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1928 és 1941 között Jászberényben, a ferences kolostorban mőködött a rendi fıiskola 
elsı két évfolyama. A rend kispapjai Jászberényben kezdték meg tanulmányaikat, majd 
Gyöngyösön tanultak további négy évig. 

1934-ben a jászberényi fıiskola új magisztert kapott Kiss Szaléz személyében. Az 
akkor 30 éves fiatal szerzetes írásai, beszédei és lelkigyakorlatai folytán országosan ismert 
személyiségnek számított Jászberénybe érkezésekor találóan írja róla a Historia Domus 
jegyzıje: „akinek nagy és jó híre idáig terjedt és akinek itteni mőködéséhez jogosultan nagy 
reményeket főzhetünk. Isten támogató áldása kísérje hasznos munkálkodását.”1 

Szaléz atya sokat dolgozott, igyekezett a kispapokat a valós gyakorlati életre 
felkészíteni. Papi szolgálatát is híven ellátta. Jászberényben és környékén keresett hitszónok 
volt, sokat misézett a berényi tanyavilág templomaiban is. Visszaemlékezık szerint 
temperamentumos, forradalmár lelkülető, vehemens, tüzes szónok volt. Megjelenésével, 
hanghordozásával és mozdulataival egyaránt lekötötte a hallgatóságát. Rendkívüli módon 
érdeklıdött a szociális kérdések iránt, szentbeszédeiben gyakran foglalkozott a szegények és 
az elesettek problémáival. Nagy mőveltséggel rendelkezett, több nyelven beszélt, és jó írói 
tehetséggel volt megáldva. 

Kora haladó fiatal katolikus értelmiségéhez tartozott. Írásainak többsége a fiatal 
katolicizmus társadalmi és irodalmi folyóiratában, az 1931-ben alapított Korunk Szava-ban 
jelent meg. A Korunk Szava a kor konzervatív egyházi orgánumaival szemben, modernebb 
gondolkodásmódot képviselt társadalmi és politikai kérdésekkel kapcsolatban. A folyóiratot a 
benne megjelent írások szellemisége miatt 1938-ban betiltották.  

Ebben a folyóiratban jelent meg 1936. november 1-jén Kiss Szaléz most újraközölt 
írása. A város és környékének társadalmát, egyházszervezési kéréseket is taglaló dolgozat 
megjelenése vihart kavar. Hamarosan éles ellentétbe került a rend vezetıivel és nem utolsó 
sorban kihívta maga ellen a helyi plébános, Kele István nemtetszését is. A feltárt 
dokumentumok, az eddigi kutatások és a még élı helyi lakosok  - akik személyesen ismerték 
Szaléz atyát – megerısítik, hogy a plébános eszközölte ki a rendfınöknél Jászberénybıl való 
eltávolítását. (Tette ezt annak ellenére, hogy a város számos hívı orvosa, jogásza és egyéb 
értelmiségije állt ki Szaléz atya mellett.) Sıt nem sokkal ezután, nemcsak Jászberénybıl, 
hanem az országból is mennie kellett.  

A rend november 27-én Salgótarjánba helyezte, majd 1937-ben Amerikába küldte 
missziós lelkésznek. Visszatérve 1942–44-ig Debrecenben házfınök volt, ahol részt vett a 
zsidók mentésében, náciellenes beszédei miatt pedig többször feljelentették. 1944-ben újra 
magiszter lett a gyöngyösi rendi fıiskolán. A háború után bekapcsolódott a Kisgazdapárt 
munkájába és írásai jelennek meg gyöngyösi újságokban. 1945 nyarán demokráciaellenes 
kijelentések miatt jelentették fel. A vizsgálatok után azonban felmentették, mert kiderült, hogy 
kedvezıen nyilatkozott az Magyar Kommunista Pártról, rosszat pedig nem mondott róluk.  

                                                 
1 Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és vöröscsillag árnyékában. Budapest – 2000. Márton Áron 
Kiadó. 
Fáy Zoltán: Ferencesek Gyöngyösön. Budapest – 1999. A …………… Szent Jánosról nevezett Ferences 
Rendtartomány kiadása. 
Fehérváry István: Börtönvilág Magyarországon. 1990. A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége kiadása. 
 



Újabb fordulatként 1946. április 28-án koholt vádak alapján letartóztatták. 1945–46-
ban Gyöngyösön rejtélyes bőnesetek történtek, melyekben többek között szovjet katonákat is 
lelıttek. Személye valószínőleg ezért került ebbe az ügybe, mert nagy befolyással volt a 
fiatalságra, s ezáltal veszélyessé vált a hatalom számára. Ügyét késıbb átadták a szovjet 
hatóságoknak, akik a „szovjet katonák elleni merényletre való felbujtás és összeesküvéssel” 
vádolták. A vallatások folyamán - a gyanúsított fiatalokra utaló - gyónási titkot szerettek 
volna tıle kicsikarni, erre azonban, a legnagyobb kínzások ellenére sem volt hajlandó. 1946. 
október 20-án kivégezték.(E perrel kapcsolatban 42 személyt – köztük sok fiatalt - tartóztattak 
le. 4 személyt végeztek ki, a többiek 7–10 év közötti börtönbüntetést kaptak, akik ezután a 
Szovjetunió munkatáboraiba kerültek.) 
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 Könnyő a vállveregetıkkel magasztalni, az ócsárlókkal leszólni a jászok 
„fıvárosának”, Jászberénynek múltját vagy jelenét, de egyben igazságtalan és erkölcstelen is. 
Mi a múlt tanúsága és a jelen adottságai alapján szeretnık fellebbenteni a távoli szemlélı elıl 
a fátylat, hogy ezzel is szolgáljuk az olyannyira szükséges magyar okulást és jobbulást. 
 Jászberény megyei város csonka hazánk szívében, a Zagyva folyó mindkét partján, a 
Hatvan-Újszász-i vasútvonal közepén épült. A belterület 1326 k. hold, míg a hozzátartozó 
tanyavilág 46703 k. holdat hasznosít. Lakóinak száma 30.101, ebbıl katolikus 27.245, 
református 2.019, izraelita 676, felekezetnélküli nincs. Népe értékes, eléggé tehetséges, jóra 
törekvı és vallásos. Sajátos jótulajdonságai: mértékletesség, munkaszeretet, élelmesség, 
hosszú tőrés, egészséges önbizalom, nyílt szabadságszeretet és néha szinte túlzott 
tekintélytisztelet legnagyobbjaival szemben. Hibái: nagyfokú anyagiasság, önzés, 
keményszívőség, adott szavát nem veszi sokszor komolyan, csavarintós észjárású, a ravaszság 
határát súrolón kamukérós, idegenkedı a „jött-menttel” szemben, akin „gyökértelen”-t, 
birtokkal, biztos vagyonnal nem rendelkezıt ért. 
 Ezen általános vonásokon túl, bennünket most az érdekel, ugyan milyen a majdnem 
évezredes múltú katolikus Jászberény vallási és kulturális, gazdasági és szociális helyzete. 
 Közmondásos a jász vallásosság. Igaz ez ma is. Hosszú küzdelmes századok edzették 
e nép lelki hőségét a katolikus hit iránt. Fıképp a ferences egyszerőség, bensıséges istenhit, 
letörhetetlen bizalom, s áldozatos szeretet voltak mélyforrásai. Igazán és teljesen katolikussá a 
ferencrendiek nevelték ıket. Amíg köztük éltek tiszta rendi szellemükben, mindig fölötte 
értékes volt e nép. Távozásukat, hézagos munkájukat igen megérezték a török idık alatt, a 
vallási villongások korában. A kényelmes és a töröktıl is jobban szívelt újhit sokakat 
eltántorított ısi Egyházától. Súlyosabb rést vágott katolicitásán az igazságtalan elzálogosítás, 
bár tagadhatatlan, hogy a lovagrendi idı is értékesen fejlesztette erkölcsi életét, sıt gazdasági 
tudását. Azt hisszük, nem tévedünk, ha a leggyászosabb kornak a jozefinizmusét és az azt 
követı liberalizmusét tartjuk. Ekkor vesztette el e nép legvalósabban ferences lelki vezéreit s 
kapott helyettük – kevés kivétellel – anyagiakért viaskodó, úri barátokat. Így maga is 
könnyebben csúszott lefelé, anyagiasabb lett s földszagúbb a hite és vallási élete. A nagy 
fellendülés, a rémes világégés utáni jobbrafordulás ismét nem választható el a ferencesektıl, 
akik a húszas évek óta ısi szellemük életrevalóságával, ernyedetlen szorgalommal munkálják 
itt a krisztusibb jövıt. 
 A jász vallásosság megnyilatkozása jóértelmő tömegvallásosság, - egyéni élmények 
nyomán fakadt színt, ízt, zamatot még nem nyert. Eléggé passzív a hitélete, kényelmes, bár a 
megszokott s rendkívüli napokon tud hısies áldozatot is hozni vallási vágyaiért. Aktivitása, az 



igazi katolikus elit hiánya miatt, a semmivel egyenlı. A szegénységet, az elesettséget, a 
nyomort keresztény szemmel nézi, ésszel megérteni, jósszívvel orvosolni alig képes. 
Vallásos jótékonykodása is erısen emberi, hiányos és ingatag. 
 Rendkívül szereti a körmeneteket, hittel vesz azokon részt, és büszkén vallja 
katolikusnak magát, de ezt eleven hatóerıvé fejleszteni nem tudja. Találóan mondta róla 
egyik a katolikus politikusunk: „Körmenetezni kitőnıen tud e nép, de az egyéni és a közösségi 
életben kitőnni már kevésbé.”  Tagadhatatlan, hogy már sok történik ez irányban is. A 
kongregáció, vallásos egyesületek, az Emericana sok-sok egyéni, családi életet szenteltek 
meg s adtak egészen helyes irányt egy-egy közösségi ténynek. A nagyobb eredményt erısen 
gátolja az is, hogy Jászberény hármas életet él: városit, falusit, tanyait s egyiket sem igazán.                          
A 27.245 hivı lelkigondozása hivatalosan egyetlen plébános, egy helyi lelkész, két káplán, két 
hittanár és három hitoktató vállára nehezedik. Erre az óriási munkára és területre legalább is 
három plébánia és három helyi lelkészség kellene s bármilyen nehéz is, evangéliumi 
egyszerőséggel, fáradhatatlan apostolsággal e néppel európai csodát mővelhetnénk. 
 Az Actio Catholica is élettelen, a szakosztályi élet teljesen pang, pedig csak a sajtó 
terén is óriási feladatokat kellene megoldania. A munka ezen és téren is sok, de az itteni A.C. 
is erısen érzi a gyakorlati s áldozatos katolikus elit hiányát. Katolikus Hetek, ádventi estek, 
kulturdélutánok rendezésével igyekeznek a hiányon segíteni. Ez azonban kevés. Mielıbb meg 
kell kezdeni az elitképzést, ami semmiképp sem lehet tömegmunka, hanem mélyen egyéni és 
szellemi, viszont ehhez a hivatott apostol és munkás még kevés. 
 A nıi lélek már itt is jóval elıbbre jutott, ami fıképp az ötven éve intenzív 
leánynevelést és nıi elitképzést végzı szatmári irgalmas nıvérek érdeme. A férfiak nehezen 
nyilak meg még a finom érintésre is s még nehezebben lépnek ki megszokottságuk, sokszor 
fásultságuk szők körébıl. Különösen szomorú a 16-25 év körüli földmíves ifjúság és a 40-en 
túli férfiak helyzete. Egyrészt a teljes magárahagyatottság, másrészt a világháború, a 
forradalmak és a sanyarú „ma” nehezedik lelkükre. Igen türelmes, bölcsességgel és szeretettel 
teljes munkára van szükségük. Talán nem késik már sokáig! 
 Jászberény kulturális képe még szomorúbb! Ha igaz a Széchenyi-tétel: „A kimővelt 
emberfı mennyisége a nemzet valódi kincse”, akkor sajátos helyzeti körülményeinél fogva, 
kevés Jászberény „kincse”, kevés „a kimővelt emberfı”. Ez korántsem akar lenézés vagy 
lekicsinylés lenni a meglévıvel szemben, hanem a hiányzónak hangos fájlalása. Az anyagi 
fedezet, a szellemi képesség, a szükséges kulturszentélyek mind megvannak, jórészük régen is 
megvolt s a szellemi, a kulturális fejlıdés mégis elmaradt. Miért? Bizonyára a „tudós”-tól 
való sajátos idegenkedés, a szellemi munkához szükséges kitartás hiánya miatt s legfıképp 
azért, mert a néprétegbıl fölemelkedett elit túlságosan elvált a forrásától. Sokszor önös 
érdeke vagy kicsinyeskedése miatt nem teljesítette saját véreivel szemben óriási fontosságú 
kötelességeit. Bármit mutat is a külsı, a valóság az, hogy mély szakadék tátong a nép és az úr 
között. Jászberényben is, mint annyi másutt, komoly feladatok várnak megoldásra a hivatott 
elit részérıl, a megoldás azonban csak akkor lesz eredményes, ha az állam, a közösségek és az 
egyének munkája szervezett, közösirányú és állandó lesz. 
 Föltétlenül szaporítani kell az elemi iskolákat a tanyákon és bent a városban egyaránt. 
Tehermentesíteni kell a tanítóságot, mert lehetetlen az, hogy egy tanerı komolyan elláthasson 
hat elemiben 60-70 növendéket, 40-50 ismétlıst, 50-60 leventét s e mellett a kimutatások, a 
jelentések százait készítse el és éljen családi életet is. Nagyobb leleményességet, 
ügybuzgóságot igényel a gazdasági oktatás, mert nagyon szegényes a kertgazdaság, a helyes 
gyümölcstermelés, a fásítás stb. A legsürgısebben kell segíteni az ipari és kereskedıi oktatás 
színvonalának emelésén, szervezésén, mert súlyos károk érik népünket s a jövıben még 
fokozottabb mértékben történik ez, ha gyorsan s helyesen munkához nem látnak az 
illetékesek. Természetesen ezek állami kötelességek lennének elsısorban, de a társadalom se 
állhat veszteg. A vezetı réteg teljes tartalmában értse meg a kor sürgetı szavát: Keresd, 



szeresd, emeld a népet!   A lehetıségek megvannak erre. Kulturház, Katolikus- és 
Gazdakörök, Emericana, Legényegylet, Cserkészet mindmegannyi munkaterület, ahol egyéni 
munkáját kifejtheti a köz javára. Különös gondot kell fordítani az iskolából kikerült 
gazdaifjúságra, amellyel a leventeoktatókon kívül senki sem foglalkozik, pedig az ügyes és 
vidám közösségi és sportélet után nagyon vágyakozik. Az egyéni apostolságra számtalan 
alkalomról gondoskodik a mindennapi élet: hivatalos munka, utca, öröm- vagy gyásznapok, 
téli, munkátlan esték…, csak legyen kiben-kiben éber, segíteni, emelni kész jóakarat. 
 Szólnunk kell még a politikai életrıl is, ami szintén beteges. A város lakosságának 
nincs tiszta politikai öntudata, vakon megy vezetıi után, ha úgy adódik, a legellentétesebb 
utakon. Hazánkban a választás szinte mindenütt pár ember vezette technikai mővelet, 
Jászberényben még inkább az. Komoly orvoslást igényel ez is, hisz többrıl van itt szó, mint 
„az eredménytelen és igen káros ellenzéki politika feladásáról.” Szabad levegıt, mozgási teret 
kell adni népünknek politikai téren is, bármennyi vele szemben az „ellenszenv”. Mindenek 
elıtt ki kell szabadítani a „családi politika” betegesen önzı karjaiból, különben újra adva lesz 
a lehetıség a múlt ismétlıdésére, hogy az Apponyi Albert nevelte legitimisták szélsı szabad-
királyválasztók lesznek, legalább is papíron. Azt hiszem, a jászberényiek politikai 
hovatartozandóságát frappánsan hirdeti a nagy templom tornyáról aláragyogó Szent Korona: 
keresztény, alkotmányos, törvényes királyság az!  
 Való igaz, hogy a tudás, a lelki, a szellemi kultúra hatalom. Belıle fakad az anyagi 
kultúra, a civilizáció is. A kettı mindig karöltve jár. Ahol alacsony a kulturfok, ott ugyanilyen 
a civilizáció is. Jászberény az utóbbi évtizedek nagy erıfeszítései ellenére is, igen lemaradt, e 
téren, nagyon sok még a hiány. Szörnyő a „jászesı”, a por pusztítása, kevés és rosszak az 
utak, az öntözés, a tisztogatás terén is sok a kívánnivaló. Az artézi kutak még mindig nem 
fedezik a vízszükségletet, több helyre kellenének új kutak. A por és vízhiány mellett a 
szerencsétlen lakásviszonyok is erısen rontják a nép egészségét. Bizony sürgısen kellene 
ezeken segíteni. 
 A gazdasági és szociális életrıl katolikus szempontból kevés a mondanivalónk, nem 
mintha nem lennének ezek életbevágóan fontosak, hanem mivel a hiányokon való segítés csak 
szervesen történhetik s országosan.  
 A birtokmegoszlást „ideálisnak” mondhatjuk. Nagybirtok sehol sincs a környéken, 
legalább is nem olyan, hogy bénítóan hathatna a 48.000 holdas jász fıvárosra. Magában a 
városban senkinek sincs 1000 holdon felüli birtoka. A föld így oszlik meg: 
  100 – 1000 holdas birtokra 3.494 
    20 – 100 „ „         17.460 
    10 – 20  „ „ 8.907 
      5 – 10 „ „ 6.560  hold esik 
      5 holdon aluli birtokra 9.765  hold jut. 
A 48.000 holdból: 
  szántó ……………………. 22.883  hold2 
  rét       …………………….   7.258    „ 
  legelı  ……………………. 4.046    „ 
  szılı   ……………………. 3.173    „ 
  erdı    …………………….    889    „ 
  kert     …………………….    436    „ 
 Ez is egészséges eloszlásnak mondható, bár kevés az erdı. Annál örvendetesebb a 
szılı megoszlása, ugyanis a 3173 holdból a legnagyobb a 70 holdas, 2-3 van 50 hold körül, a 
többi mind 3-2-1, sıt félholdas s tisztviselıké, kereskedıké, iparosoké, földmíveseké 
egyaránt. 

                                                 
2 A cikkíró itt tévedett. Jászberény szántóterülete 1936-ban nem 22 883, hanem 28 887 kh volt.  



 Az értékesítés és a beszerzés terén keresztény szempontból sajnálatosan rossz a 
helyzet. A szövetkezeti élet sehogy sem bír fejlıdıképesen meggyökerezni. A keresztény ipar 
még csak érvényesül valahogy, de a kereskedelem csak tengıdik a tıkehiány miatt. A közel 
150 elszegényedett kereskedı mellett 100 izraelita kereskedı gazdagodott meg és tartja szinte 
versenytárs nélkül hatalmában az egész Jászságot, ez pedig lélekszám-arány alapján lesújtó 
valóság. Elengedhetetlenül szükséges a keresztény társadalom felvilágosítása, gazdasági 
szervezése és összmunkája a keresztény morál alapján. Ez nem támadás mások ellen, ez 
köteles gondoskodás magunkról és a mieinkrıl. Ennyivel tartozunk magunknak és egymással 
szemben. 
 A szociális felelısség a keresztény világnézet szerint még ennél is súlyosabb. Az itteni 
antiszociális, sıt a nyomor mélypontja felé süllyedı helyzet szorosan összefügg a kulturális 
elmaradottsággal és a vallásosság ellenére is mélyen gyökerezett önzéssel. Kevesen értik meg 
a Legnagyobb Magyar szavát: „Csak a gyenge szereti önmagát, az erıs egész nemzeteket 
hordoz szívében” (Hitel). Jászberényben még túlsok a tehetıs „gyenge” s könnyen 
megszámlálható az „erısek” kis csapata. Még a legbuzgóbb jászok között is elenyészıen 
kevés azoknak a száma, akik Széchenyi Istvánnal így imádkoznak: „Csak úgy hosszabbítsd 
meg, mennyei Atyám, életemet, ha a közre nézve hasznos lehetek.”  (Naplók). 
 Sokat lehetne, talán kellene is még írnunk, mégis a népszámláló biztos soraival zárjuk 
írásunkat, kihangsúlyozva vele a helyzetet és a jobbulás lehetıségét adottságaink alapján: 
„Sok a beteg, helyenkint sok az erkölcsi fogyatékosság is. Nagy és sötét a nyomor. Sok 
mindent meg kellene látni és sok mindent meg kellene javítani. De még mindig több a jó 
ember, a tiszta család és a tiszta szoba, mint ezeknek az ellenkezıje.”  


