
 140  ÉVES  A  JÁSZ  MÚZEUM -  SZEMÉLYES GONDOLATOK 
 

Kivételes eseménynek lehettünk részesei 2014. november 14-én, Jászberényben. Ekkor 
ünnepeltük a Jász Múzeum 140 éves fennállásának nagyszerű jubileumát és a Redemptio folyóirat 
20 éves megszületését. Ezen a napon megtapasztalhattuk azt a felemelő érzést, hogy egy közös cél, 
ha nemes és megfelelően van irányítva, milyen hatékony és eredményes.   

Az ünnepségre érkező vendégeket a díszruhába öltözött házigazdák kedvesen köszöntötték 
a Déryné Rendezvényház bejáratánál.   

Az ünnepi műsor levezetője Gócsáné dr. Móró Csilla, a tápiószelei Blaskovich Múzeum 
igazgatója volt. Az ünnepi köszöntők, amelyeknek igen hosszú sora volt, magvas gondolataikkal, 
tisztelettel és elismeréssel köszöntötték a múzeum igazgatóját, Hortiné dr. Bathó Editet, 
munkatársait és rajta keresztül magát a Jász Múzeumot.    

Köszöntőt mondott Dr. Szabó Tamás Jászberény polgármestere, aki beszédében kiemelte a 
Jász Múzeum kivételesen nagy jelentőségét, jótékony és nevelő hatását, amely nagyon hatékonyan 
segíti a Jászság kulturális életét.  Külön méltatta az igazgató Hortiné dr. Bathó Edit rendkívüli 
sokoldalú, nagyon aktív tevékenységét.  Tulajdonképpen a város kulturális életének nagyon fontos 
magját jelenti a Jász Múzeum. 

Dr. Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának 
főosztályvezetője sajnos személyesen nem tudott jelen lenni, de egy szép levéllel köszöntötte az 
ünnep alkalmából az igazgatót, a múzeumot és dolgozóit. 

Fábián József jászkun főkapitány beszédében hangsúlyozta, hogy mint főkapitány, nagyon 
sok esetben sikeresen hívta fel a figyelmet a múltunk, a történelmünk ismeretének jelentőségére.     

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat elnöke köszöntőjében a Jász 
Múzeum munkájának jelentőségét méltatta, ezen túl Hortiné dr. Bathó Edit tevékeny részvételét 
emelte ki ebből a többszörös születésnap alkalmából. 

Borbás Ferenc jászkapitány volt a következő személy, akit felkért a műsorvezető, 
köszöntőjének elmondására.  Kapitány Úr elismerő szavai is igazolták a Jász Múzeum szerepének 
fontosságát, igazgatójának és munkatársainak rátermettségét, aktivitását. 

Papp Izabella levéltáros kihangsúlyozta a Jász Múzeum nagyszerű létét, annak fontosságát, 
az igazgató dr. Bathó Edit és munkatársai rengeteg munkáját, eredményeiket. 

Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója egy hosszú lélegzetű, fotókkal illusztrált 
előadásban részletesen ismertette a Jász Múzeum születését, azok eddigi vezetőinek nevét, a volt 
munkatársak főbb elvégzett munkáit, eredményeit.  Itt legalább egy fontos személynek, Sipos 
Orbánnak a munkájáról kell említést tenni. Az akkori polgármester helyettes elérte nagyszerű 
kezdeményezésével és tevékenységével, hogy Jászberényen keresztül haladjon a vasútvonal. Ennek 
érdekében 120 tagú küldöttséget szervezett, akik ötfős csoportokban felkeresték a képviselőket, 
meggyőzték őket ennek fontosságáról.  Sipos Orbán Jászberény országgyűlési képviselőjeként 
nagyon sokat tett városa érdekében.  Ő vetette fel a Múzeum megalapításának gondolatát, amelyet 
sikerült ezelőtt 140 évvel, 1874-ben megnyitni.  Nagyon sok munkájába került a Múzeum 
létrehozása. 

A Jász Múzeum 140 éves évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségen - az 
Igazgatónő előadásában - megjelent a Jász Múzeum életének legfontosabb mozzanatai, 
rendezvényei, kiállításai. Szinte megszámlálhatatlan az a sok kiállítás, kulturális esemény, amely a 
Jász Múzeum hatékony közreműködésével valósult meg. Mégis, így egyben visszatekintve a múltra, 



megállapítható, hogy szorgalmas munkával, rengeteg önként vállalt feladattal egy csodát tudtak 
megvalósítani Jászberényben: Bevonták a lakosság jelentős részét a történelem szeretetébe; A 
hazai, különféle kulturális tennivalók műveléséhez aktív segítőket szereztek!    

E nemes törekvéseknek sok esetben eszmei atyja, sőt megvalósítója Hortiné dr. Bathó Edit, 
aki Jászberényben vitathatatlanul nagy jelentőségű közéleti személyiség. Az Igazgatónő arculatot 
adott és ad nem pusztán a Jász Múzeumnak, hanem magának Jászberény városának is. Kivételes 
talentumot kapott, amellyel remek érzékkel bánik. A legkülönfélébb területek - kézművesség, 
festészet, népzene, néptánc, történelem, irodalom, népi hímzések, viselet… - szeretetére, a 
hagyományok ápolására tanítja a gyermekeket és az éltesebb korú jászokat egyaránt.  Nem 
hagyhatom szó nélkül azt sem, hogy színdarab íróként, amatőr színészek vezetőjeként is 
megismerhettük Őt Lajosmizsén!  A hagyományőrzők nálunk is nagy sikert arattak színes 
tevékenységeikkel!  Hortiné Dr. Bathó Editet leginkább egy olyan karmesterhez tudom hasonlítani, 
aki remekül vezényli a zenekarát, de több annál, mint egy kitűnő karmester.  Miután azt a zenekari 
művet vezényli, amelyet Ő maga komponált, sőt a librettót is maga írta, így nála senki sem 
ismerheti jobban a művet, ezért minden, hangszert megszólaltató zenészben érzi a legkisebb 
lélekrezdülést is. Érthető tehát, hogy Hortiné Jászberényben egy kulturális életet megjelenítő, 
aktivizáló személynek tekinthető.  Biztosra vehető, hogy nagyon sok emberben felébreszti a tenni 
akarás vágyát. Munkatársai mindenben segítik. Támogatói között találunk kiváló szakembereket, 
vagy egyszerűen csak önkéntes segítőket. Hortiné dr. Bathó Edit szellemi iránytűként ragyog fenn 
Jászberény egén! 

A tömör, érdekfeszítő előadást az emléklapok átadása követte. Nagyon sok személynek 
adtak át ebből az alkalomból emléklapot. (Én is kaptam, amelyet ezúton is megköszönök.)    

Ezután sok-sok köszöntés következett.  A köszöntők mindegyike elismerését fejezte ki a Jász 
Múzeum Vezetőjének és Munkatársainak. Lajosmizse testvérváros részéről Józsáné dr. Kiss Irén és 
dr. Balogh László adott át ajándékot az ünnep alkalmából, majd én is.  Józsáné dr. Kiss Irén szép 
gondolatokkal méltatta Hortiné dr. Bathó Edit és munkatársai értékes munkáját, eredményeit, 
valamint megköszönte a Lajosmizsének tett nélkülözhetetlen segítséget. Jómagam is kifejeztem 
elismerésemet, s kértem, érezze szeretetünket. Kívánom, hogy ezután is dolgozzon fehér izzásban!  
Isten segítse meg’ ezekben a nagy értékeket jelentő munkák elvégzésében!  

A Jász Múzeumban tett rövid látogatást követően az Ifjúsági Házba mentünk, ahol Bolla 
János emeritusz jászkapitány várta a vendégsereget. A jelentős létszámú önkéntes kukta a híres jász 
vendéglátásról tettek tanúbizonyságot, ügyelve arra, hogy senki éhen ne maradjon. 

 
A jubileumi ünnepség kivételes, emlékezetes esemény volt mindannyiunk számára. 

Köszönjük, hogy ezen a szép napon mi is együtt ünnepelhettünk jász testvéreinkkel. 
 
Lajosmizse, 2014. november 16. 
 

                      Sólyom János 
 
 

              



 
 

Bolla János emeritusz Jászkapitány Úr köszöntőt mond 
 

 
 

Hortiné Dr. Bathó Edit felvágja az álomszép,  
jász motívumokkal ékesített születésnapi tortát 


