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Tóth János jászberényi nyugalmazott múzeum-
igazgatóra emlékezve mottóként az általa írott fenti
sorokat választottam. Nem véletlenül; õ volt a ma is
híres honismereti mozgalom atyja a Jászságban, s a
fenti sorokat 1967-ben írta a Jászsági Füzetek elsõ
számának bevezetõjeként. Az általa beajánlott so-
rozat ma a 41. számánál tart, s a legrangosabb jász-
sági kiadvánnyá vált az elmúlt 40 év alatt, melynek
kötetei között László Gyula professzortól Molnár
Istvánig, vagy éppen szerénységemig a legszéle-
sebb szerzõi skála található meg. Egy a lényeg: a
színvonal és az indításkor meghatározott cél tartása.

Tudjuk-e még ki volt Tóth János, hiszen élete utolsó 12 évében eltûnt szemünk
elõl betegsége miatt. Testileg igen, szelleme azonban ma is köztünk van.

Turán született az azóta kisvárossá növekedett nagyközségben. Milyen érdekes,
hogy Sára Sándor filmrendezõ is ott született, aki szintén a hagyományok jeles
õrzõje napjainkig. Hozzá ifjúkori jászberényi emlékek fûzõdnek, míg Tóth János már
munkára kész fiatalemberként lépte át a város határát és a Jász Múzeum küszöbét,
1958-ban, friss diplomásként. Ortutay Gyula ajánlásával vette át a múzeum vezetését,
s azt 35 éven át élete egyetlen munkahelyeként el sem hagyta. Teherbírásánál csak
a szerénysége volt nagyobb: mindenben szívesen segített, mindenrõl szívesen
beszélt, csak magáról nem.

Akkoriban még a Jász Múzeum egyszemélyes volt, minden gond az õ vállát
terhelte, s bizony a számtalan elõd sokféle stílusa után kellett kialakítani egy új
rendet. Nem véletlen, hogy a megemlékezést a honismereti munkával indítottam.
Alig kezdte el jászberényi munkáját; amikor az 1960-as évek legelején meghirdették

a honismereti mozgalmat. Jászságszerte gombamódra alakultak a honismereti
szakkörök, jöttek létre a helytörténeti gyûjtemények. Én 1966-ban kerültem
kapcsolatba János bátyámmal, amikor én is bekapcsolódtam a mozgalomba. Utána
kultúrigazgatóként, szakkörvezetõként még szorosabb lett a kapcsolat, így tudom,
hogy mennyit tett ezért a munkáért. Sokszor a „villámhárító” szerepét kellett
betöltenie köztünk és azok között, akik nem szerették ezt a mozgalmat, de ezt is
felvállalta. A jákóhalmi szakkör születésénél is ott volt már 1963-ban, ugyanúgy,
mint a többieknél. Régi – de nekünk még szép álomként várt – vitrinekkel segítette
kiállításainkat, melyek még ma is funkcionálnak.

Munkáját rangos díjakkal ismerték el: megkapta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért
díjat, Jászberény Pro Urbe díját, Tura pedig díszpolgárává választotta.

Súlyos betegsége – nyugdíjba vonulásakor – ha ágyhoz nem is, de házhoz kötötte,
így ’94 után már kikerült a város kulturális nyüzsgésébõl.

Vándor! Ha betévedsz Jászkisér, Jászágó, Jászjákóhalma, Jászapáti, Jászdózsa,
Jászfényszaru és más jász települések gyûjteményébe, tájházába, ha kezedbe veszel
egy Jászsági Füzetet, netán beletekintesz a Jász Múzeum adattárába; mindenhonnan,
a honfoglaláskori szablya mögül, a sorok közül, az adatok halmazából Tóth János
tekint Rád! Gondolj rá féltõn, szeretettel, ahogy mi – tanítványai – tesszük.

IN  MEMORIAM  TÓTH  JÁNOS
(1934 – 2007)

„Az a törekvésünk, hogy a Jászsággal kapcsolatos
helytörténeti és néprajzi kutatások anyagából,
eredményeibõl idõnként egy-egy füzetrevalót közre-
adjunk…Abban is reménykedhetünk, hogy ez a sze-
rény publikálási lehetõség, amelynek feltételei ki-
alakultak, még szélesebb körben serkentõje lesz
majd a további anyaggyûjtõ és feldolgozó mun-
kának.”

Fodor István Ferenc
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Uferné Sárközi Ágnes

BOCSKAI SAPKÁS LEÁNYGIMNAZISTÁK
Diákéveim emlékeibõl

Számomra a legfontosabb feladatok közé tartozik – a mesterek iránti tisztelet.
Nem szabad az életünket anélkül mögöttünk hagyni, hogy hálánkat ne fejezznénk
ki azok iránt, akiket szívböl tisztelünk. Ehhez nem nagy szavak kellenek, de
legalább egyszer az életben meg kellene ezt mondani nekik. (Részlet Stephan
Zweig Maxim Gorkijnak írt levelébõl.)

Nézegetvén az 1956/60-as Állami Általános Leánygimnáziumi tablóképemet,
amelynek felsõ sorában, mint mindig az igazgatók, és a pedagógusok láthatók, az
alattuk lévõ sorokban pedig az egyforma ünneplõbe öltözött diákok, és csaknem
ötven évet visszarepülnek gondolataim. Nagyon szép szokás ez, és egy valóban
történelmi kép, hiszen azt az idõszakot tükrözi, amelyben akkor éltünk. Kiegészítik
ezt az évente elkészített csoportképek, melyek segítségével kisebb-nagyobb
emlékfoszlányok lebegnek szemeim elõtt.

A mi igazgatónk két éven át a városban jól ismert, neves pedagógus Andrási Béla
volt, késõbb pedig a Jászságot kutató Kiss József. Gyakran változó osztályfõnökeink
pedig sorjában: Kaszás Gyula, majd õt követte Szegedi János, végül Detki Kálmán
tanár urak voltak. Nevelõkként többek között a legtöbb idõt a következõk töltötték
velünk: Szombathy Miklós (matematika), Rácz István (matematika), Berke Istvánné
(magyar nyelv), Tóth János, Császtvai István (történelem), Szegedi Jánosné (test-
nevelés), Tukora János (természetrajz), Sáros András (müvészettörténet), Legeza
Pál (kémia), Balogh János (latin), Fábián Zoltán (logika, pszichológia). Sokukra
ugyanaz vonatkozik mint az általános iskolai tanítóinkra, tanárainkra, hogy sokat
adtak, és ha valaki megszívlelte igyekezetüket, akkor abból egy „nagy adagot” vitt
magával az életbe. Voltak közöttük, akik nemcsak az általuk leadott anyag
megtanulásában segítettek, hanem felkeltették érdeklõdésünket, ösztönöztek arra,
hogy az egyes tárgyakban és bizonyos szellemi értékekben jobban elmélyedjünk.
Közülük sajnos néhányan már nem élnek, ezért az utolsó osztálytalálkozónkon
emléküknek tisztelegve egy-egy gyertyát gyújtottunk.

Annak idején a gimnáziumban humán tagozatra jártam, szerettem a nyelveket, az
irodalmat és a könyveket, de hál´Istennek a természettudomány is érdekelt.
Bizonytalan volt, hogy lehet ezen egyáltalán, és ha igen, akkor majd hol lehet
nekem továbbtanulnom. Ezért jó volt minden területen a „sarat állnom”, ami jeles
érettségimmel sikerült is. Jó lett volna olyan szakma, ahol a nyelvek dominálnak, de

ez akkor nem adatott meg nekem. Késõbb önerõbõl, és egy tolmácsvizsga letételével,
Drezda város egyik nyilvántartott német-magyar tolmácsa is lettem és ettõl kezdve
az alapfoglalkozásom mellett néha-néha tolmács-fordítóként dolgozhattam.

Az Állami Általános Leánygimnázium

Ilyen intézmény nem is volt egy ideig Jászberény városában, bár volt néhány
lány, aki a nagy múltú, patinás József Nádor Gimnáziumban érettségizett, de ott
mindig a fiúk voltak többségben. A mi idõnkben már több lány szeretett volna
továbbtanulni, így aztán az akkori Lehel Vezér Fiúgimnázium mellett szükség volt
egy leánygimnáziumra is, ahol a környezõ falvakból érkezõk is tanulhattak. Ezt
ideiglenesen úgy tudták megoldani, hogy az új iskola felépüléséig, minket a Zirzen
Janka Tanítóképzõben helyeztek el. Az új Leánygimnázium csak 2 év után készült el,
így a 3. osztálytól már oda jártunk, de így nem volt igazán harmonikus és folyamatos
a négy évünk. Az osztályfõnökök, a tanárok, a tanárnõk állandóan változtak, és
nem tudtunk annyira szívükhöz nõni. A Képzõben eltöltött elsõ két évünk alatt
inkább csak „megtûrtek” lehettünk. Nevelõink többnyire a Képzõ nevelõi közül
kerültek ki, akiknél - bár kitûnõ szakemberek voltak - éreztük, hogy igazi feladatuk a
képzõsök oktatása. Ennek ellenére mi is szerettük volna jól érezni magunkat a
Tanítóképzõ szent falai között.  Ez az iskola szinte „történelmet” lehelt magából, úgy
méreteivel, mint különleges beosztásával. Érezni lehetett, hogy ezt az épületet a
tervezõi, és kivitelezõi nem „siették el”. Az eredmény egy tekintélyes, szép épület
lett, amivel felépülése után városunk méltán dicsekedhetett. A hosszú folyosók, a
hatalmas falak, a tágas termek lenyûgözõk voltak. Elõfordult, hogy az órák közötti
szünetekben a falakon lévõ régi tablóképeket szemlélgettük, és megcsodáltuk az
elõzõ évjáratokat - ismerõsöket keresvén közöttük. A Tanítóképzõ ismert volt apró
zongoratermeirõl, ahonnan naponta a gyakorlás kakofóniája volt hallható, hiszen a
növendékeket zenére is tanították. Voltak ott fizika-, kémiaszertárak, és e tantárgyak
számára külön fenntartott tantermek, laborok, ahol kísérleteket mutattak be. Ezeket
viszont már mi is használhattuk.  Nem voltunk csak egy teremhez kötve, mint az
általános iskolában, hanem a tantervnek megfelelõen vándoroltunk egyik terembõl
a másikba. Azonkívül ott volt az ünnepélyes, elõkelõ aula is, ami úgy hatott ránk,
mint egy nagy szentély. Mindez késõbb nem így volt az új – mondhatni teljesen
szocialista stílusban felépült - egyszerûbb, iskolánkban. (Ma ez az Erõsáramú
Szakközépiskola) Ebben minden funkcionális volt, mint egy panelházban. Nos, nekünk
akkor ez jutott. Emlékszem, itt már magunk takarítottuk a termeket, mert nem volt
pedellusunk. Ez a foglalkozás akkor már megszûnõben volt, mert nem találtak rá embert.

De visszatérek az elsõ két évhez, hogy érzékeltessem, hogyan teltek napjaink.
Kifelé a városból, olyan messzire a Képzõhöz.... ahhoz bizony legtöbbünknek minden
reggel bõven le kellett gyalogolnunk, néha szaladnunk a 2 km-t. És ezt meg kellett




