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Lukácsi Katalin 

 

EGY KISVÁROS ÉS EGY KISKÖZÖSSÉG 

TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁG SZÍVÉBEN 

 

Jászberény története a kezdetektől a reformkorig. Szerk. Pethő László. 

Jászsági Évkönyv Alapítvány, Jászberény, 2014. 432. old. 

 

 

A Jászberény története a kezdetektől a reformkorig című tanulmánykötet egy három 

részesre tervezett sorozat első kötete. A sorozatot szerkesztő Pethő László 

(szociológus, ny. egyetemi docens) a következő részt 2015-ben, míg a tervek szerint a 

zárókötetet 2016-ban jelentetné meg. A cím alapján is látható, hogy a sorozat 

vezérfonala a kronológia. A második kötet a reformkortól 1930-ig terjedő időszakot 

öleli föl (az 1930-as években nyílt meg Jászberényben a tanítóképző intézet), a 

harmadik könyv pedig a rendszerváltásig mesélné el Jászberény történetét. 

A több kötetből álló kiadvány a kiadó, a Jászsági Évkönyv Alapítvány eddigi 

legnagyobb vállalkozása, a könyv tehát egy civil kezdeményezés eredménye. Pethő 

László, aki e sorozat mellett a Jászsági Évkönyvek1 felelős szerkesztője is egyben, 

előszavában leírja, hogy az évkönyveket szoros szálak fűzik össze a Jászberény 

történetét bemutató sorozattal. A kötet szerzői2 közül többen rendszeresen 

publikálnak az évkönyvekben is, de még fontosabb kapcsolat, hogy az 1993 óta 

                                                 
1 Online elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán: http://epa.oszk.hu/02200/02295/. (Utolsó 

megtekintés: 2015. május 10.) 
2 A szerzők névsorrendben: Bagi Gábor, Bathó Edit, Besenyi Vendel, Dávid Áron, Langó Péter, Lovas 

Lajos, Kováts István, Papp Izabella, Prohászka Péter, Szikszai Mihály, Törőcsik István, Ugry Bálint, 

Wirth Lajos. A kronológiát Szabó Jánosné Taczmann Mária állította össze. 
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megjelenő évkönyvekben mindig külön részt alkottak a Jászság történetét feldolgozó 

tanulmányok. Természetes kifejlete volt így az évkönyvek évtizedes szerkesztésének, 

hogy egy átfogó tanulmánykötet szülessen a kezdeményezésből.  

A szerzők között régészeket, levéltárosokat, muzeológusokat, egyetemi 

oktatókat találunk. A Jászberény történetében publikált tanulmányok azonban külön e 

kötethez készültek, így a történeti kutatás legfrissebb eredményeit rögzítik. Korábbi 

monografikus munkák óta ez az első vállalkozás, hogy a Jászság fővárosának tartott 

település történetét összefoglalják. A munka elsődleges értéke és jelentősége tehát ez 

a hiánypótlás, mind a történeti kutatók, mind az érdeklődő olvasók számára. 

A könyvvel való ismerkedésünk legelején fontos feltennünk a kérdést: egy 

várostörténeti könyvet tartunk a kezünkben, vagy egy közösségnek, a jászoknak a 

történetéről szóló kötetet, amely figyelmének célkeresztjében a Jászság történeti 

központja, Jászberény áll. Mindkét nézőpont igaz. A kötet követi a várostörténeti 

munkák általános szerkesztési elveit, azonban a tanulmányok között olyan írások is 

helyet kaptak, amelyek közvetlenül nem a város történetéről szólnak, inkább a 

szélesebb közösséget, a jászokat érintik. Ilyen tanulmány például a Lehel-kürtjéről 

szóló, a kutatás jelenlegi állását rögzítő írás, valamint ahhoz kapcsolódva az 

elefántcsont középkori kereskedelmét bemutató mű. A kötet főszerkesztője és 

szerkesztői ugyanígy szükségesnek vélték, hogy a Jászberény történetét bemutató 

könyvben a jászokról szerepeljen egy külön értekezés. Ezen szerkesztési elv szerint a 

kötet kevésbé homogén, azonban informatívabb és nyitottabb a tágabb publikum 

számára is. 

Fontos szempont volt ugyanis az olvasmányosság, hogy a kötet a lehető 

legszélesebb közönség számára elérhető és fogyasztható legyen. A történeti kutatók 

munkáját talán nehezíti, hogy lábjegyzetek egyáltalán nincsenek a könyvben, 

hivatkozások helyett azonban a kötet végén tanulmányokra lebontva részletes 

bibliográfiai összegzés olvasható. Nehéz, de a történészek számára az egyik 
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legfontosabb vállalkozás, hogy a legfrissebb tudományos eredményeket és a 

történésztársadalom által létrehozott hiteles tudást a széles közönség érdeklődését 

fölkeltve és megtartva adják közre. Részben ezt a célt szolgálja a kötet gazdag 

képanyaga és a megértést segítő táblázatok is. Másrészt több olyan, hosszas adatsort 

is tartalmaz a könyv, amelyek az érdeklődés felkeltésétől függetlenül inkább a jövő 

kutatóinak munkáját szeretnék megkönnyíteni. 

A kötet öt fejezetre oszlik, amelyek a város történetében fontos korszakokat 

jelölnek. Az első fejezetben három régészeti tanulmány a város előtörténetével, 

Jászberény alapítását megelőzően a helyszín őskori, ókori és Árpád-kori leleteivel 

foglalkozik. A fejezet záró írása viszont más szempontból közelíti meg Jászberény 

történetét, ugyanis a jászokról szól, sokatmondó  címmel: A Kaukázustól a Kárpátokig. 

Ebben a tanulmányban is érezhetővé válik a laikus olvasót kiszolgálni igyekvő 

szerkesztői szándék. A tanulmány ugyanis közli a Pilisben talált jász szójegyzéket, 

amely – bár a kutatók számára jól ismert – az öntudatos jász polgároknak vagy a 

jászok iránt érdeklődőknek különösen értékes és érdekes lehet. 

A második fejezet a középkoré, itt kapnak helyet a Lehel-kürtjével foglalkozó 

tanulmányok, és egy átfogó írás a középkori Berényszállásról, amely ismételten 

szélesebb spektrumból vizsgálja a város történetét. A harmadik fejezet a török 

hódoltság időszakát mutatja be, amely a jász történeti tudat egyik legkevésbé tárgyalt 

korszaka. A fejezetet két tanulmány alkotja. Az első a 17. századi városi népességgel 

foglalkozik, teljes egészében közli az 1699-es Pentz-féle összeírást, és elemzi is azt (az 

összeírás a jászok eladatásának előkészítését képezte). A fejezet másik írása a kötet 

egyik leghosszabb tanulmánya, Berény török hódoltság korabeli átfogó történetét írja 

le. Ez a tanulmány Jászberény történetének és így a kötetnek is az egyik 

kulcsfontosságú tanulmánya, ugyanis a város mai arculata, társadalmi, kulturális 

összetétele a tárgyalt időszakban kezdett kialakulni. 
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A fejezetek korszakhatáraival kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy az 

országon belül egyes közösségek történeti cezúrái nem esnek mindig egybe az egész 

ország történelmének mérföldköveivel. Az 1526-os dátum ugyan a jászoknál is 

megkerülhetetlen, de a török hódoltságnak nevezett korszak a Jászságban nem Buda 

visszavételével zárul le, hanem az „eladatással”, tehát 1702-ben, amikor I. Lipót a 

jászokat eladta a Német Lovagrendnek (ami azért is fontos cezúra, mert a hódoltság 

és a visszafoglalás a Jászságot nem rázta meg annyira). Így a jászok és Jászberény 

számára a következő igazán fontos dátum nem a Rákóczi-szabadságharchoz (bár 

abban nem volt köszönet, ahogy a református kurucok felvonultak a katolikus 

városban) vagy a későbbi polgári ébredéshez kötődik. A történelmileg fontos 

fordulat Mária Terézia uralkodásának idején, 1745-ben történt, amikor a jászok és 

kunok megváltották magukat immáron a Pesti Invalidusháztól. Ez volt a Jász–Kun 

Redemptio, amely a mai jász identitás egyik fundamentuma. Mint ahogy másutt a 

nemesi családok leszármazottai a bárói, grófi rangra büszkék, úgy a Jászságban a 

„redemptus” jelző ad tartást az utódoknak.  

A jászberényi redemptusok listája teljes egészében olvasható a könyvben, 

amely különösen értékes a rokoni szálakkal a városhoz kötődőek számára. Ez a lista, 

amely a település leggazdagabb, valamint legöntudatosabb polgárait fogja egybe, 

egyszersmind a későbbi politikatörténet szempontjából is fontos háttéradat. 

A XVIII. század és a XIX. század első évtizedeinek történetét két külön fejezet 

tárgyalja. Az első fejezet foglalkozik a redempcióval és a redemptusokkal, valamint 

Jászberénnyel mint a Hármas Kerület központjával, a város fénykorával. A sors 

fintora, hogy bár a jászok és Jászberény az eladatás évtizedeire csapásként 

emlékeznek, kulcsfontosságú momentum volt a város történetében, hogy a Német 

Lovagrend, majd a Pesti Invalidusház is itt alakította ki központját, és a Hármas 

Kerület székhelyi tisztjét Berény 1745 után is megőrizte. 
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A tanulmányok utolsó csokra (öt tanulmány) Jászberény város fénykorának 

különböző aspektusait mutatja be. Az első a kerületi székház épületének részletes 

történetéről, a következő a város malmairól, a harmadik a létesült főgimnázium (ma: 

Lehel Vezér Gimnázium) tudós tanárairól szól. A negyedik tanulmány a városi 

bíráskodást, a helyi bűneseteket vizsgálja, az érdekesség kedvéért az istenkáromló és 

paráználkodó bűnelkövetésre helyezve a hangsúlyt. A kötet záró tanulmánya pedig 

– több más tanulmányhoz hasonlóan – gazdag képanyaggal a város főtemplomának, 

a Nagyboldogasszony templom kriptájának titkait mutatja be: a koporsók díszítését 

és az eltemetettek ruháit, tehát a korszak öltözködését. 

A könyv a már említett részletes bibliográfiákon túl a végén egy nagyon 

értékes időrendi áttekintést is tartalmaz, amely a tanulmányokban szereplő 

évszámokból építkezik. Az időrendi táblázatot követően pedig egy adatbázis zárja a 

kötetet, amely az interneten is elérhető történeti forrásokat és munkákat foglalja 

össze. 

A fejezetek tartalmi felépítése nem egységes, vannak epizód-jellegű 

tanulmányok a kötetben, ami egy várostörténeti kézikönyv szempontjából hátrány. 

Az írásművek azonban önmagukban mind értékes tudományos munkák, és mivel 

többségükben szorosan kapcsolódnak Jászberény történetéhez, kézenfekvő, hogy 

közös kiadványban szerepeljenek.  

Minél kisebb közösség teljes történetét igyekszünk hitelesen és szakszerűen 

feldolgozni, annál nehezebb a dolgunk. A források megléte annál kétségesebb 

valamint megfelelő kutatógárdát is annál nehezebb találni (nem beszélve a kötet 

szerkesztéséhez és kiadásához szükséges anyagiakról). A hiányosságok ellenére a 

történészeknek mégis kötelességük a már meglévő tudást közösségük számára 

elérhetővé tenni. 

A Jászberény története a kezdetektől a reformkorig céljának megfelelően valóban 

olvasmányos könyv, és aki kicsit is érdeklődik a történelem iránt, szívesen fogja 
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lapozni. Számomra a könyv igazi erénye abban mutatkozik meg, hogy semmilyen 

hamis mítoszépítés, szükségtelen bálványrombolás nem történik a sorok között. A 

könyvet Jászberény város önkormányzata is finanszírozta. A politika, mint 

megrendelő, a történésztársadalom számára az egyik legveszélyesebb kihívás, hogy 

tudományossága, hitelessége ne sérüljön, a könyvben viszont nyoma sincs 

elfogultságnak. Ez a kötet egy értékes példája a történész igazi hivatásának. A 

közösség tudásvágyát és a politika Ki vagyok én? kérdésének megválaszolását a 

nélkül végzi el, hogy tudományos igényességéről lemondana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




