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Mrenáné Szakálos Ilona

TÍZ ÉVEM JÁSZBERÉNYBEN
(1973–1983)

1973. augusztus 18-án költöztünk Jászberénybe. Férjem a Magyar Nemzeti Bank helyi fi-
ókjának vezetője lett, s beosztásához szolgálati lakás járt. Így lettünk a Szabadság téri szép 
banképület lakói. Volt két hetem a berendezkedésre, ismerkedésre. Szeptember elsején már 
munkába álltam a városházán. Sem azelőtt, sem azután nem volt olyan közel egymáshoz 
a lakásom és a munkahelyem, mint Jászberényben az első két évben. Kényelmes séta volt, 
még akkor is, amikor munka előtt bölcsődébe vittem a kisfiam. A házból kilépve gyakran 
nagy nyüzsgés fogadott, akkor még a Bundás kút mögötti téren működött a piac. Már kora 
reggel hallottuk az érkező szekerek és a lovak patkóinak hangját.

Korábban csak egyszer jártam a városban, amikor eljöttünk a férjemmel megnézni a la-
kást és tájékozódni arról, milyen állást kaphatok. Négy évvel korábban végeztem az ELTE 
magyar‒népművelés szakán, volt már népművelési és középiskolai tanári gyakorlatom is. 
Ekkor látogattunk el a Tanítóképző Intézetbe is, amelynek épülete előtt épp nyílott egy 
ritka, virágzó díszcserje. Andrási Béla, az intézet igazgatója elmondta, hogy magyar tanári 
állása belátható időn belül nem lesz, de népművelési speciális kollégium vezetése esetleg 
szóba jöhet, ha lesz rá jelentkező.

A könyvtárosok csapatával 1975-ben
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A városi tanács művelődési osztályán viszont azt mondták, épp üres a népművelési 
előadói állásuk. Ennek örültem, mert ezt a munkakört Budapestről ismertem. Később ki-
derült, hogy a munkakör csak átmenetileg üres, a munkatárs gyermekgondozási szabad-
ságon van. Ezért aztán más megoldást kerestek: a régi munkakönyvi bejegyzés szerint 
hivatalosan a Gyetvai János Általános Iskolába neveztek ki tanárnak. Ott én egy órát sem 
tartottam, csak a fizetésemért mentem el havonta. A következő tanévben már találtak meg-
oldást: hivatalosan akkor lettem a művelődési osztály főelőadója. Kluka István volt a fő-
nököm. Mint mondtam, a feladatkört, a művelődési osztályra vonatkozó jogi hátteret már 
ismertem, a helyi viszonyokat viszont nem. Kézbe kaptam a szükséges munkaterveket, 
beszámolókat. Meglátogattam a hozzánk tartozó intézményeket. Mindenekelőtt a könyv-
tár érdekelt, hiszen akkor jártam az ELTE könyvtár kiegészítő szakára. Megismerhettem 
a járási könyvtár ambiciózus vezetőjét, Arató Antalt, aki nemcsak a könyvtári munkával 
foglalkozott, hanem a jászsági sajtó történetével és kisgrafika, főleg ex libris gyűjtésével is. 
Megismerkedtem a múzeum igazgatójával, Tóth Jánossal is, aki szintén sokoldalú és igé-
nyes szakember volt. Sok helytörténeti kiadvány és múzeumi füzet megjelentetése fűződik 
a nevéhez. Megtudtam, hogy Székely Mihály operaénekes (1901–1963) Jászberényben 
született, s emlékezetére minden májusban zenei napokat rendez a város. Akkortájt alapí-
totta Papp Imre gimnáziumi tanár a későbbi Jászság Népi Együttest.

Örültem, hogy ilyen mozgalmas kulturális életű kisvárosba csöppentem. Szeptember-
ben elkezdtem óraadói munkámat is a Felsőfokú Tanítóképző Intézetben. Harmadévesek-
nek (végzős évfolyam) vezettem klubvezetési speciális kollégiumot heti négy órában. 

A projektjavaslat a népművelési intézettől származott, annak alapján dolgoztam ki a 
tanfolyam anyagát. A kis csoport lelkes tagjaival programokat terveztünk és szerveztünk 
a város klubjaiban, sőt voltunk Gyöngyösön, Zagyvarékason is.  A 70-es években támo-
gatták az ifjúsági klubokat, Budapest 7. kerületében már sok tapasztalatra tettem szert. A 
támogatás a megyében is megvolt, így vált lehetővé, hogy a Ságvári Endre Megyei Mű-
velődési Központ „Klubvezetés közelről” címen 1974-ben kiadja a mi közös munkánkat 
módszertani kiadványainak sorában. Ez az 50 lapos füzet egy éves klubnaptárt, program-
tervet tartalmazott és hat foglalkozás forgatókönyvét. Szerzőtársaim a tanítványaim voltak: 
Bazsó Anna, Dobos Erika, Kálmán Mária, Ötvös Júlia, Szabados Júlia, Tóth Julianna. 
Mindnyájan sikeresen vizsgáztak. A következő tanévben már 12 fővel foglalkozhattam.

A ferences rendház felfedezése

Városházi munkám során néha váratlan feladatokat kaptam. Ilyen volt az is, amikor a Fe-
rences templom mellett működő Idősek szociális otthonába delegáltak egy ünnepségre. 
Akkor még nem volt hivatalos „idősek világnapja”, de valami hasonló ünnepség volt, aho-
vá műsort adó iskolás gyerekeket is hoztak. Eredetileg valamelyik tanácsi vezetőt kérték 
beszéd tartására, aki leadta a feladatot a művelődési osztály vezetőjének, ő pedig továbbad-
ta nekem. Én legjobb tudásom szerint írtam egy köszöntőt az idős emberek üdvözlésére, s 
időre megjelentem az otthonban. A „Barátok templomát” addig még nem láttam, s azt sem 
tudtam, hogy a szociális otthon az egykori ferences kolostorban van. Egy számomra új vi-
lágba léptem be. A különleges tagolású, freskókkal díszített mennyezetű ebédlőben, ahová 
bevezettek, ünnepélyesen öltözött idős nők ültek. Meghatottan hallgatták a gyerekek mű-
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sorát, és figyelmesen hallgattak engem is. Mindnyájunkat megtapsoltak, s apró, saját készí-
tésű ajándékokat adtak mindenkinek. Az ünnepség után körbevezettek a házban, hogy azok 
is találkozhassanak velem, akiket betegségük szobájukhoz kötött. Mindenhol szívesen fo-
gadtak, megdicsérték, amit mondtam, mert ők is hallották a rádión keresztül a műsort. Így 
szoktak misét is hallgatni. Bemutatkoztak, elmondták, hogy ki milyen rend tagja volt, hol 
szolgált korábban. Így tudtam meg, hogy ez a szociális otthon a megszűnt szerzetesrendek 
idős nővéreinek otthona. Láttam, hogy a kinti világtól mintegy elzárva élnek imádkozva, 
olvasgatva, a múltba merülve. Mégis örülnek mindenkinek, aki eljön hozzájuk.

Hazai esték: további ismerkedés a Jászsággal

Mindössze fél éve voltunk jászberényi lakosok, amikor elkezdődtek egy országos tévévetél-
kedő előkészületei. Úgy emlékszem, Liszkay Tamás volt a műsor ötletadója, először ő jelent 
meg a városban. A műsorkészítők azt tervezték, hogy négy tanárképző főiskola hallgatóiból 
kis csapatokat állítanak össze, s a diákokkal 1974 áprilisától 1975 áprilisáig bemutatnak ha-
vonta két várost. 

Persze a városok bemutatása nem volt elég érdekes a tévéseknek, ezért úgy gondolták, 
hogy a két várost bemutató csapatok versenyeznek egymással. 
Az előkészítés nagyon sok munkával járt. Jászberényt egri főiskolások képviselték, ezért ők 
időről időre megjelentek a városban, s nekünk biztosítani kellett a számba jöhető helyszínek 
megismerését. Velük mentem a városnézésre, amikor Sáros András festő-tanár mutatta meg 
a nevezetes épületeket. Megnéztük Aba-Novák freskóit a jászszentandrási templomban, a 
Lehel kürtjét a múzeumban. Megismerkedtünk a jász redemptio történetével. Vitray Tamás 
és Horváth Ádám kezében volt a műsorsorozat, ők döntöttek a helyszínek kiválasztásáról is. 
Alig volt még helyismeretem, de nekem kellett kísérgetnem őket is, és megszervezni 
a helyszíni szemlék előkészítését. Ebben segítettek a művelődési intézmények munka-
társai. A tévések számára természetes volt, hogy minden kapu megnyílik előttük. 1974. 
szeptember 20-án került sor a jászberényi adásra. Úgy emlékszem, Sárospatak volt a 
másik város, amelyet a nyíregyházi főiskolás csapat mutatott be. A mindkét városban 
több helyszínről, egyenes adásban közvetített műsor nagy esemény volt akkoriban. So-
kan dolgoztunk a háttérben, s derűsen figyeltük, hogy bizony szerepel a Hűtőgépgyár 
is, a Lehel kürtje is – amikről kezdetben úgy nyilatkoztak a műsor gazdái, hogy „ezek 
semmiképp sem lesznek benne, mert ezek már túlságosan ismertek”. Én ennek a tévémű-
sornak köszönhettem, hogy rövid idő alatt sok új ismerőst szereztem a városban, s hamar 
otthonommá vált Jászberény.  

Egy kedves vendég otthonunkban: Keresztury Dezső

A 60-as évektől rendeztek Székely Mihály Zenei Napokat a városban. A szervezést a mű-
velődési osztály fogta össze, de igen sok embert megmozgatott. A helyi hagyományokra, 
jászsági kórusokra építve gazdag zenei programot állítottak össze évente. A könyvtár ex 
libris kiállítással és emléklapokkal járult hozzá a sikerhez. Készült emlékplakett, jelvény 
(ezeket még ma is árulják az interneten). Mindig igyekeztek neves embert hívni a megnyi-
tóra. Így került sor 1976-ban Keresztury Dezső (1904–1996) meghívására. 
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Én akkor már – az időközben főiskolai rangot kapott – Tanítóképző adjunktusa voltam, de 
időnként meghívtak városi vetélkedők, szavalóversenyek zsűrijébe. 
Így volt ekkor is: megkértek, hogy kalauzoljam a Jászberénybe érkező vendéget. Szívesen 
vállaltam, mert akkor gyűjtöttem az Illyés Gyuláról szóló doktori dolgozatom anyagát, s 
reméltem, hogy a vele jó kapcsolatban levő tudós irodalmárral Illyésről is tudok beszélgetni. 

1976. május 8-án, szombaton délután volt a zenei napok megnyitója. Keresztury Dezső 
nagy érdeklődéssel járta velem a várost, minden érdekelte. Megnéztük a múzeumot, a 
könyvtárat, a Székely Mihály emlékkiállítást. Az általam vállalt délelőtti program közös 
ebéddel zárult, ami után én el akartam köszönni, hiszen várt otthon a családom. Ekkor 
jött oda hozzám a program szervezője, s kissé zavartan elmondta, hogy a 72 éves vendég 
– orvosi javaslatra – szeretne egy rövid időre lepihenni a délutáni program előtt. „Ti a köz-
pontban laktok, nem tudnád megoldani?” Gyorsan hazatelefonáltam (nem mobilon!), hogy 
viszek egy vendéget. Férjem úgy döntött, hogy sétálni megy 4 éves fiúnkkal. Édesanyám 
levette a kötényét, és feltett egy kávét a vendég fogadására. 

Emlékezetes délután volt. Keresztury Dezső elbűvölő kedvességgel üdvözölte édes-
anyámat, s közölte, nem akar aludni, csak egy kispárnát kér és egy újságot. Lefeküdt a 
nappali heverőjére, cipős lába alatt eligazította a szétterített újságot. „Maradjanak itt, 
beszélgessünk!” Én kérdezgettem, ő minden kérdésre kiselőadás-szerűen, érdekesen vá-
laszolt. Édesanyám élvezettel hallgatta. Kérdezgettem az 1945–47-es időszakról, amikor 
Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. Ehhez az időszakhoz kapcsoló-

A Bundás kút előtt 2004-ben
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dott ugyanis készülő dolgozatom egyik fejezete. Beszélt Székely Mihályról, Illyésékről, 
könyvekről. Dedikációt is kaptam tőle, amit az akkori műsorfüzet lapja őrzött meg máig. 

Megőrizte a kedves vendég megnyitóbeszédét a Jászkunság 1976. szeptemberi száma is. 
 „…Örültem, hogy itt, a Székely Mihályról elnevezett iskola előtt, a nagyrabecsült, 

holtában is eleven kiválóság emléktáblája előtt fejezhetem ki örömömet afölött, hogy ez a 
város egy művész keze után nyúl, ha a maga azonosságát, a maga szellemi rangját akarja 
valami módon bizonyítani.”

Főiskolai munkámban továbbra is fontos szerepet kapott a város, a Jászság. Egy cso-
port főiskolai hallgatóval közös kulturális programot dolgoztunk ki aprítógépgyári brigá-
dok számára. Könyvtáros szakkollégistáink a környék kis könyvtáraiban is gyakoroltak. 

1979-ben megszületett a lányunk, aki – bár csupán 4 éves koráig élt a városban – na-
gyon szívesen tért vissza mindig látogatóba. Barátaink meghívására, irodalmi rendezvé-
nyekre. Amikor verseskötete megjelent, szülővárosa is hazahívta.

1983-ban férjemet Szolnokra helyezték, én még egy tanévig ingáztam Szolnok-
ról. Nehéz volt elválni a Tanítóképző Főiskolától, ahol 1977–1984. között én voltam 

Keresztury Dezső dedikációja 1976. május 8.
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a közművelődési tanszék vezetője. A tanszékünk kutatási programját (a fiatal tanítók 
pályakezdéséről) is én irányítottam. 

Nem volt könnyű elszakadni a várostól sem, és nem is távolodtunk el egészen. Férjem 
a munkája révén is sokáig visszajárt. Én további 10 évig a Megyei Pedagógiai Intézetben 
dolgoztam, s több közös konferenciát, tanfolyamot rendeztünk a főiskola pedagógiai tan-
székével együtt. Engem is számontartottak az itteni ismerősök. 

A Jászsági Évkönyvbe is írhattam munkámról, értesültem a jászsági újdonságokról. 
Érdeklődéssel és rokonszenvvel figyeltük a Jászságban folyó érték- és hagyományőrző 
tevékenységet. Szobánk falán ott van Gecse Árpád, Vuics István egy-egy képe, őrizzük 
a könyvtár ex libriseit. Visszatekintve életünknek erre a tíz évére, úgy érzem, egy kicsit 
jászberényiek is maradtunk, s talán ránk is emlékeznek még.
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