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40 éves jászjákóhalmi civil szervezetek

40 év nagy idő egy ember életében, de nagy idő egy civil szervezet életében is. Jászjákó-
halmán ez évben két szakkör is eléri ezt a kort: a népdalkör és a kertbarát kör.

Már az elnevezésük is figyelemre méltó, ugyanis mind a két csoport a művelődési ház
szakköreként indult és mára sem alakultak át egyesületté. A szakkörök a diktatúra idősza-
kában általában művelődési intézmények keretében működhettek, ahol többnyire jól meg-
figyelhetők voltak, nem voltak egyesületek, hiszen az egyesülési jog nem létezett 1950 után.
Ahogy a Kádár-korban valamennyire normalizálódott a helyzet - ahogy akkoriban mondták;
a puha diktatúra időszaka következett - sorra alakulhattak különböző érdeklődésű személyek-
nek különböző szakkörök, természetesen szemmel tartva, munkaterv alapján.

Jákóhalmának e két hosszú életű szakköre az események szerencsés összjátékának kö-
szönhető. Az egyik az volt, hogy - mint egy évtizeddel korábban a honismereti mozgalmat
- most a kertbarát mozgalmat indította el, karolta fel a Hazafias Népfront. Mint fentebb
említettem - nem működhettek egyesületek, így a két évtizeddel korábban megszüntetett
gazdakörök sem, s mivel a tsz földek mellett a gazdák saját tulajdonában csak a kertek
maradhattak - és a háztájik, így nagyon is életrevaló ötlet volt a „Kert-Magyarország" meg-
teremtésének gondolata. Egy kicsit tehát ez a mozgalom a gazdaköröket is helyettesítette,
melyeknek már 1896 óta háromnegyed évszázados múltjuk volt. Jákóhalma esetében még
sajátságosabbá tette a helyzetet, hogy a volt gazdaköri székház az államosítás után műve-
lődési házként működött.

A népdalkör esetében is egy nagy országos akció volt az elindító; 1969/70-ben zajlott ha-
talmas sikerrel a Vass Lajos nevével fémjelzett „Röpülj Páva!" népdalverseny a televízió-
ban. Ebben nemcsak az volt az új, hogy egyáltalán ilyen - ebben az időben kissé szokatlan
- esemény zajlott a tévében, hanem maga az a tény is, hogy akkor csak egy adás volt, az sem
minden este, tehát egy ilyen vetélkedő szó szerint az egész országot a képernyő elé szegezte.

A másik két tényező a személyi feltétel volt. Az egyik a személyemhez kötődött, mivel
korábban ugyan már voltam itthon részfoglalkozású művelődési ház igazgató, de 1971-ben
függetlenítették az állást, így ismét visszajöttem Jászberényből - ahol természetesen csak
dolgoztam, mert mindig itthon laktam. Nyilván egy népművelő örül annak, ha minél több
csoportja van, különösen ha arra igény is van és a tagok is szép számmal jelentkeznek. így
aztán indítottam fotószakkört, rejtvényfejtő kört, ifjúsági klubot is, de az a két csoport,
mely a fentebb már említett országos akciók hatására indult; a legidőtállóbbnak bizonyult,
mint az ma is látható. Elkezdtem tehát utánanézni a lehetőségeknek a két országos akció
ügyében.

A harmadik tényező a másik személyi feltétel volt. Ha nincs megfelelő vezető személyi-
ség a csoportok vezetésére, akkor hiába a nemes szándék. Ez azonban ismét szerencsésen
alakult. Fodor Dénes névrokonom - aki korábban kitanulta az apja után a cipész mester-
séget, majd népművelőként tevékenykedett a járásnál, sőt tiszteletdíjasként elődöm is volt
- tanítói oklevele mellé ének-zene szakos pedagógus is lett és éppen 1971-ben jött haza
tanítani. Én - amellett, hogy főfoglalkozásban népművelő voltam - a Hazafias Népfront
községi titkára is voltam. Már hazatértem előtt kiszemeltek erre a pozícióra; az elnök vi-
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szont Lukácsi István volt, aki redemptus családból származó „malmos" család sarja volt.
Korábban malmuk volt, melyet államosítottak, tehát kötődött a mezőgazdasághoz, a kerté-
szethez. Testvéreivel együtt az apai kert köztük szétosztott szeletein kertészkedett, állato-
kat nevelt. Amellett, hogy a Népfront részéről is képviselte a mozgalom elindítását; sze-
mély szerint is alkalmas volt a megalakuló csoport vezetésére.

Volt még egy negyedik tényező is. Személyi feltétel ugyanis nemcsak a vezetésben szük-
ségeltetett, hanem abban is, hogy legyenek, akiket vezetni kell, - vagyis legyen érdeklődő
tagság. Szinte mondani sem kell, hogy ez is a legideálisabban alakult; a határban a tsz-
esítés hatására az 1960-as évek végére összeomlott a tanyavilág, így a gazdák tömegesen
költöztek be a faluba. A tanyasiak jobban őrizték a hagyományos kultúrát, nagyobb volt az
igényük az egymással való találkozásra, énekelgetésre. A tévében ők is látták a Röpülj Páva
vetélkedőt, sőt sokan már az azt megelőző Nyílik a rózsát is. Bőven megvolt a „nyersanyag".
A dolog természetéből adódóan - közülük sokan a kertbarát körnek is az alapító tagságát
képezték.

1972 őszén mind a két csoport megalakult. Sajnos — annak ellenére, hogy ott bábáskod-
tam - én magam sem tudom megmondani a pontos alakulási dátumot és az alapító tagnév-
sort is csak részben sikerült rekonstruálni. Noha a két csoport élete különbözőképpen ala-
kult; van némi hasonlóság a működéstörténetükben. A legnagyobb különbség az, hogy a
pávakört - mely ma népdalkörként működik - szinte végig az alapító Fodor Dénes vezette
és vezeti ma is, a kertbarát kört viszont a negyedik vezető vezeti. Ennek a legfőbb oka, hogy
Fodor Dénes 32 évesként került a kör élére, míg a kertbarát kör korábbi két vezetője már
megválasztásakor is 70 év körül volt, a harmadik pedig fiatalabb kora ellenére betegségben
elhunyt.

Mindkét kör esetében két nagy időszakot különböztethetünk meg: működésének az első
felét - mely még a tanácsi rendszerben zajlott - és a második felét, - mely már az önkormány-
zatiban. Eleve más volt a működési forma - és igaz, hogy a rendszerváltozáskor egyik sem
alakult egyesületté, de korábban nem is működhetett volna másképp, mint a művelődési
ház szakköre. Ebben az időszakban mindkét körnek igen nagy létszámú tagsága volt. A dal-
körnek 30-40 tagja volt, míg a kertbarátnak 50-60 is. A különbség persze abból is adódott,
hogy énekelni bizonyos szinten illett tudni, aki dalköri tag akart lenni - még ha ezt min-
denki nem is tartotta be és inkább csak kárt csinált a közösségnek -, míg a kertbarát tagság-
hoz elég volt az érdeklődés megléte és esetleg éppen ott szerzett meg olyan ismereteket,
amikhez egyedül nehezebben juthatott volna hozzá.

A népdalkör az első két évtizedben szép eredményeket ért el, többször részt vettek több
minősítésen, rendszeresen kapcsolatban álltak a környező pávakörökkel, felléptek egymás
településén, de eljutottak Budapestre és máshová is. Fodor Dénes is és a kör is megkapta a
Szocialista Kultúráért kitüntetést, mely arra a korra volt jellemző elismerési forma. A rend-
szerváltozás nem hatott rá pozitívan; egyébként is kiöregedett a tagság nagy része, sokan
ekkorra meg is haltak. Az iskolában hatalmi harc dúlt, majd Fodor Dénes is tagja lett az
1994-es második szabadon választott önkormányzatnak és ő lett az iskolaigazgató is. 1992
végén esedékes lett volna a 20. évforduló megülése, de ez már nem történt meg. Úgy tűnt
mintha a végét járná a két évtizeden át sikeres csapat.
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A kertbarát kör első négy éves sikeres működése után került válságba, mivel viszonylag
gyorsan elhunyt az alapító vezetője. Lukácsi István. 1976-ban Pista bácsi 74 éves volt, s mivel
sem ő nem gondolt még a halálra, sem a csoport nem gondolt az utódlásra, így némi fejet-
lenség következett. Időközben én is elmentem a jászberényi városi könyvtárba dolgozni és
kevésbé foglalkoztam az otthoni dolgokkal. A csoport egy része szétszóródott, de teljesen
nem szűnt meg; keresték a megoldást a kitartóbbak. A megoldás pedig a volt vezető egyik
volt kollégája révén érkezett. Tóth Andorné Marika néni már szintén majdnem 70 éves volt,
amikor elvállalta a kör vezetését. O már régen nyugdíjas volt, korábban a kapitányréti tanyasi
iskolánál tanított, ott is laktak, mivel a férje meg a mellette lévő kis boltot vezette. Ő is
hobby szinten foglalkozott kertészkedéssel, de mivel időközben beköltöztek a faluba, majd
hozzájuk költözött a testvére, kinek férje mezőgazdász volt; nagyon komoly kertészkedést
folytattak a Tárnára nyíló nagy udvarban, s amellett még nutriatenyésztéssel is foglalkoz-
tak. Marika néni megszállottan precíz volt. Kapcsolatokat alakítottak ki egymással a kert-
barát körök és rendszeresen résztvettek kiállításokon. Olyan fontosnak tartotta ezeket a
kiállításokat, hogy még Debrecenbe is el kellett juttatni a „Miska bácsi paprikáját". Labáth
Miska bácsi szép paprikaterméséről volt szó, mely úgy jutott el a debreceni kiállításra,
hogy Marika néni rászedett engem - nem volt egyébként nehéz, - hogy kísérjem el, mert
ő már öreg és nem mer a vonaton olyan messzire elindulni. 79 éves koráig vezette, de még
utána is tag maradt egészen 84 éves koráig, amikor betegsége miatt visszavonult. Időköz-
ben ugyanis hazajött Abaújból Vámos László agrármérnök és 1988-ban őt bízták meg a ve-
zetéssel.

Az ő időszaka már a kör új korszakát jelenti; mikorra bekövetkezett a rendszerváltozás,
alaposan átalakult a kör is. Olyan hagyományok indultak el, melyek máig élnek. A nyolcva-
nas évek vége óta évente pampuskasütő versenyt rendeznek farsangkor, mely mára rangos
rendezvénnyé nőtte ki magát annak ellenére is, hogy a taglétszám jóval kisebb, ugyanis
nemcsak a tagok hozhatják el pampuskájukat elbírálásra. A zsűri elnöke pedig a híres-neves
Bálint gazda volt egy évtizeden át, aki szakmai és baráti kapcsolatban állt Vámos Lacival.
Ismeretterjesztő előadások állandó szereplője volt Sass Pál professzor is, aki viszont a jász-
felsőszentgyörgyi tanyavilágból származott. A sok ismert előadó között meg kell még je-
gyezni a szintén jászsági - jásztelki - születésű Tuza Sándort, ki több mezőgazdasági,
kertészeti szakkönyv írójaként vett részt író-olvasó találkozókon.

A kertbarát kör másik ebben az időszakban bevezetett rendezvénye a termékkiállítás,
mely szintén közel negyedszázada mutatja be, hogy mik teremnek a kiskertekben. Hatal-
mas sütőtökök, „égbenyúló" kukoricaszár mellett olyam különleges növények, melyek ma
már csak ilyen megszállott embereknél lelhetők fel: bagóca, vagy puttyogó borsó, mely hi-
vatalos néven csicseri borsó és sokan csak az óvodás dalból hallottak róla, édesgyökér,
csicsóka. Felnőtteknek is látványos, hát még az iskolásoknak, óvodásoknak - ugyanis azért
lett az időpont szeptember elejére téve, hogy ők is megnézhessék csoportosan. Ilyenkor teli
a gazdakör nagyterme terményekkel és látogatókkal. Másnap délután aztán tombolán kisor-
solják. A két napos színvonalas rendezvényt aztán kiegészítik különböző kiállításokkal,
kézműves bemutatókkal is. A vezetőnek otthoni kertjében pedig színpompás baromfiakat
is meg lehetett tekinteni. Az önkormányzattól megkapták a Jászjákóhalmáért kitüntetést.
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Sajnos Vámos Laci egyre súlyosbodó betegsége miatt 1998-ban lemondott és néhány
évvel később meghalt. Kitört a hatalmi harc! Egy évtizedek óta működő csoportban min-
dig akad másként gondolkodó. Gyakorlatilag a kétfelé szakadás, vagy a megsemmisülés
fenyegette a kört, mivel két azonos keresztnevű hölgy köré csoportosultak a tagok egyik
és másik oldalról is. Én akkor polgármester voltam (1990-2002 között), s mivel alpolgár-
mesterem - Csipe János — is tag volt, értesültem az eseményekről, s őt bíztam meg, hogy
tartsa szemmel az eseményeket, nehogy valaki túltengő ambíciója miatt áldozattá váljanak.
A csapat egy része azt a hölgyet támogatta, aki inkább a show műsorok irányába vitte
volna el a csapatot, én magam is úgy láttam, hogy a másikuk volna alkalmasabb, aki szak-
mailag is ilyen képesítéssel rendelkezik. Én akkor még nem voltam tag, de később én is
beléptem. Nagy Dezsőné Magdi lett végül is a győztes. Voltak, akik vele tartottak, de voltak,
akik a vesztessel; gondolván, hogy ők majd csinálnak egy ellenkört. Akadtak néhányan,
akik bölcs realitással nézték a dolgot és mindkettőhöz csatlakoztak, kivárva, hogy az idő
majd megoldja a helyzetet. Meg is oldotta. A könnyedebb csapatrész széthullott, a szakmaibb
megmaradt és megerősödött, annak ellenére is, hogy a létszám csökkent. A bevált két színes
visszatérő rendezvény pedig napjainkig is fennmaradt.

Nagy Dezsőné immár 14. éve vezeti a kört, s ez alatt bizonyította rátermettségét. Részt
vesz a megyei és országos vezetés munkájában, vezetésével tartják a kapcsolatot több jász-
sági és távolabbi társkörrel. Több elismerésben részesült, legutóbb ez évben a Honismereti
Szövetség oklevelét kapta a helytörténeti munka segítéséért.

A negyven év második fele különösen érdekesen alakult a népdalkörnél is. Az 1990-es
évek első felében majdnem megszűnt a dalkör működése. Kissé úgy tűnt, hogy elfáradt a
csapat is és a vezető is. Valójában az történt, hogy sokan meghaltak az alapítók közül, vagy
már nem tudtak eljárni a próbákra és sokkal kevesebb volt az új érdeklődő, mint a távozó.

Egy egészen különleges helyzet alakult ki az évtized közepére; közbeszólt a politika,
mely ebben a sajátságos helyzetben javára vált a kör működésének. Az 1993-ra szétesőben
lévő csapat feltámadását - némileg groteszk módon az 1994-es választásoknak köszönheti.
Országosan győzött a baloldal, a faluban viszont nem annyira, mint szerettek volna és nem
sikerült engem sem eltávolítani a polgármesteri székből. Hogy, hogy nem; azt találták ki a
balos vezetők, hogy fel kell támasztani a dalkört. Tudtam persze, hogy mire megy ki a játék,
hogy mi az eredeti szándék; figyeltem hát én is erősen.

Nyilvánvaló volt, hogy azt akarják, hogy létrehoznak az ő irányírásukkal egy dalkört,
ami majd az ő civil szervezetük lesz. Zavaró volt számukra, hogy a községben régóta mű-
ködő civil szerveztek, szakkörök, szinte mind jobbosak voltak - ezt akarták ellensúlyozni.
Az MSZP helyi vezetője maga is szeretett „dallinkózni", mulatni - ahogy ő mondta. Ezekre
az „alakuló" összejövetelekre elsétáltam én is és jót is derültem rajtuk. Gondoltam, hogy
ideológiailag nincs gond a megjelentekkel, de talán az sem ártana, ha énekelni tudnának.
Némelyikük tiszta katasztrófa volt, még az én botfülemnek is. A balos vezérkar nagy lendü-
lettel kezdett bele a „munkába". Megkértek egy fiatal pedagógust a vezetésre, aki vállalta.
Énekelgettek is szorgalmasan. Aztán eljutott a híre azokhoz is a kísérletnek, akik még az
eredeti dalkörből megvoltak és figyelemmel kisérték, hogy mi lesz ebből. Szépen beszivá-
rogtak néhányan, a dalolni nem tudó „tagtársak" meg elszivárogtak. Hogy, hogy nem; egy
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éven belül már többségbe kerültek a régiek, illetve az általuk hozott újak, s ennek már egye-
nes következménye volt, hogy visszahívták a volt vezetőt: Fodor Dénest. Ő időközben iskola-
igazgató lett, de vállalta a vezetést; együtt volt megint a régi dalkör megmaradt része, új
friss erőkkel. Meg kell jegyezni, hogy Muhari Pálné Évikét köszönet illeti azért az egy
évért, ameddig vezette az átalakulást, nem rajta múlt a folytatás. És mit ád az ég? Az
MSZP agilis elnökasszonya is beidomult az új helyzetbe; ma is aktív tagja a csapatnak. De
hol van már az ideológia! Gyorsan kiderült, hogy egy dalkörösnek énekelni kell tudni
elsősorban, így a fals hangú jó elvtársak kihullottak. 2002-ben a 30. évfordulót már nagy
sikerrel ünnepelték meg, maguk közt az alapító körvezetővel és még 3 másik alapító
taggal. Az utolsó évtized csapatának már természetesen nem 30-40 tagja van, - mint más
köröknek sem, - hanem 10-15, de megvan a folyamatos és eredményes munka azóta is.

Most a népdalkör éppen zeniten van; nemrégiben voltak minősítésen, ahol térségi szin-
ten dicséretesen teljesítettek - vezetőjük pásztorfurulya szólóban külön is - és mehetnek
országos minősítésre. De azt már majd a 40. évfordulós ünnepség után, melyre a Jászság
minden népdalkörét meghívták. Remélik, hogy vissza tudnak csempészni egy kicsit az
1970-es évek hangulatából.

Az ősszel a kertbarát kör is összehívja baráti csoportjait és ők is megünneplik a 40 évet.
Önkormányzati támogatást egyik csoport sem kap, de már nem is kérnek - saját tapasz-

talataik alapján, - így nem lehet visszautasítani. Én nem veszem fel a tetemes önkormány-
zati tiszteletdíjat - egyébként sem férne a képemre -, ez megy a civil szervezeteknek. így
aztán olyan, mintha az önkormányzattól kapnák a támogatást, de mindenki tisztában van
vele, hogy milyen pénzből élnek. A nagy megmozdulások esetére pedig mindig vannak jó
emberek, akik segítenek. Jöhet a következő negyven év!

Fodor István Ferenc

Kulturális műsor a Jakab-napi búcsún
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