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JÁSZFÉNYSZARU TÖRTÉNETE 
 
 
 Éppen tíz éve annak, hogy Jászfényszaru nagyközség, ismét városi ranggal büszkélkedhet. A 
település történetét bemutató kötet megjelentetésével a Fényszaruiak Baráti Egyesülete méltó módot 
talált arra, hogy az ünnepi évfordulót még szebbé varázsolja. Jászfényszaru életírása Lantos Péter 
tolmácsolásában a település kiváltságolt korszakát kíséri végig, s ad életrajzot az elmúlt kor 
mindennapjairól, a falu és a hajdani mezıváros dolgos, küzdelmes életérıl. A könyv öt nagy 
fejezetre tagolódva, a jászok megjelenését megelızı korszakban kezdıdik, és a jászkun kiváltságok 
megszőnésével ér véget. 
  Jászfényszaru elsı írásos említése 1433-ból, Zsigmond király oklevelébıl ismert, de a hely 
már korábban lakott volt. Bizonyság erre a Kozma-dombi ásatáson talált régészeti leletsor, a 
Selmeczi László által feltárt Árpád-kori templom alapjának maradványa. Fényszaru nevét több 
változatban ismerték, a legrégebbi a Fevenszaru megnevezés. Palugyai Imre 1854-ben megjelent 
könyvében, a hely nevét Lehel kürtjével hozza összefüggésbe és Fényesszarvnak magyarázza. 
Lantos Péter részletes névmagyarázata még néhány változattal gazdagítja az elemzést. 
 A török uralom pusztítása a Jászságot sem kímélte meg. Miként a Duna–Tisza közén élt 
kunoknak, úgy Fényszaru lakóinak is menekülniük kellett, igaz néhány évitizeddel késıbb, mint a 
török hadak elsı támadási útvonalába került kiskunságiaknak. 1558 után Fényszaruból palóc 
vidékre, Fülek környékére menekültek, s csak 75 év múltán tértek vissza az elhagyott jász földre. 
Hasonló sorsra jutott a Jászság többi faluja. A visszaköltözött népesség csatlakozó, jövevény 
családokkal gyarapodott. 1699-ben Pentz Kristóf 78 helybeli és 90 jövevény családot írt össze. A 
falu lakossága ekkor 1176 fı volt. 
 A könyvbıl az eladatás korszaka, a Rákóczi-szabadságharc eseményei, s a híres „Jászezer” 
katonai dicsısége mellett olvashatunk a népesség számbeli és anyagi gyarapodásáról. A 
túlnépesedett Fényszaruból 1743-ban 73 család átköltözött Félegyháza pusztára és más 
betelepülıkkel együtt megalapította a mai Kiskunfélegyházát. A magukkal vitt kicsiny tőzharang  
lett Félegyháza elsı templomi harangja. 
 A jász és kun, ezidıben már jászkun történelem legfényesebb napjait, a redempció elnyerése 
jelentette. Fényszaruban 157-en váltottak redempcionális földet. Névsorukat a szerzı a kötet végén 
közli. Lantos Péter levéltári dokumentumokra támaszkodva ismertet meg a község 
önkormányzatával, a tanács szerteágazó feladataival és koordináló tevékenységével. A XVIII. 
század közepén még kétbeltelkes, halmazos falu 1801-tıl fokozatosan utcás településsé alakult, a 
kertekbe lakóházak épültek. Míg 1745-ben csupán 134 ház állt a belterületen, 1801-ben már 453. 
Az 1820-as évektıl a tıkeföld szántókon egyre több tanyát emeltek. 
 A napi eseményeket, a közbiztonság alakulását, a földmővelés módját a szerzı jól 
megválasztott egykorú idézetekkel teszi szemléletesebbé és hitelessé. Nyomon követhetı a falu 
távoli pusztájának Karának a benépesülése. Karapusztát a redempció után legeltetı állattartással 
hasznosították, szántóknak a XVIII. század utolsó harmadában osztottak belıle, 1791-ben már hét 
dőlı szántóföld volt itt. A pusztai szántókat harmincévente újraosztották, miközben a 
földmőveléshez szükséges tanyai házakban egyre több idıt töltöttek a gazdák vagy cselédeik.  
Karapuszta adott helyet a második elhúzódó kitelepülési hullámnak, amelyben 1854-ig 691 
jászfényszarui lakos költözött Karára. 
 Az olvasó képet kap az egyház és az iskola fenntartásának gondjairól, létesítményeirıl, a 
„közalkalmazottak” fizetésérıl. Az elsı céh viszonylag késın, 1817-ben alakult meg. Mivel a 
faluban kevés iparőzı volt, csak úgy alakíthattak céhet, hogy mind az ötven mesterember 



összefogott, s együtt, vegyes céhben védték az érdekeiket. A földváltókhoz hasonlóan, az iparosok 
névsorát is megtaláljuk a könyv mellékletében. 
 Az 1800-as évektıl különösen nagy figyelmet szenteltek a belterület rendezésének.  Sorra 
nyíltak az új utcák, felszámolták a közlekedést akadályozó gabonásvermeket. Utak, hidak, gátak 
épültek. 1827-ben új tanácsházat emeltek. A fejlıdı Fényszaru 1829-ben elérkezettnek látta az idıt, 
hogy vásártartási privilégiumot szerezzen. A törekvést 1831-ben  siker koronázta. Az országos vásár 
tartásának engedélyezésével a már korábban is kiváltságolt település mezıvárossá válása elıl 
elhárult az utolsó akadály. 
 Jászfényszaru mezıváros lakói derekasan kivették részüket a szabadságharcból. Kilencven 
fényszarui önkéntes nemzetır ment a verbászi táborba, hogy fegyveresen vegyen részt a délvidéki 
harcokban. A hadi kiadásokról, s a katonai terhekrıl a könyv több fejezetében adatgazdag 
forrásokból kaphatunk ismeretet.  
 A kiváltságolt település harmadik nagy népesség kibocsátása 1860-tól következett be, 
amikor több mint 300 család költözött a véglegesen felosztott Karára. Késıbb Jenı-pusztával 
egyesítve új községet hoztak létre, a mai Jászkarajenıt. A földtulajdonosok száma a redempcióhoz 
viszonyítva a kiegyezésig csaknem meghatszorozódott. Egy valami azonban nem változott, a 
legkisebb mővelési ág Jászfényszarun mindenkor az erdı maradt. 
 Jászfényszaru 1871-ben lemondott a városi rangról, majd 1876-ban a Jászkun Kerület 
megszüntetésekor Jász–Nagykun–Szolnok vármegyébe került. Új kapcsolatokat épített, amit 1873-
tól már a Hatvan–Szolnok közötti vasútvonal is elısegített. 
 A könyvet több melléklet zárja. Az említetteken kívül itt található a Jász himnusz szövege, 
és a település helynévanyaga. 
 Lantos Péter levéltári kutatásokra épített könyve Jászfényszaru hiteles életírása. A könyv 
megjelentetéséért külön dícséret illeti a kiadót, a Fényszaruiak Baráti Egyesületét, és minden 
jászfényszarui lakost, aki e nemes célra felajánlotta adója 1 %-át. A közös összefogás – mint mindig 
a jász történelemben – most is eredményesnek bizonyult. Csupán sok jó akarat, elkötelezett szerzı, 
Lantos Péter, és egy lelkes szervezı, Tóth Tibor kellett hozzá. A könyvet jó szível ajánlom 
mindenkinek akit érdekel a Jászság történelme, egy olyan falu élniakarása, amelynek lakosai 
történelmük során még két kunsági települést is életrekeltettek.  
(Lantos Péter: Jászfényszaru története. Életírás a redemptiótól a jász kiváltság megszőnéséig. 
Kiadja a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Jászfényszaru, 2003. 194 p.)  
 
         


