapott a németekt l, gyártása 1945-ig zajlott. A Pz.IV.F1
harckocsi m szaki paraméterei: harci tömege 25,999 t, maximális sebessége: 38 km/h,
páncélvastagsága: 20-80 mm; fegyverzete: 1 db KwK 40 7,5 cm-es harckocsiágyú, 2 db MG-34
7,92 mm-es géppuska. Kezel személyzete: 5 f . Bonhardt-Sárhidai-Winkler i.m.134-135.o.
15 Bagi i.m.39.o.; Bálint, Gy r, Hoffmann beszélgetés; Magentofonszalagra vett beszélgetés
Kocza István volt páncélos tizedessel (Jászberény, 1999.IX.5.). A továbbiakban: Kocza beszélgetés.
16 Ravasz István-Sipos Péter szerk.: Magyarország a II. világháborúban. Lexikon A-Zs. Bp.,
1997.,  376. és 406-407.o.
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visszaemlékezései.(A továbbiakban: Sándor kötet) Jászárokszállás, 1998., kézirat. A
továbbiakban: Bordás visszaemlékezés.
5 Bagi i.m.36-37.o.
6 Bagi i.m.37.o.; Zászlóaljparancsnokuk Medveczky Lajos hivatásos páncélos rnagy volt.
Visszaemlékezése szerint: 1944.X.4-1945.I.20-ig mint 1.kikzlj.pk.(Más helyütt az 1/II. újonc
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Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattára (A továbbiakban: HIM KI) Medveczky
Lajos tiszti okmánygy jt je.
7 A téma iránt érdekl d knek b vebben: Babucs Zoltán: „Század vigyázz! Harckocsira” A
jászberényi páncélos zászlóalj története a II. világháborúbban. Jászsági honvédek a II.
világháborúban I. kötet. Jászberény, 2000.
8 Bagi i.m.37-38.o.; Mészáros Ern : Katonaélet a jászberényi 1/II.hk.zlj-nál. Bp., 1997-1998,
7.o., kézirat. A továbbiakban: Mészáros i.m.; Bordás visszaemlékezés.

9 Magnetofonszalagra vett beszélgetés Hoffmann Roland volt hivatásos páncélos f hadnaggyal
(Bp., 1997.XII.5.). A továbbiakban: Hoffmann beszélgetés; Magnetofonszalagra vett Bálint
István volt tartalékos páncélos zászlóssal (Bp., 1998.I.26.). A továbbiakban: Bálint beszélgetés.
10 vitéz nemes kissároslaki Bercsényi László (Szombathely, 1893.jún.9., báró rosenecki Roszner
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Katonai Érdemérem a kardokkal (két ízben), I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, Újólagos Kormány-
zói Dicsér  Elismerés, Kormányzói Dicsér  Elismerés, Károly Csapatkereszt, Sebesültek Érme
1 sávval, Nemzetvédelmi Kereszt, II. osztályú Tiszti Szolgálati Jel, Erdélyi Emlékérem; német
Vaskereszt II. osztálya, lengyel Polonia Restitutia Érdemrend Tisztikeresztje. Bangha Ern : A
Magyar Királyi Test rség 1920-1944. Bp., 1990., 384. o.;  Bene János-Szabó Péter szerk.: A
magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945., Nyíregyháza, 2003., 45-46.o.
11 Bálint és Gy r beszélgetés; Bagi i.m. 38.o.
12 Bagi i.m.38.o.
13 Panzerkampfwagen (Pz.) III. M közepes – magyar viszonylatban nehéz harckocsi. M szaki
adatai: harci tömege: 21,13 t, páncélzata: 25-50 mm, maximális sebessége: 40 km/h. Fegyverzete:
1 db KwK 39 5 cm-es harckocsiágyú, 2 db MG-34 7,92 mm-es géppuska. Kezel személyzete: 5
f . Bonhardt-Sárhidai-Winkler i.m. 128-129.o.
14 A Panzerkampwagen (Pz.) IV. H. közepes – magyar viszonylatban nehéz – harckocsi és
altípusai a II. világháború folyamán a német páncéloshadosztályok gerincét alkotta. A háború
során a M.Kir.Honvédség db-ot kapott a németekt l, gyártása 1945-ig zajlott. A Pz.IV.F1
harckocsi m szaki paraméterei: harci tömege 25,999 t, maximális sebessége: 38 km/h,
páncélvastagsága: 20-80 mm; fegyverzete: 1 db KwK 40 7,5 cm-es harckocsiágyú, 2 db MG-34
7,92 mm-es géppuska. Kezel személyzete: 5 f . Bonhardt-Sárhidai-Winkler i.m.134-135.o.
15 Bagi i.m.39.o.; Bálint, Gy r, Hoffmann beszélgetés; Magentofonszalagra vett beszélgetés
Kocza István volt páncélos tizedessel (Jászberény, 1999.IX.5.). A továbbiakban: Kocza beszélgetés.
16 Ravasz István-Sipos Péter szerk.: Magyarország a II. világháborúban. Lexikon A-Zs. Bp.,
1997.,  376. és 406-407.o.
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táborként funkcionál, sokáig nem tudták, csak mikor 1945 márciusában a holttestek
tömeges égetése megkezd dött, s az édeskés füstöt a páncélos tábor irányába fújta
a szél, akkor derült ki, mi is folyik ott.17

„…az egyik alkalommal az erd ben angol ejt erny s katonákat fogtunk el,
akiket…Bercsényi ezredeshez kísértek be, aki magyar katonaruhába öltöztette
be ket okosan, s így maradtak a táborba mint magyar katonák. Ez már 1945.
március hónapban történt. Bercsényi ezredes ezen katonák segítségével vette fel
a kapcsolatot az angol hadsereggel…”18

A nyugati szövetségesek egyre közeledtek a Bergen-Belsen-i tábor felé, Bercsényi
ezredes a felesleges vérontást elkerülend , küldöttséget menesztett az angol
csapatokhoz, s 1945. április 15-én az els  angol egységek megérkeztek a páncélos
táborba.19

Mivel az angolokkal „különleges fegyverszüneti” megállapodást kötöttek, a
Belsen-i koncentrációs tábor küls  kerítésének rzését az 1. újonc harckocsiezred
felfegyverzett katonáira bízták. A táborban kitört a flekktífusz, ezért kellett további
rzését ellátni.
Mészáros tartalékos zászlós visszaemlékezése szerint: „A megállapodás értel-

mében fegyvereinket megtartva, kötelékben egészségügyi szolgálatot kellett ellát-
nunk a tábor közelében lév  Belseni koncentrációs táborban, ahol az angolok
beérkezésének id pontjában többtizezer hadifogoly és kféle (különféle – BZ)
országokból kihurcolt...fogoly tartózkodott. A tábor épületeit kórházzá ala-
kitották át, ahol a betegek fert tlenitésével és orvosi kezelésével igyekeztek
menteni az embereket. Els  id szakban - az angolok által a foglyoknak ledobált
élelmiszerek mohó elfogyasztása miatt nagy mértékben emelkedett a halálozás
száma - melyet kés bb sikerült csökkenteni a fert zéseknek is kitett magyar
csapatok segítsége során.” 20

Fegyveres szolgálatot 1945. október 20-ig adtak, utána az angolok szovjet nyomás-
ra szerelték le a honvédeket, majd a Hesslingen-i és Wolfsburg-i fogolytáborba
szállították ket. 1946 elején a Münster-i lágerbe kerültek átszállításra, onnan több
csoportban 1946 szén tértek haza.21

17 Gy r beszélgetés.
18 Bordás visszaemlékezés.
19 Bagi i.m.40-41.o.; Mészáros i.m 4-5.o. és kiegészít  o.; Bálint és Kocza beszélgetés. Bobák
Zoltán volt tartalékos páncélos f hadnagy visszaemlékezése. In: Sándor kötet.
20 Mészáros i.m.5.o.; Kocza beszélgetés.
21  Bagi i.m.43-44.o.; Mészáros i.m.5. és 7. o. ; Bálint  és Kocza beszélgetés; Bálint István volt
tartalékos páncélos zászlós hadifogságban vezetett naplója (Bergen 1945.V.20 - Hegyeshalom
1946.IX.27.).

Kocza István tizedes, ezredbeli bajtársaihoz hasonlatosan a következ  angol-
magyar nyelv  igazolást kapta, még 1945. október 20-án: „Cpl. (corporal – BZ)
Kocza István tiz.(tizedes – BZ) of the Hungarian Regt (regiment) was retained in
Belsen Camp under the terms of truce. He was employed in the camp and carried
out all duties satisfactorily. Kocza István tiz. mint a bergeni magyar csapatok
tagja Bergen-táborban angol parancsnokság alatt, különleges fegyverszüneti
feltételek értelmében az angol parancsnokság legnagyobb megelégedésére látta
el szolgálatát.”22

22 HIM KI, Kocza István legénységi okmánygy jt je.

Toldi – 1938 M. Toldi A20 könny harckocsi (Esztergom-Tábor, 1941 nyara)

A fotók forrása: Babucs Zoltán magángy jteménye.
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Toldi 2. – Hadapród rmesterek egy 1938 M. Toldi B40 könny harckocsin
(Jászberény, 1944 sze)

Turán – 1940 M. közepes Turán harckocsi és kezel i
(Jászberény, 1943. december 6.)

Turánharc – jászberényi közepes Turánok, útban a frontra (1944. október 8.)
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Nimród 1-2. – Nimród páncélgépágyúk (Jászberény, 1943. december 6.)

Bergen – A bergeni páncélos kiképz tábor (1944)
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H. Bathó Edit–Faragó László:

SZENT VENDEL SZOBROK A JÁSZSÁGBAN

A Jászföld sajátos színfoltjai, szemet gyönyörködtet  ékességei a települések
határában, illetve belterületén álló Szent Vendel szobrok, hiteles emlékei egy let nt
paraszti kultúrának.

Az állattartás mindig fontos szerepet játszott a jászok életében. Évszázadokon
keresztül a jószágállomány nagysága volt a vagyon, a gazdagság fokmér je, de
egyben a megélhetés alapvet  forrását is jelentette. A Jászság földrajzi adottságai
pedig (lápos, mocsaras területek, kanyargó folyók, dús füv  árterek, hatalmas rétek)
kiválóan kedveztek a legeltet  állattartásnak.1

A jászsági gazdák és a pásztorok Szent Vendelt tisztelték az állatok patrónusaként,
s hozzá imádkoztak, hogy a dögvész, s mindenféle egyéb betegség elkerülje
jószágaikat. A legenda szerint Szent Vendel ír királyfi volt, s a VII. században élt.
Megelégelve a királyi udvar kicsapongó életmódját Rómába zarándokolt, és
remeteként élt, majd kés bb  a Rajna-vidékén legeltette egy uraság nyáját. Kiválóan
értett a jószágokhoz és a különféle betegségek gyógyításához, feltehet en ez adott
alapot arra, hogy a pásztorok véd szentjükké választották.2 Szent Vendel kultusza
a XVIII. században - a török hódoltság alatt és a Rákóczi szabadságharc idején
beköltöz  - Rajna vidéki, dél-német telepesek révén terjedt el Magyarországon,
els ként a Dunántúlon. Vendel tisztelete hamarosan Közép- és kelet- Magyarországra
is eljutott, de kultusza csak a XIX. században élte virágkorát.

A magyarországi Vendel-kultusz egyik jellegzetes szigete a Jászság.3 A Jászföld
18  településén napjainkban 13 Szent Vendel szobrot találunk, amelyek  népies
megjelenésükkel, naív bájukkal vonják magukra az ide érkez  látogatók figyelmét.

A Vendel-kultusz els  jászsági emlékei a XVIII. század második feléb l származnak.
1759-ben, Barkóczy Ferenc egri püspök Jászárokszállás Szentandrás nev  pusztáján
álló kápolna harangját a „marhadög elleni patrónus”, Szent Vendel tiszteletére
szentelte fel. 4 A jászberényi Ferences templom ma is álló Szent-Vendel-oltára pedig
a Hostoria Domus bejegyzése szerint 1775-ben épült „ a szent-mártonyi lakosú
jámbor Molnár Erzsébet, Kalmár János özvegye” 200 forintos adományából.5  A

régi források tanúsága szerint a  templomban korábban már állott egy ún. Jó Pásztor
(Jézus, a jó pásztor) oltár, amelyet a juhászok társulata 1772-ben újból lefestett.6

Feltehet en ennek örökébe lépett 1775-ben Szent Vendelinus barokk oltára, amelyen
Szent Vendelt láthatjuk a nyájjal, vállán egy báránnyal, el tte hatalmas, fehér
pásztorkutyával. Az oltár két oldalán két barokk pásztor szobor áll, kezükben sajttal
és báránnyal.7

A határban álló Vendel-szobrokra való els  utalást Bedekovich L rinc 1779-b l
származó térképén találjuk, Jákóhalma és Dósa között, a Tarna- partján.8 Erre a
Vendel-szoborra utal a Jászkun Kerület 1795-ös jegyz könyvének bejegyzése is,
amely meghatározza, hogy a Tarna folyó új ágának megnyitását Jákóhalma és Dósa
között, „a Vendelinus képen alul kell megkezdeni.” Ekkor már a Jászberény és
Jászdózsa között elterül  Négyszállás pusztán – amelynek megszerzéséért a két
település örökösen perlekedett -  is állott egy Vendel szobor, amelyr l az 1807-es
Jász kerületi jegyz könyv a következ ket írja, „némely Jász-Dósai iffjak Zsidai
Mihály és Rideg Gergely fiai Négy Szállásán Sz. Vendelin tiszteletére állíttatott
statuát földig le rontották, melly vétkes cselekedetet megvizsgáltatni, és a
mennyiben ellenek ki világosodna, ket annak fel állítására kötelezni, s példásan
megbüntetni kéri.” 9 E Vendel szobor helyére minden valószín ség szerint nem
állítottak újat, mert a kés bbiekben már nem találunk rá adatot.

A XIX. században a Jászságban egyre nagyobb méreteket öltött a juhtenyésztés,
s ennek köszönhet en jelent s fejl désnek indult a sz csipar is. Az állattartó gazdák
körében pedig mind szélesebb körben terjedt Szent Vendel kultusza, s állataik
patrónusa iránti tiszteletüknek számos példáját adták. A jászberényi juhászok 1815-
ben a város F terén ún. Juhászkeresztet állítottak. A barokk talapzatú kereszt
tövében Mária Magdolna térdepl  szobra, s alatta felirat:” AZ / ISTENDI / TS SÉGE
/ RE ÁLLÍT / AZ JÁSZ / BERÉNY JUHÁSZOK 1815.”  A hátoldalon: „ ÚJÍTATTA /
ISTEN DICS SÉGÉRE / JÉZUS TÁRSULAT / 1879.”  A kereszt két oldalán Sz z
Mária és Mária Salome népies barokk szobrai állnak.10

    Jászberény els  Szent Vendel szobrát 1830-ban tekintetes Sz ke Mátyás városi
tanácsnok állíttatta a Dósa felé es  rétje végében.11 Ez a szobor minden valószín ség
szerint elpusztult, mert a kés bbiekben már nem találjuk nyomát. A város második,
ma is ismert Vendel szobrát a jászberényi I. kerületi Vendel Társulat az árokszállási

1 H. Bathó Edit, 2004. 415.
2 Magyar Néprajzi Lexikon, 1981. IV. 671.
3 A jászsági Vendel-kultuszról Gulyás Éva tollából, 1986-ban jelent meg egy kit n  monográfia,
Egy szi pásztorünnep és európai párhuzamai címmel.
4 Herbert János, é.n. 61-62. Gulyás Éva, 1980. 191.
5 Szántó Konrád, 1974. 134-135. Gulyás Éva, 1980. 191.

6 Szántó Konrád, 1974. 98.
7 Sáros András, 2004. 52.
8 Tóth János, 1976.
9 Gulyás Éva, 1980. 191.
10 Sáros András, 1971. 37.  Rédei István, 1992. 31.
11 Jászberényi Rk. Plébánia ingóságainak leltára 1879-b l. Jász Múzeum Adattára (továbbiakban
JMA)




