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A Nagy-Kunságról

A karcagi székhelyű hírlap 1877-ben indult, eredetileg „Karczag és Vidéke” néven. Ám ezt 
a nevet cserélte fel „Nagy-Kunság”-ra. A „Nagy-Kunság” első jelentősebb szerkesztője, 
Bánáty Emil 1880-tól 1885-ig vitte a lapot, majd Sződi Miksa vette át, aki 1903-ig kitar-
tott. Sződi mellett működött társszerkesztőként Milesz Béla, aki a Bánáthy-érában már volt 
társszerkesztője a lapnak, de Sződivel került újra a hetilaphoz és 1891-ig ott is maradt. 1885 
és 1919 közötti időszakban a lap alcíme „Társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi he-
tilap, több egylet közlönye” volt. A lap változó formában, de 1938-ig működött.6 A vegyes 
tartalmú hetilap nemcsak Karcag város ügyeivel, hanem átfogóan a Nagykunság helyzeté-
vel is foglalkozott, jelentősebb esetekben kitért a vármegye többi részére is. A témánkhoz 
kapcsolódóan érdemes megjegyezni a képi ábrák megjelenését, ugyanis a különféle díszített 
apróhirdetéseken kívül mellékelt ábra vagy illusztráció nem szerepelt. A jászberényi dina-
mitrobbanást megelőző egy évben nem volt olyan hír vagy esemény, amelyhez segítségül 
hívták volna az illusztrátort is. Talán éppen ezért meglepő és egyben különleges, hiszen nem 
egy nagykunsági, hanem egy jászsági eseményről készült karcolat.

A kép szöveges melléklete

„Oriási szerencsétlenség történt városunkban e hó 4-én, délelőtt ½ 11 órakor ugyanis a hon-
védlovas-utászok dynamit gyakorlata alkalmával egy rúd dynamit (kilogramm) explodált. 

6 Arató–Szász (1976) 62–63.
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Bevezető

E rövid írás célja nem az 1887-es tragikus esemény részletes bemutatása és annak elemzése, 
hanem egy kortárs érdekesség, egy képi ábrázolás közlése.1 A XIX. század második felének 
vidéki sajtójában ritkaság számba ment a képi ábrázolás. Olyannyira, hogy a városi sajtó is 
az 1890-es évektől kezdte el használni (bécsi mintára) az első oldal egészét betöltő rajzokat.2 
Elsősorban a különféle hirdetéseknél beszélhetünk némi külcsínről, de ezek terén is inkább a 
hirdetés kerete adja az esztétikai élményt; képek csak nagyon alkalmi szinten jelentek meg. 
Ez adja az esemény tudósításának pikantériáját, ugyanis egy vidéki lap egy vidéki esemény-
ről közöl egy rajzot.

Rövid történeti áttekintés

A szerencsétlenségnek a mai napig is látható mementója van Jászberényben, egy emlékmű 
formájában. A Jászberény történetével foglalkozó jelentősebb összefoglaló munkák azonban 
keveset említenek erről az eseményről, amely mindenképpen jelentősnek tekinthető a város 
életében, ha figyelembe vesszük, hogy az esetnek országos visszhangja volt.

Blénessy János 1940-ben íródott munkájában szintén csak nagyon röviden tesz említést 
az esetről. Tudjuk, hogy a városban állomásozó zászlóalj állományát érte a katasztrófa. Nyolc 
halottat említ és azt, hogy a temetésen a honvédelmi miniszter, Fejérváry Gyula is részt vett.3 
Babucs Zoltán és Besenyi Vendel Jászberény katonai vonatkozását vizsgálták a kezdetektől 
napjainkig a „Mozaikok Jászberény történetéből” című kötetben. Itt röviden szintén kitérnek a 
dinamitrobbanásra. Szakács Sándor főhadnagy a gyakorlati bemutató során a lassan gyulladó 
zsinórra ráfújt, amely következtében az asztalon lévő nyitott dobozba hullott egy szikra és a 
benne lévő 100 db robbanó ezüst kapszlit felrobbantotta. Az asztal darabjaira szakadt, és annak 
roncsai robbantották fel az asztal alatt lévő 1 kg-os dinamitot.4 A legfrissebb, három kötetes 
várostörténetben is csak utalást találunk a dinamitrobbanásra. Lukácsi Katalin a ferences rendi 
házkönyv kapcsán említi meg, hogy „a dinamit-szerencsétlenség története mintha egy ma-
gazinba íródott volna, az áldozatok temetésével együtt pontról-pontra, részletesen szerepel a 
háztörténetben”.5 
1 Ezúton köszönöm Simon Sándornak, a Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársának a kép digitalizálásában nyúj-
tott segítségét!
2 Lipták (2002) 38.
3 Blénessy (1940) 96.
4 Babucs–Besenyi (2014) 101–102.
5 Lukácsi (2015) 221.
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Szakács Sándor főhadnagy, a lovashadosztály parancsnoka és Koller Károly főorvos azon-
nal meghalt, Hübner Ottó hadnagy, Reiter Béla, Vigandt György, Mojsza József, Bukicz-
ky Gergely, Kramer János nehány óra mulva szintén kiszenvedett. Sulyosan megsérültek: 
Nagy László, Miskolczy Ferenc, Major János, Szal József, Tamás István, Bencsi János, Savol 
Miklós, Somogyi Ferencz, Dul Ferencz, Márton Lajos, Péter András, Kovács György, Fo-
dor Sándor, Silinger Márton, Prasser József, Kraszniczky Ferencz, Timár Mihály, Hradcsky 
András, Bognár Ignácz, Simada Román, Balogh Károly, Homolya József, Pisvaron Ferencz, 
Németh János, Karmasai János, Pap György, Takács Pál, Farkas Márton, Zsigó Sándor 
huszárok és Balogh Lajos hadnagy. – Szegedy Lajos izsáki születésü 3-ik ezred 1. századbeli 
őrmester, ki két huszárral kisebb dynamit-patronok töltésével foglalkozott és még tiz huszár 
sérülést nem, csak agyrázkódást szenvedett, minek következtében balfülük mai napig zúg. A 
kiszenvedett és megsérült huszárok szemenszedett legények voltak Ó-Gallya, Pécs, Kassa, 
Keszthely, Pápa, Kőszeg, Varasd és Maros-Vásárhelyről, több közülök nős, gyermekes. A 
szerencsétlenség szinhelye a lovaslaktanyától puskalövésnyire fekszik, nem képes toll leirni 
azt a borzasztó látványt, mi a robbanás után a nézőnek szemébe ötlött. Láb, kar nélkül, 
kitépett gyomorral, összeroncsolt arczczal, szétmarczangolt mellel és kifolyt szemekkel ott 
fetrengettek a szerencsétlenek vértócsában jajgatva, őrülten sikolva, küzdve a halállal. A 
robbanás oly erős volt, hogy a szomszéd házakat is megrázkódtatá s hangja mértföldekre 
észlelhető volt. Jász-Berény város derék honleányai rögtön segélyére siettek a szerencsét-
leneknek és hidegvizzel mosogatták a vérezőket, majd jószivü emberbarátok kocsiba fogtak 
és beszállitották a szenvedőket az »Erzsébet« közkórházba. Gere Gyula és Király Gáspár 
orvosok önfeláldozó buzgalmukért az elismerés hervadhatlan koszoruját érdemelték ki. A 
szerencsétlenség hire villám gyorsasággal terjedt szanaszét a városban s csakhamar ostrom 
alá vették a kórházat ifjak és aggok, mindenki látni akarta a boldogtalan huszárokat. A táv-
irda hivatalt is annyira igénybe vették a hivatalos közegek, hogy magán táviratra szorgosan 
került a sor. Az esti vonattal sebész-tudorok érkeztek Budapestről s ma már a sebesültek 
kellő ápolásban részesülnek. Az áldozatok temetése óriási közönség jelenlétében ma7 délelőtt 
11 órakor ment végbe. Ott láttuk Báró Fejérváry Géza honvédelmi minisztert, Hennenberg 
altábornagyot egy tábornokkal, több törzs és számos főtisztet. Kivonult két század huszár, 
egy század gyaloghonvéd. A sirók jajába dobpergés és trombita gyászos hangja vegyült. A 
nyolcz koporsó telve volt a szebbnél-szebb koszorukkal s az mi rájok nem fért, elől egy kocsin 
szállitották. A gyásszertartást Koncz Menyhért róm. kath. és Simon Ferencz ev. ref. lelkész 
végezték, utóbbi megható imát mondva az elhunytakért. A dalárda gyászdalokat zengett. 
Sirba tételkor sortüzet adott a gyalogság. Ily pompás temetés 1867. óta nem volt Jász-
Berényben, akkor egy dzsidás alezredest kisértünk örök nyugalomra nagy és fényes kato-
nai pompával. Koller Károly egy előkelő helybeli hölgygyel jegyben járt. Szomorú sorsa 
mélyen sujtja jegyesét is.        

        Kálmán Zoltán.”

7 1887. július 6.

Az illusztrációról

A kép éppen a második robbanás pillanatát örökíti meg. Az asztal darabjai már a levegőben, 
a robbanás pedig a földről indul. A kép kivesézéséhez segítségül kell hívni a kísérő szöveget 
is. Bár a híradásból megtudjuk, hogy a katonák testén brutális sérülések keletkeztek, a képi 
ábrázoláson ez nem tűnik ki, nyilvánvalóan az olvasók érdekében és a részletezés nehézségei 
okán. Azonban a kép mégis igyekszik érzékeltetni a füst segítségével, hogy mi is történhetett 
valójában. Füstből kilátszó végtagok, torzók kerültek ábrázolásra. A gyakorlat során használt 
asztal éppen kettészakadva repül a levegőbe. A huszárok tekintetén ott van a fájdalom és a 
félelem egyaránt. Egy háttérben és egy éppen a robbanás erejétől levegőben lévő huszár a 
fülét fogja. Ahogy a mellékelt szöveg is említette, a robbanás hangja borzalmas erejű volt. 
A fülzúgást az agyrázkódás következményének tekinti, de a robbanás hangjának is lehetett 
következménye. Bár izgalmas a tény, hogy az esemény ábrázolásra került, meg kell említe-
ni, hogy a kép stilizált. A szereplők arcvonásai nem egyformák, de rendkívül hasonlóak. A 
ruházatuk a robbanás közvetlen közelében lévőknek is zsinóros atilla, rangjelzés egyikükön 
sincs. Oldalukon, illetve a levegőben szablya látható. 

Összegzés

Végezetül elmondható, hogy a korabeli vidéki sajtóban nagyon ritka és esetszerű volt, hogy 
egy eseményről szóló híradást megpróbáljanak képi ábrázolással is kiegészíteni. Az pedig 
még ritkább, hogy nem országos, hanem helyi mértékű hír kapcsán került erre sor. A dinamit-
robbanás történetét mindenképpen kiegészíti a „Nagy-Kunság”-ban megjelent illusztráció, 
amely emléket állít a tragédiának. Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy az illusztráció 
vélhetően csak szárnypróbálgatásnak tekinthető. 

Forrás
Nagy-Kunság (Karcag) XII. évf. 28. sz. 1887. július 10. melléklet
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altábornagyot egy tábornokkal, több törzs és számos főtisztet. Kivonult két század huszár, 
egy század gyaloghonvéd. A sirók jajába dobpergés és trombita gyászos hangja vegyült. A 
nyolcz koporsó telve volt a szebbnél-szebb koszorukkal s az mi rájok nem fért, elől egy kocsin 
szállitották. A gyásszertartást Koncz Menyhért róm. kath. és Simon Ferencz ev. ref. lelkész 
végezték, utóbbi megható imát mondva az elhunytakért. A dalárda gyászdalokat zengett. 
Sirba tételkor sortüzet adott a gyalogság. Ily pompás temetés 1867. óta nem volt Jász-
Berényben, akkor egy dzsidás alezredest kisértünk örök nyugalomra nagy és fényes kato-
nai pompával. Koller Károly egy előkelő helybeli hölgygyel jegyben járt. Szomorú sorsa 
mélyen sujtja jegyesét is.        

        Kálmán Zoltán.”

7 1887. július 6.

Az illusztrációról

A kép éppen a második robbanás pillanatát örökíti meg. Az asztal darabjai már a levegőben, 
a robbanás pedig a földről indul. A kép kivesézéséhez segítségül kell hívni a kísérő szöveget 
is. Bár a híradásból megtudjuk, hogy a katonák testén brutális sérülések keletkeztek, a képi 
ábrázoláson ez nem tűnik ki, nyilvánvalóan az olvasók érdekében és a részletezés nehézségei 
okán. Azonban a kép mégis igyekszik érzékeltetni a füst segítségével, hogy mi is történhetett 
valójában. Füstből kilátszó végtagok, torzók kerültek ábrázolásra. A gyakorlat során használt 
asztal éppen kettészakadva repül a levegőbe. A huszárok tekintetén ott van a fájdalom és a 
félelem egyaránt. Egy háttérben és egy éppen a robbanás erejétől levegőben lévő huszár a 
fülét fogja. Ahogy a mellékelt szöveg is említette, a robbanás hangja borzalmas erejű volt. 
A fülzúgást az agyrázkódás következményének tekinti, de a robbanás hangjának is lehetett 
következménye. Bár izgalmas a tény, hogy az esemény ábrázolásra került, meg kell említe-
ni, hogy a kép stilizált. A szereplők arcvonásai nem egyformák, de rendkívül hasonlóak. A 
ruházatuk a robbanás közvetlen közelében lévőknek is zsinóros atilla, rangjelzés egyikükön 
sincs. Oldalukon, illetve a levegőben szablya látható. 

Összegzés

Végezetül elmondható, hogy a korabeli vidéki sajtóban nagyon ritka és esetszerű volt, hogy 
egy eseményről szóló híradást megpróbáljanak képi ábrázolással is kiegészíteni. Az pedig 
még ritkább, hogy nem országos, hanem helyi mértékű hír kapcsán került erre sor. A dinamit-
robbanás történetét mindenképpen kiegészíti a „Nagy-Kunság”-ban megjelent illusztráció, 
amely emléket állít a tragédiának. Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy az illusztráció 
vélhetően csak szárnypróbálgatásnak tekinthető. 

Forrás
Nagy-Kunság (Karcag) XII. évf. 28. sz. 1887. július 10. melléklet
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