
184                                                                                                                           Örökségünk Örökségünk                                                                                                                            185

 Hiába a sportsikerek, életedet az oktatásra és a tudományra tetted fel. A jászjákó-
halmi iskola után a Lehel Vezér Gimnázium jó indíttatást adott a Kossuth Lajos
Tudományegyetemhez. Az egyetem elvégzése után maradtál Debrecenben, s lettél
a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium fizikatanára, majd igazgatóhelyettese, vezet -
tanára, a KÖMAL fizika rovatának szerz je, hazai fizikaversenyek szervez je, feladat-
kit z je, a Mikola Sándor Fizikaverseny versenybizottságának elnöke. Kvantumfizi-
kából doktoráltál 1992-ben, az egyetemen a pedagógusjelölteknek módszertant
oktattál.

Tehetséggondozó szakköreidben több megye tanulóit készítetted fel eredménye-
sen hazai és külföldi versenyekre. A legnagyobb sikereket a Nemzetközi Fizikai
Diákolimpiák hozták, ahol versenyz id érmes, aranyérmes helyezést értek el. Büszkén
vallottad, neked a szakmád a hobbid.

Munkásságodat elismerték: a kísérletezésen alapuló iskolai fizikatanításban, a
korszer  módszerek alkalmazásában, az e tanítást el segít  tevékenységben elért
kiváló eredményeidért Mikola Sándor-díjban, a matematika és a fizika tehetségeinek
gondozásáért Ericsson-díjban, a fizikus tehetséggondozásban hosszú id n át tartó
eredményes szereplésedért Vermes Miklós-díjban, a gyermekek oktatása-nevelése
érdekében végzett kiemelked  munkádért Arany Katedra Emlékplakettben részesül-
tél. Megkaptad a Marx György által alapított Vándorplakettet, beválasztottak az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ericsson-díjakat odaítél  bizottságába.

Személyedet nehéz lesz pótolni. Hiszem, hogy emlékedet nemcsak gondolatainkban
fogjuk rizni. Egy rólad elnevezett fizikaverseny, egy nevedet visel  elismerés,
esetleg megjelent feladataidat tartalmazó kiadvány (ez utóbbit már környezetemben
lév  fizikus kollégák felvetették) méltó emléket állítana számodra.

2005 nyarán úgy gondoltam, hogy munkásságod alapján tökéletesen alkalmas
vagy a „Jászjákóhalma Díszpolgára” címre. Így javasoltalak a kitüntetésre, amelyet
végül 2006-ban megkaptál – posztumusz. Méltó követ je lettél Laki Idának, Szabó
Szabolcsnak és a többieknek! Augusztus 20-án a jákóhalmi plébánia kertjében Rád
emlékeztünk. Jó néhányunknak könnyek szöktek a szemébe, amikor feleséged átvette
az elismerést. Remélem, hogy az égi katedrán két kísérlet között tartottál egy kis
pihen t és ránk figyeltél.

Most már tudom – a családoddal váltott néhány mondatból, tekintetb l, gesztus-
ból –, amit eddig is sejtettem: az általad és párod által megkezdett úton haladnak
el re gyermekeid is. Biztos vagyok benne, hogy még róluk is hallani fogunk.

Tragikus hirtelenség  távozásoddal nem csak családod, közvetlen környezeted,
hanem a magyar oktatás és mi, jákóhalmiak is szegényebbek lettünk.

Emlékedet meg rizzük! Isten veled Ervin!
B. F.

Dávid Áron

JÁSZSZENTANDRÁS PECSÉT- ÉS
CÍMERKÉPEIR L

Jászárokszállás az 1850-es évek derekától tagosítja Szentandrás pusztáját. A
tagosítást követ en az egyre gyarapodó lakosságú „bels  puszta” parókiája vált
önállóvá 1884-ben, a község pedig 1886-ban lép a jász települések sorába. Az ideig
az anyaközség, Jászárokszállás pecsétjei és címere jelenik meg minden hivatalos
iraton (1. kép). Jászszentandrás önállósodásával új pecsétre, illetve címerre volt
szükség. Pecsétképet ismerünk is hármat 1886-ból, címerképr l azonban legkorábban
1901-b l van tudomásunk.

Az említett legkorábbi jászszentandrási pecsétek szinte azonosan néznek ki,
szövegezésükben van eltérés, illetve az egyiket száraz pecsételésre használták. A
kör alakú, 3,7 cm átmér j  pecsét lenyomatán két kör között körívben futó felirat *
JÁSZ-SZENT-ANDRÁS NAGY KÖZSÉG olvasható, középen az 1886 évszámmal
(2. kép). A másik pecsétkép méretében és kialakításában is hasonló az el z höz, a
két kör közül a küls  dupla kör, felirata ugyanúgy elhelyezve, mint az el z n: *
JÁSZ-SZENT-ANDRÁS NAGY KÖZSÉG JEGYZ I HIVATALA. Középen szintén
az 1886-os évszám látható (3. kép). Ezek után ismerünk egy kör alakú
pecsétlenyomatot még a XIX. század végér l. Rajta egy körbefutó írás: x JÁSZ-
SZENT-ANDRÁSI KÖZBIRTOKOSSÁG, közepén két sorba rendezve: PECSÉTJE
1894 (4. kép). A következ  pecsét már a XX. századból való. Egy körben négy sorba
rendezve, ívelten elhelyezve a következ  olvasható: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
VÁRMEGYE JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG + 1901 + (5. kép). Ugyanebb l az év-
b l maradt fenn – ismereteink szerint – a község els  címer ábrázolása. Egy vastag
és egy vékony körkeretben körívesen futó felirat: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Jászszentandrás község . 1901 ., középen pedig egy címer látható: a csücskös talpú
pajzs alak vízszintesen két részre osztott, a pajzsf  vörös, a pajzstalp zöld szín .
Középen egy élével heraldikai bal oldalra néz  ezüst szín  ekevas, heraldikailag bal
oldalt élével heraldikailag jobbra néz  ezüst csoroszlya látható. Az ekevas alól
három heraldikailag jobbra d l , átlósan elhelyezett arany kalász látható (7. kép). A
helynevek törzskönyvezése kapcsán belügyminiszteri rendelet született 1902-ben.
Minden település köteles volt egy új pecsétet készíttetni, amelynek az adott helység
véglegesen megállapított nevét és annak évét kellett tartalmaznia. A pecséten szerepl
1901-es évszám, és a Jász-Szent-András helyett szerepl Jászszentandrás név is
emiatt került a fentebb említett pecsét képre. A XIX. században önállóvá vált jász és
kun puszták legtöbb esetben az anyaközségek jelképeit, címerét választották (például
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Kocsér Apátiét, vagy Kerekegyháza Árokszállásét). Ez Jászszentandrás esetében
nem történt meg, hiszen Árokszállás címerét l igencsak eltér  címerképet alkotott a
XX. század elején. Ez a címer azonban nem állandósult, mint azt látni fogjuk, többször
is változtattak rajta. A gazdálkodásra utaló jelképek, ekevas, csoroszlya stb.
használatára a Jászkunságból már a XII. századtól vannak adataink. A következ ,
3,5 cm átmér j  pecsét közvetlenül az I. világháború utánról származik (8. kép). Kör
keretben, két sorban ívesen elhelyezett KÖZSÉGI NEMZETI BIZOTTSÁG *
JÁSZSZENTANDRÁS * felirat olvasható, közepén egy új címerrel: a kék szín ,
csücsköstalpú pajzsban középen egy élével heraldikailag jobbra néz  ezüst ekevas,
heraldikailag jobbra t le pedig egy élével a címer közepe felé néz  ezüstszín
csoroszlya. A két háború közötti id szakból ismerünk egy másik címerképet, amely
alapja lett a ma is használatos falucímernek. Ez a címerábrázolás a templom kórusának
mellvédjén látható, amelyet 1933-ban festettek: a csücsköstalpú pajzsalak kék
mez jében heraldikailag balról egy arany kalász, középen egy élével heraldikailag
jobbra néz  ekevas, heraldikailag jobb oldalt pedig egy élével középre néz  ezüst
szín  csoroszlya látható. A két háború közötti id szakból ismerünk még egy hivatalos
pecsétképet (6. kép). Az 5-3 cm-es, ovális keretben végtelenített geometrikus
mintával, belül három sorba rendezett * JÁSZSZENTANDRÁS * nagyközség
F BIRÁJA. A második világháborút követ en végbement politikai változások a
települések címer- és pecséthasználatát is megváltoztatták. Az 1949-es alkotmányban
foglaltak szerint 1950-t l a települések a Magyar Népköztársaság címerét voltak
kötelesek használni. Tulajdonképpen ennek a rendeletnek értelmében – noha az
állami címer és az államforma megváltozásával – láthatjuk ma is a hivatalos községi
pecséten az ún. koronás kiscímert. Az 1990. évi törvények adtak lehet séget arra,
hogy a települések újra megalkothassák jelképeiket, zászlaikat, címereiket.

Jászszentandrás esetében a jelenlegi falucímert (9. kép) a község önkormányzatá-
nak képvisel -testülete az 1991. évi 15. számú önkormányzati rendeletének 1. szaka-
szában határozta meg: „A csücsköstalpú pajzsalakú, a jászok kék színét szimbo-
lizáló mez ben a település f bb gazdasági tevékenységét jelképez , rézb l készült,
tömör használati eszközök: a kacorkés (sarló), a bárd és egy búzakalász he-
lyezkedik el. A pajzs mérete: 26x35 cm, átmér je: 40 cm.” A hivatalos címerleírást
sajnos hozzá nem ért k végezték a heraldika alapvet  szabályait is figyelmen kívül
hagyva. Így például réz szín a heraldikában nincs! E helyett arany színt kellett volna
a leírásban említeni, illetve a két mez gazdasági eszköz tekintetében helyesebb lett
volna azokat ezüsttel jelölni. A kacorkésként, esetleg sarlóként leírt tárgyat inkább
csoroszlyaként, vagy kaszaként kellett volna meghatározni, a bárdot pedig ekevasnak.

Felhasznált irodalom:
Bertényi Iván: Magyar címertan. Budapest, 2003.
Botka János: Jász-Nagykun-Szolnok megye jelképei. Szolnok, 2000.

1. kép 2. kép     3. kép

4. kép 5. kép    6. kép

7. kép 8. kép    9. kép
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 Fodor István Ferenc

ARCKÉPVÁZLAT A KÖZELMÚLTBÓL:
KERÉKGYÁRTÓ MIHÁLYNÉ VARGA AMÁLIA

Egy új foglalkozás jelent meg a magyar falu
életében a második világháború utáni id szak-
ban: a termel szövetkezeti elnök – a tsz-elnök.
Az 1940-es évek végén alakultak meg Magyaror-
szágon szovjet mintára a kolhozszer  tsz-ek,
amelyeknek kezdetben többféle változatuk volt
(pl. a tszcs. termel szövetkezeti csoportot je-
lentett.) Elnökeik sem egy mintára kerültek az
élükre: volt, aki, mint jelesen dolgozó elismert
gazda, volt, aki „ejt erny vel” jött valamelyik
magasabb helyr l. Az egyikbe több, a másikba
kevesebb beleszólása volt a tagságnak. A lé-
nyeg az, hogy a XX. század második felének jel-
legzetes figurái voltak, akik hol a tagság elisme-
rését érdemelték ki, hol pedig éppen az ellenke-
z jét. Mindenesetre ahogy haladtunk el re az

id ben, egyre többet számított a mez gazdasági szakértelem a politikai helyett.
Jászjákóhalmán is volt egy tsz-elnök, aki a korábbi nagy fluktuáció után viszonylag
hosszabb ideig maradt a helyén: 8 évig.  E kis írás célja nem az, hogy min sítsem a
munkáját - hiszen, mint nem szakember, ezt nem is tudnám megtenni -, hanem az,
hogy a rendelkezésre álló viszonylag sok dokumentum segítségével bemutassam.
Mert elég sok cikk, könyvrészlet, tv-m sor jelent meg róla: egyedi színt képviselt a
jászsági tsz-elnökök körében. Nem volt jellemz  a n i tsz-elnök.

Varga Amália 1927-ben Jákóhalmán született, a néhai Varga bácsi (Varga István)
6 gyereke közül a másodikként, és az els  lányként. A mostani házuktól csupán egy
utcányira. Az akkori szokás szerint 6 elemit végzett, amellett pedig rzött háziállatokat,
napszámba járt, mert az 5 hold önmagában nem tudta eltartani a családot. Aztán
férjhez ment egy iparoslegényhez, egy cipészhez, kib l sok akadt az iparos múlttal
rendelkez  Jákóhalmán.  a hatvanas években a helyi Cipész KTSz üzemvezet je
volt. Varga bácsi már nem élt, amikor lánya belépett az 1949-ben megalakuló Béke
tsz-be. Mindezeket Zágoni Ferenc cikkéb l is olvashatjuk, aki „Arcok a mából”
címmel írt riportokat a Tükörbe 1969-ben, mely aztán megjelent könyv alakban is.1

Az itt említett „mostani ház”-ban ma a kisebbik fia lakik családjával, a nagyobbik fia
– aki osztálytársam volt – Jászberényben él, maga Ami néni pedig  id sebb korában
szintén beköltözött – legalábbis egy id re -Jászberénybe.

Érdekes, hogy tsz-tagként, párttagként – visszaemlékez k szerint – 1956. október
28-án vasárnap ott volt az I. világháborús emlékm nél szervezett hazafias tüntetésen.
Ezekben a napokban egyébként elzavarták Vrebovszky Mihály községi párttitkárt,
akit agyon is akartak csapni, s 1957-ben már Kerékgyártóné az utód.2

Utána  még sok víz lefolyik a Tarnán a tsz-elnökségig, mert ahogy a megyei
lapban olvashatjuk: az utolsónak megmaradt két jákóhalmi tsz – a Béke és a Pet fi
– egyesült 1964. február 13-án, és Kerékgyártó Mihálynét elnökké választották.3

Helyettese Farkas Mihály, majd Labáth Mihály, f könyvel je Nagypál Ferenc lett.
 maga emlékezett vissza, hogy voltak, akik azt mondták: csak nem választunk

asszony elnököt!?  De aztán ellenszavazat nélkül megválasztották a 7 éve községi
párttitkárként tevékenyked  Kerékgyártónét, aki 6000 kat. h gazdája lett, több száz
családért vállalt felel sséget.  lett a 13. elnök, az addig átlag 13 hónapot megért
elnökök sorában. Megjegyzend , hogy id vel mez gazdasági végzettséget szerzett.

A volt Béke tsz-ben 1230, a volt Pet fiben 852 személy élt a tsz-b l, összesen
2082-en az akkor 4000 lakosú községben. (Voltak sokan, akik éppen a tsz el l mene-
kültek az iparba, a jászberényi H t gépgyárba, és máshová.) Az egyik els  tanácsi
beszámolóból idézünk: „ Most már a két termel szövetkezet együtt gazdálkodik és
bizony az els  évben igen komoly nehézségekkel kell megküzdeni. Els sorban
szervezetileg kell az embereket összehozni hogyha különböz  szokásaik voltak is,
most el kell térni, ezt ne úgy érezzék, mintha nekik a rovásukra menne, hanem a
gazdaság megszilárdulása érdekében történik…Bízzunk benne, hogy a termel szö-
vetkezet meger södik, tagjai megfelel  anyagi javakban részesülnek és a kezdeti
elégedetlenség, ami még fennáll, megsz nik.” A jelentés alatt nincs aláírás, csak
ceruzával írott megjegyzés: „aláíratni”.4 A két tsz tiszta vagyona 13 millió 910 ezer
forint volt. A volt Békében 28,30 Ft-ot fizettek munkaegységenként, a volt Pet fiben
17,75-öt. Az egy f re es  jövedelem az el bbinél 12.661,- Ft volt, az utóbbinál 10.010
évente.

A Béke tsz-ben már az egyesülés el tt megkezdték az áttérést a munkaegységr l
a készpénzes rendszerre, melyet kés bb a volt Pet fi tagjaival is megismertettek. A
változás olyan sikeres lett, hogy 1965-re már teljes mértékben ezt alkalmazták.

1 Tükör 1969. jún 2. szám és Zágoni Ferenc: Emberek, utak, sorsok (Portrék), Bp. 1974.
KOZMOSZ

2 Csányi Sándorné akkori tanácsházi dolgozó visszaemlékezése alapján
3 A hivatkozások gyakran saját el bb 1979-ben megírt, majd 1989-ben megjelent könyvemb l
valók: Fodor István Ferenc: A jászjákóhalmi „Béke” Mez gazdasági Termel szövetkezet 40
(el bb 30) éves története, Szolnok-Jászjákóhalma, 1989. A Pet fi, majd Béke tsz-nek apám is
tagja volt –  sem jószántából, mint sokan mások-, az elnök asszony nagyobbik fia pedig
osztálytársam volt, így magam is sok mindent tudok kontrolálni a leírt dokumentumok mellett.
4 Jászjákóhalma, Tanácsi jegyz könyvek-1964. Megyei Levéltár




