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‒ A testvérvárosi kapcsolatot segítő aktív tevékenységedet 2012-ben Jászberény városa Pro 
Urbe díjjal ismerte el. Hogyan élted meg ezt az eseményt?

‒ Nos, különleges és meglepő esemény volt, amikor közölték velem, hogy az Önkormányzati 
Testület ebben a megtisztelő kitüntetésben részesít. Nem akartam elhinni, mert csak azt 
csináltam, amit úgy éreztem, kötelességem megtenni. Ezért is éreztem megtiszteltetésnek, 
hogy számomra ítélték oda a díjat. Kiderült, hogy én voltam az első külföldi, aki megkapta ezt 
a magas kitüntetést, s ez még inkább fokozta az örömömet. Még ma is hálás vagyok azoknak 
az önkormányzati tisztségviselőknek, akik megtiszteltek ezzel a kitüntetéssel, amelyben 
osztozom mindazokkal, akik közreműködtek a testvérvárosi kapcsolat fejlesztésében.

‒ Kevéssé ismerjük a családodat, kérlek, mutasd be őket is!
‒ Feleségemmel, Annával 1975-ben kötöttünk házasságot, ebben az évben ünnepeljük a 

házasságunk 45. évfordulóját. Három lányunk van: Silvia 1978-ban született, házas, a férje 
Alessandro, és van egy 9 éves kisfiuk, Giacomo. Silvia egyébként kereskedelmi ügyintéző. 
Sara 1978-ban született, az ő férje Mirko. Nekik kislányuk van, a 8 éves Anita. Sara egy 
könyvelési iroda alkalmazottja. A harmadik lány Martina, 26 éves, kulturális idegenforgalmi 
szakon diplomázott, és a Velencei tartomány városainak művészeti szövetségében dolgozik.

‒ Mikor mentél nyugdíjba, és mivel foglalkozol a nyugdíjas éveidben?
A conselvei önkormányzatnál voltam a pénzügyi osztály vezetője, és onnan mentem 

nyugdíjba 2004 januárjában, 39 munkában töltött év után. Azonban most is dolgozom, egy 
saját könyvelőirodát nyitottam, és kb. tíz kis vállalkozás adóügyeivel foglalkozom, és azon 
felül még 4 önkormányzat könyvvizsgálója is vagyok.

‒ A koronavírus járvány nagyon sok kapcsolatot szakított meg országok és városok között. 
Milyen volt a járvány Conselvében? Remélhetjük-e, hogy a mi testvérvárosi kapcsolatunk a 
jövőben ugyanúgy működik majd, mint régen?

‒ Valóban, a járvány nálunk is nyomasztóan hatott, mint ahogy az egész világban. A 
félelem valamitől, amit nem is ismerünk, teljesen megváltoztatta az emberek és a népek 
viszonyát. Conselvében mintegy harmincan fertőződtek meg, de szerencsére mindnyájan 
meggyógyultak.  A legsúlyosabb gond a gazdasági krízis, a különböző vállalati tevékenységek 
megszűnése. Különösen az idegenforgalomhoz kapcsolható terület érintette, a vendéglátásban 
pedig szinte megszűnt a bevétel, a tartalékok pedig elfogytak. Jelenleg Olaszországban 
nem szabad felmondani a dolgozóknak, de amint ez a rendelkezés megszűnik, igen nagy 
lesz a munkanélküliség. Egészségügyi szempontból nézve, remélem, hogy nagyon gyorsan 
megtalálják az oltóanyagot, és ezáltal biztonságosabbá válnak az emberek közötti kapcsolatok. 
Azt kívánom, hogy mielőbb utazhassunk nyugodtan, és visszatérhessünk a találkozásokhoz, 
hogy kapcsolataink még erősebbek legyenek, mint régen.

Néhány szót váltottunk még. Én megköszöntem, hogy rendelkezésre állt, Beniamino pedig 
elmondta, hogy a kialakult körülmények miatt kénytelen volt lemondani az idei jászberényi 
útját, de azt is hozzátette, hogy már lefoglalta szállását a jövő évi látogatásához, mert bízik 
benne, hogy 2021-re visszaáll a világ rendje. Úgy legyen!

Lukácsi László

IN MEMORIAM FODOR ISTVÁN FERENC

(1949 ‒ 2020)

Micsoda szörnyű játéka a természetnek, hogy mind-
untalan legjobbjaink közül dönt ki harcosokat. Most 
már nem lesz módunk többé Fodor Pistával elcse-
vegnünk a világ gondjairól és szűkebb hazájának, 
a Jászságnak az eseményeiről. Idő előtti és váratlan 
halála március 21-én mindannyiunkat megdöbben-
tett. Sok-sok emlék kavarog bennem, ha rágondo-
lok. „Ide sereglik, aki tovatűnt.”

1971-ben ismertem meg őt. Abban az évben 
lettem a jászalsószentgyörgyi Községi Könyvtár 
vezetője, ő pedig akkor éppen a jászjákóhalmi 
Művelődési Ház igazgatója volt. Nem sokkal 
később a jászberényi Városi-Járási Könyvtárban 
dolgozott, és ettől kezdve sűrűn találkoztam vele. 
Már ekkor feltűnt nekem az ő széles körű tájéko-
zottsága, az, ahogyan az emeleti olvasóteremben 
informálja és segíti a hozzá forduló olvasókat. 
Ismeretségünk akkor mélyült el igazán, amikor 
kiderült, hogy Pista ismerte édesapámat, aki jákóhalmai származású volt, és így engem 
rögtön a bizalmába fogadott. Barátságunkat tovább erősítette a honismeret, a helytörténeti 
kutatás iránti közös érdeklődésünk. Az ő hatására kezdtem el aktívan foglalkozni helytör-
téneti kutatással és rendeztem a könyvtárban e témában kiállítást. Ekkor már híres volt a 
jákóhalmi helytörténeti gyűjtemény és a honismereti szakkör. Számomra Pista helytörté-
neti, honismereti munkássága mintául szolgált és szolgál ma is a helybeli Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesületünkben.

Az 1970-es évek közepén mindketten elvégeztük a Debreceni Tanítóképző Intézet nép-
művelő‒könyvtár szakát. Ezt követően ő a nyíregyházi főiskolán magasabb fokú könyvtáro-
si, majd Budapesten az ELTE-n szociológusi diplomát szerzett.  Jómagam szintén Nyíregy-
házán magyar‒könyvtár szakon szereztem diplomát, és községünkben az általános iskolában 
tanítottam. Ez idő tájt sokáig megszakadt a kapcsolatunk azért is, mert ő Jászjákóhalma pol-
gármestere lett. Ő volt a Jászság községeit tekintve az egyetlen rendszerváltó polgármester. 
Az iránta megnyilvánuló bizalmat jelenti, hogy három cikluson át lehetett Jászjákóhalma 
polgármestere. Irányítása alatt szépen fejlődött és gyarapodott a község. 

Munkásságát és a jákóhalmi eseményeket a megyei sajtóban figyelemmel kísértem. Nekem 
Jákóhalma mindig is egyet jelentett Fodor Pistával. A honismereti és hagyományőrző tevékenysé-
ge ekkor már megyeszerte ismertté tette őt. Helytörténeti kutatásai könyvekben, tanulmányokban, 
számtalan cikkben láttak napvilágot. A „Fodor Pista kiskönyvtára” sorozat füzeteit ‒ amelyet saját 
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költségén jelentetett meg ‒ mindig megkaptam tőle. Szerkesztette és írta a Jákóhalmi Polgár című 
lapot. Alapító tagja, rendszeres szerzője volt a Jászsági Évkönyvnek, a Redemptio című honismereti 
lapnak állandó munkatársa, amelyekben biztatására én is elkezdtem írogatni. Mellesleg számtalan 
társadalmi és civil szervezetben dolgozott. Megalapította a Jászsági Honismereti Egyletet, melynek 
én is tagja lehettem. Negyedévenként mindig más jászsági településen találkoztunk mi, akik saját 
községünk, városunk honismereti munkásai vagyunk. Megismerhettük egymás tevékenységét kö-
zelebbről, és az adott település életét is. Közülünk többen Pista miatt mentünk el, mert őt hallgatni, 
amint anekdotázó humorát megcsillogtatja, az külön élmény volt számunkra. Ilyenkor rendsze-
rint kaptunk tőle valamilyen kiadványt, amit éppen frissen megjelentetett. Nagyszerűen tudott írni, 
nemcsak szakszerűen, hanem rendkívül olvasmányosan is.

Az idei Évkönyv lapjain már csupán emlékezhetünk rá. 1994 és 2019 között 33 írása jelent 
meg a Jászsági Évkönyvben. Minden év nyarán azon elmélkedett, hogy miről is írjon az év végén 
megjelenő kiadványban. Ismeretterjesztő, érdekfeszítő, olykor tanulságos vagy éppen humoros 
írásaival mindig időben elkészült, és az évkönyvet a megjelenés után lelkesen terjesztette is. Külö-
nösen értékesnek tartom a Jászság (egészen kis) lexikonjait, amelyekben név szerint összegyűjtöt-
te a honismeretben, a kertbarát és pávakör mozgalomban dolgozó jeles személyeket. ugyancsak 
maradandóan értékes dolog együtt látni az I. és a II. világháborús, az ’56-os emlékműveket, az 
1848/49-es szabadságharc, a kommunizmus áldozatainak emléktábláit az évkönyv lapjain. Jó lenne 
az ő életművét is egyszer összegyűjtve látni és láttatni valamilyen formában. Nagy feladat lenne!

Amit viszont nem lehet összegyűjteni, azok az előadásai. Fodor Pista nemcsak kiválóan írt, 
hanem nagyszerű előadó is volt. Papír nélkül (de mindig felkészülten), szabadon, érdekfeszítően 
beszélt. Szemléltető eszközt nem használt. Köztudottan viszolygott a 20. század technikai vívmá-
nyaitól, mondván, hogy azok épp előadáskor romlanak el. Elutasította a mobiltelefont, a digitális 
fényképezést. Velem rendszerint képeslapokon keresztül tartotta a kapcsolatot. Ritkábban késő este 
telefonon hívott fel arra hivatkozva, hogy mi régi népművelők úgyis „éjjeli baglyok” vagyunk, 
tehát ilyenkor is beszélgethetünk.

Legutóbbi előadásai bennem élnek tovább. Nem sokkal halála előtt, február 28-án, nálunk 
(Alsószentgyörgyön) tartott egy hangulatos előadást Jászsági anekdoták címmel. Másfél órán ke-
resztül bővérű humorral ízesen és sziporkázóan beszélt. Erről az előadásról a helyi sajtóban írtam 
egy cikket, és a megjelent újságot szándékomban állt elküldeni címére. Már nem olvashatta el, 
ekkor kaptam az értesítést, hogy Fodor István nincs többé. utolsó találkozásunk március 6-án volt 
a Jász Múzeumban, ahol a Nemzedékek kulturális jellemzői című konferencián a tanyasi emberek 
életmódjáról tartott előadást. A szimpózium utáni közös ebéden még együtt voltunk és beszélt a 
terveiről...

Egy ember életét és munkásságát ‒ a szűkre szabott terjedelmi korlátok miatt ‒ nem lehet a 
maga teljes valójában összefoglalni és méltatni. Ez az emlékezés csupán néhány pillanat felidézé-
sére nyújt potenciált „FIF” tartalmas, nagy ívű pályafutásról. Amit mi itt, a könyv lapjain ‒ számos 
közeli és távoli ismerőse nevében ‒ megtehetünk: azok a hála szavai. Köszönjük a sorsnak, hogy 
Fodor István Ferenc munkatársai, kollégái, barátai lehettünk.

Fodor István Ferenc Jászsági Évkönyvben megjelent írásai (Összeállította: Gulyás Erzsébet)
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