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JÁSZBERÉNY VÁROS TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN

A város történetének megírása régóta foglalkoztatja a kutatókat. Elég csak Fodor Ferenc, Kocsis 
Gyula, Bánkiné Molnár Erzsébet vagy Bagi Gábor műveire gondolnunk. Ezt a vonalat, vagyis 
Jászberény minél jobb megismerését kívánja folytatni Pethő László is, aki vállalva a főszerkesz-
tőség minden terhét, egy három kötetből álló Jászberény történetét, kultúráját, hagyományait 
széleskörűen feldolgozó munkába kezdett. A kötetek különböző, a Jászsági kutatásokban már 
elismert szerzők tanulmányait tartalmazzák. 

Az első megjelent kötet Jászberény története a kezdetektől a reformkorig címet viseli. A 
könyv 17 tanulmánya öt témakörben oszlik el. Az első fejezet a város őskori, népvándorlás kori, 
avar- és honfoglalás kori régészeti leletanyaga alapján írja le a terület korai történetét. Külön 
fejezetet kap a Lehel-kürtjéhez kapcsolódó témakörök (például az elefántcsont kereskedelme) 
feldolgozása és a középkori Berényszállás históriája. A török hódoltság fejezete központi figyel-
met kapott a kötetben. Két szerző, Kocsis Gyula és Papp Izabella tanulmánya alaposan és részle-
tesen taglalja ezen időszak gazdasági, társadalmi, életmódbeli változásait, külön mellékletekkel 
például a város bíráiról, vagy Jászberény népességének 1699-es összeírásáról. 

A város 18. és 19. század első felének eseményeit feldolgozó fejezet központi szerepet tölt be 
a tanulmánykötetben, hiszen a Jászkun (Hármas) Kerület 1702-es Német Lovagrendnek történő 
eladatása és a redempció, vagyis a jászok és kunok önmegváltása utáni eseményeket, gazdasági, 
társadalmi és életmódbeli változásokat fejti ki. Bagi Gábor tanulmánya részletesen, táblázatok 
segítségével dolgozza fel a témát. A tanulmány kitér arra is, hogyan oszlottak meg például a 
hadiadók költségei a különböző jászsági települések között, az egészségügyre, a településképre, 
és a különböző vallásúak megoszlására is. 

Az utolsó fejezet Jászberény ipar-, művelődés- és jogtörténetének szentel egy-egy írást. Lo-
vas Lajos például a korabeli peres esetekből válogatva mutatja be a kor szokásrendszerét és 
társadalmi viszonyait, Bathó Edit pedig a Nagyboldogasszony templom kriptájában talált tárgyi 
leletekről ad bővebb tájékoztatást.

A könyv borítása igényes munka, dominál a kék szín, amely Jászberény város címeré-
ben is szerepel. A borítón a város stilizált városképe látható, valamint egy részlet az városi 
jegyzőkönyvekbő, mintegy háttérként. A borítóterv Bartos Kinga munkáját dicséri. 

A kötet összességében igényes, gondosan szerkesztett munka, amely egyrészt hiánypótló, 
másrészt kiegészítő jellegéből adódóan nem törekszik arra, hogy Jászberény történetének a leg-
apróbb részleteit bemutassa, de az olvasó a kötet elolvasása után mégis kap egy összefüggő 
tudásanyagot nemcsak a város életéről, eseményeiről, hanem közvetve az egész Jászság történe-
téről is. (Jászberény története a kezdetektől a reformkorig. Főszerkesztő: Pethő László, tördelő-
szerkesztője: Buschmann Éva; Nyomda: Artander Kft. Jászberény, 2014. 432 oldal)


