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„Éjjel, nappal forgasd kezedben az Atyák' emlékezetit,
visgáld meg nemzetednek eredetét, a' történt dolgait,
és a' Jegyző könyveknek emlékezeteit tartsd fel eszedben,
mert rút dolog a' maga Hazájában tudatlan jövevénynek lenni. "

(Cassiodorus)

Horváth Péter életéről nem sokat tudtunk egész 1979-ig, noha az ismert volt, hogy
vannak jákóhalmi leszármazottai, ő maga pedig magyar nyelvű könyve végén leírta, hogy
Jákóhalmán született.

Az 1970-es években nekiláttam, hogy kinyomozzam, amit lehet életéről, hiszen az
említett utalásban arról nem írt, hogy mikor született. (így fordulhatott elő, hogy abban az
időben a jászberényi műsorfüzetben megjelent rövid tájékoztatómban egy később szerzett
adat miatt értelmetlen szöveg jelent meg a nyomda hibájából.) Abból indultam ki, hogy két
könyve 1801-ben, illetve 1823-ban jelent meg. A jákóhalmi egyházi levéltárban -
gondolván, hogy talán lehetett 30-40 év körül, amikor első könyvét megírta - az 1760-as
évektől kezdtem átbogarászni az adatokat, s mikor nem jártam eredménnyel, akkor
kezdtem visszafelé haladni, s kiderült, hogy már első könyve megjelenésekor is 45 éves
volt, ugyanis 1756. február 19-én született. Időközben a jászberényi Lehel Vezér
Gimnázium régi évkönyveinek is birtokába jutottam - s mivel annak a gimnáziumnak volt
22 évig az igazgatója, így ismét közelebb kerültem életének megismeréséhez. Ez alapján
és 1823-ban megjelent könyve alapján már annak tudatában kutathattam a berényi
nagytemplom adattárában, hogy halála ezt követően következett be, s ott rá is bukkantam
az 1829. február 24-i időpontra. így történt, hogy Horváth Péterről az első - adatokkal
ellátott- ismertetés tőlem jelent meg a Honismeret című folyóirat 1979. évi 1. számában.
Ebben az évben volt halálának a 150. évfordulója, így ez okot adott arra, hogy 16 éve
működő honismereti szakkörünket róla nevezzük el. Ugyanezt az alkalmat használtuk fel
arra is, hogy a községi tanácsnak javasoljuk, hogy utcát nevezzen el róla. A javasolt utca
éppen az én lakásomtól - a Bocskai utcától - indult a Tama felé, s mivel hajdan a község
belső magjának itt volt a határa, így korábban csak három ház állt benne, egy az ide kifutó
Ficzek Károly, kettő pedig a Zrínyi utcához számozva. A kertek azonban folyamatosan
beépültek, így ma már 11 ház tartozik ide. A Tanács - múzeumi szakembereket
megkérdezve, hogy „haladó szellemű volt-e" Horváth Péter, s pozitív választ kapott -
hozzájárult az elnevezéshez, s így ma első reggeli pillantásommal a Horváth Péter utcára
tekinthetek.
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ÉLETUTAK - MEGEMLÉKEZÉSEK

Azóta többen is foglalkoztak Horváth Péterrel, - különösen Sugárné Koncsek Aranka,
aki kutatásainak eredményeit több helyen is közzé tette. A Jász történelmi
arcképcsarnoknak két kiadása is megjelent a Jász Múzeum Jászsági Füzetek sorozatában
az ő adataival, a Jászok Egyesülete által fakszimile kiadásban megjelent Horváth Péter-
kötet végén pedig Szabó László emlékezett meg a szerzőről. A 2006-ban Jákóhalmán
megrendezett ünnepségen Selmeczi László, a szolnoki Damjanich Múzeum korábbi
igazgatója emlékezett.

Horváth Péter ősei - a nagyszülők - Horváth János és neje Fazekas Borbála 1720.
október 8-án kaptak nemeslevelet Egerben III. Károlytól. Fiuk - a már Jákóhalmán
született Márton földbirtokos és községi előljáró volt, aki Szűcs Katalint vette feleségül.
Az ő nyolcadik gyerekükként született Péter 1756. február 19-én Jákóhalmán, abban a
házban, melynek fényképe fennmaradt, de maga az épület - mint községi pártház - az
1960-as évek végén lebontásra került. Elemi iskoláit Jákóhalmán végezte, gimnáziumba
Jászapátira és Egerben járt. (1767-ben már gimnázium nyílt - elsőként a Jászságban, de 12
év után átkerült Jászberénybe.) Horváth Péter paptanárnak készült és 1776-ban belépett a
kegyesrendi szerzetbe. 1781-ben viszont saját kérésére „gyengemejjűségére" (tüdőbajra)
hivatkozva a pappá szentelés előtt elhagyta a rendet, ahol korábban „dicséretesen tanított".
Valószínű, hogy nem ez volt az igazi indoka, melyet az is bizonyít, hogy több mint 73 évet
élt, - hanem inkább az, hogy ez volt a francia forradalom kora, s hatottak rá a
felvilágosodás eszméi.

Miután jogi tanulmányokat folytatott - 1783-ban Jászberény város tanácsának
vicenótáriusa (másodjegyzője) lett és a Szent Ferenc-rend jogi megbízottja. 1785-től
jászkun kerületi vicenótárius, majd 1804-től első nótárius, 1805-től pedig főpénztáros.
Mindemellett a jászberényi nemzeti oskolák felügyelője és a királyi gimnázium igazgatója
lett Katskovics Bálint után. Az is haladó értelmiségi voltát bizonyítja, hogy a berényi
elöljáróság - nem értékelvén a felvilágosodás iránti érzékenységét - „kétszínű és
nyughatatlan" természetűnek minősíti és nem tartja alkalmasnak a tanári pályára. Ez
azonban őt mitsem zavarja és továbbra is végzi a munkát 1806-ig, amikor lemond a
főigazgatóságról Hermányi József javára, közel 23 év után.

Ezidőben - márcsak a Redemptio jogosságának igazolására is —, egyre nagyobb igény
jelentkezik arra, hogy a jászkunok történetét megírja valaki, így Horváth Péter már a
XVIII. század végén is kutatásokat végez, olyan történészek műveit tekinti át, mint
Cornides Dánielét, mely később elveszett a tudomány számára és csak áttételesen ismerjük
éppen az ő könyve alapján. Több rövidebb előtanulmánya is megjelenik, majd 1801-ben a
Kerületek költségén 1000 példányban Pesten kinyomtatja latin nyelvű könyvét
„Commentatio de initiis, ac Majoribus Jazygum et Cumanorum eorumque
constitutionibus" címmel a jászkunok történetéről, melyért a Kerületek előtt „in publico
megdícsértetett".

1807-ben nádori alkapitánnyá nevezik ki, melyet nagy közmegelégedésre végez, a
magasabb szintű elöljáróság nem olyan negatív véleménnyel van róla, mint korábban a
berényi. 21 évig végzi ezt a munkát, de közben egyre inkább szóba kerül, hogy magyarul
is meg kellene jelentetni munkáját, melyre 1823-ban kerül sor, amikor szintén Pesten
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nyomtatják ki az „Értekezés a' kunoknak, és jászoknak eredetekrül, azoknak régi és
mostani állapotjokrúl" című művét. Ez annyiban különbözött az előzőtől, hogy elhagyta a
települések leírását, viszont megtoldotta egy fejezettel, melyben „Decsi Antal úrnak
helytelen magyarázatjai"-t bírálja a Lehel kürttel kapcsolatban.

Horváth Péter holttestét, nejével Gyulay Borbálával együtt a jászberényi nagytemplom
kriptájában helyezték örök nyugalomra. Ennek emlékére a kripta lejárat mellett a templom
külső falán emléktáblát helyeztek el néhány évvel ezelőtt.

A Jászok Egyesülete 1994-ben jelentette meg a magyar nyelvű Horváth Péter-könyvet
fakszimile kiadásban, annyi különbséggel, hogy a latin nyelvű kiadásban megjelent
Karács Ferenc-térképet a Jász-Kun Kerületekről ehhez a kiadáshoz mellékelte.

Sajnálatos nyomdahiba révén a hasonmás kiadás végén közölt Szabó László
tanulmányban „gyengemejjűség" helyett „gyengeelméjűség" szerepel, ami azonban nem
igazán szinonimája egymásnak.

A már említett jákóhalmi utcanévadás mellett Jászberényben is elneveztek egy utcát - a
volt Hámán Katót, az Ebhát nevű városrészben. Szó volt már a jákóhalmi honismereti
szakkör és helytörténeti gyűjtemény névfelvételéről. A szakkör alakulásának 30.
évfordulóján emléktáblát avattunk- 1993. november 13-án hatalmas hóviharban, melyről
videofilm is maradt fenn - a volt szülőház helyén épült házon, mely ma az ÁMK-hoz
tartozik. Én helyeztettem el egy emléktáblát - még polgármesterként 1994-ben - a
jászberényi Lehel Vezér Gimnázium emeleti folyosóján, ahol minden évben koszorúzunk
mi jákóhalmi szakkörösök, hogy az ott tanuló diákok is tudják, ki volt Horváth Péter, akit
„Kőhalmi" előnéwel is említenek — de nem az erdélyi Kőhalom településre kell gondolni,
hanem Jákóhalma településrészére, ahol a birtokuk volt. Az elmúlt évtizedek különböző
lexikonaiban nem szerepel a neve, örvendetes viszont, hogy az utóbbi időben már jelent
meg olyan lexikon, mely tartalmazza munkásságát.

A bevezető idézet - mely a szinte szentként tisztelt római történetírótól származik -
Horváth Péter könyvének eredeti ajánlásaként szerepelt.

Néhány róla megjelent forrás:
1. Fodor István Ferenc cikke. Honismeret, 1979. 1. szám
2. Sugárné Koncsek Aranka cikke a Jászsági Évkönyvben, Jászberény, 1994
3. Szabó László tanulmánya Horváth Péter faximile kiadásában, Bp., 1994
4. Sugárné Koncsek Aranka megemlékezései a Jász történelmi arcképcsarnok I. és II

(bővített) kiadásában, Jászberény, 1995, 2003
5. Selmeczi László ünnepi megemlékezésének szövege

Megjelent a Redemptio 2006. 1. számában
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