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Cseh Dániel

RECENZIÓ A JÁSZBERÉNY TÖRTÉNETE 

A KEZDETEKTŐL A REFORMKORIG CÍMŰ KÖTETRŐL

1. Keletkezéstörténet

Jászberény helytörténeti bibliográfiája egy örömtelien hosszú listában foglalható össze, bár átfo-
gó, monografikus igényű munkák csupán kis százalékát teszik ki a teljes történeti irodalomnak. 
Ez nyilván a tanulmány, mint forma könnyebb közölhetőségével, mint műfaj célirányosabb el-
készíthetőségével is magyarázható. Blénessy János a következőket írja a Jászberény életrajza 
a kiegyezés utáni évtizedekben című műve „kvázi” utószavában: „Ideérkezvén, hiába kerestem 
Jászberényről szóló könyvet.” Oly méltónak érezte a várost egy helytörténeti monográfiára, és 
oly égetőnek érezte ennek hiányát, hogy maga fogott ehhez a munkához. Jászberény életrajza 
a kiegyezés utáni évtizedekben. 1940-et írunk. Rá két évre írta az MTA Serbán-díjával és Aka-
démiai emlékéremmel díjazott művét Fodor Ferenc geográfus-történész, a Jászság életrajzát. A 
következő állomás az 1970-ben kiadott, A „felszabadulás” 25. évfordulójára írt Jászberény város 
története a felszabadulástól napjainkig című munka Nagy József és Tóth János tollából. Jelentős 
helytörténeti irodalmiságot indukált 1993-tól a Pethő László által szerkesztett Jászsági Évkönyv, 
amely évről évre megjelenő kiadványaival lehetőséget teremtett szakmai előélettel rendelke-
ző kutatók régebbi és aktuális kutatásaiból készült, a helyi történet iránt érdeklődő jászberényi 
vagy a városhoz valamilyen módon kötődő értelmiségiek munkáinak publikálásához, amely a 
város értelmiségi közéletének állandó és szerves részévé vált. Bár a Jászsági Évkönyvek első-
sorban nem történeti munkákat közöltek, mégis állandó rovattá kezdett válni egy históriai rovat, 
amelyben a helytörténet közismert toposzaitól kezdve a legújabb, akár még folyamatban lévő 
kutatásokig jelentek meg művek. Nyilván az itt tapasztalt alkotói aktivitás és összegyűlt tartalom 
motiválhatta a szerkesztőt abban, hogy vállalkozzon Jászberény átfogó történetének megírására, 
megszerkesztésére. A háromkötetesre tervezett sorozat – amelynek első kötete idén májusban 
jelent meg, második része pedig jövőre várható – Jászberény történetét a kezdetektől napjainkig 
kívánja egységbe foglalni. Az első kötet a reformkor kezdetével, a második – a tervek szerint – a 
Tanítóképző Főiskola megalapításával fog záródni.

2. Műfaji sajátosságok

Egy város történetét, földrajzi adottságait, gazdasági és társadalmi viszonyait bemutató műveket 
általában és sokszor jobb híján monográfiáknak szokás nevezni. A monográfia kifejezés olyan 
művek műfaji megjelölésére szolgál, amelyek egy adott tudományterület kimerítő elemzésével 
foglalkoznak. Ezek speciális, a földrajztudományból származó válfaja a településmonográfia, 
amely egy adott település jellemzőinek tételes kutatását tűzi ki célul. Jellemző továbbá a mo-
nográfiákra az egyszerzőség, így az egynézőpontúság. Ez abból a szempontból érthető is, hogy 
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egy jól körülhatárolható téma részletes bemutatása tárgyanként eltérő aspektusokból szétfeszít-
heti az értelmezési keretet. Nem véletlen, hogy a sokszerzős művek – leggyakrabban előforduló 
műfaji formájuk: a tanulmánykötet – elengedhetetlen alkotó szereplője: a szerkesztő. És roppant 
érdekes, hogy amíg az egy- vagy kevés szerzős műveknél a szerző(k) nevét jegyezzük meg – és 
tünteti fel pl. a bibliográfia vagy a könyvtári katalógusrendszer is –, addig a sok szerző közös 
munkájából alkotott munkáknál a (fő)szerkesztő nevét.

A felvázolt műfaji konvenciók szempontjából Jászberény történetének eme első kötete – és 
előreláthatólag a másik kettő is – nem sorolható be egyértelműen. Témáját tekintve – egy adott 
település: Jászberény-monográfia, viszont a kivitelezését vizsgálva jelentős érvek szólnak a ta-
nulmánykötet minősítés mellett is. Felmerül a kérdés, hogy ez csak a jelen mű sajátja, vagy a 
várostörténet-írás új tendenciáira lehetünk figyelmesek.

3. A kötet szerzői, szerkesztői és támogatói

Hagyományosan a várostörténeteket egy adott város iránt érzelmi szálakkal kötődő és ekkép-
pen forduló amatőr vagy professzionális kutatók, valamely tudomány- vagy foglalkozásterüle-
ten értelmiséginek számító személyek írták, vagy olyan tudósok, akik egy addig feldolgozatlan 
forrásanyag interpretálásával szerettek volna új eredményeket közölni. Később – a 20. század 
második felében – megjelent a politikai motiváció is. Kérdésként merül fel az új történetelmé-
leti eredmények tükrében, hogy lehet-e egy egységes várostörténetet írni a posztmodern – vagy 
egyesek szerint már az az utáni – időszakban, létezhet-e az az egységes felső nézőpont, ami eh-
hez szükséges. Az új várostörténeti munkák jellemzően társadalmi-gazdasági folyamatok évszá-
dokra nyúló kontinuitását vizsgálják, amelyek meghatározzák egy városi közösség mentalitását 
és létstratégiáit.

Jelen kötet jól ötvözi a Jászberényi kötődéssel rendelkező amatőr vagy professzionális törté-
nészek, helytörténeti kutatók részben emocionális motiváltságát, részben szakmai érdeklődését 
a szükségképpen hiánypótló szándékú, a városhoz kevésbé kötődő, de egy adott témában már 
jelentős eredményeket elért kutatók munkáját. Jelentős kutatói múlttal rendelkeznek a régésze-
ti fejezet szerzői is, úgymint Dávid Áron (szabadfoglalkozású régész), Prohászka Péter (MTA 
Köztestületi tag), Kováts István (Mátyás Király Múzeum), Langó Péter (MTA Régészeti Intézet), 
Törőcsik István (régész-történész). Jászberény kora újkori történetét Kocsis Gyula nyugalmazott 
egyetemi docens (ELTE), valamint Papp Izabella nyugalmazott levéltáros (JNSZML) dolgozta 
fel.  Jászberény történetének 18. századi és a 19. század első harmadáig terjedő – a redempció 
utáni új városi elit és gazdálkodás kialakulásának – időszakát Bagi Gábor, a szolnoki Damjanich 
Múzeum kutató-történésze mutatta be, akinek eddigi pályaívében jelentős múltra tekint vissza 
Jász-Nagy-Szolnok megye középkori és újkori történetének kutatása. A kötet szerző között azon-
ban találunk a pályája kezdetén lévő történészt is, mint pl. Ugry Bálint, aki 2013-tól kezdte meg 
doktori tanulmányait az ELTÉ-n, s jelenleg az MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézetének 
a tagja. A tematikus fejezetbe írt Szikszai Mihály, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 
főlevéltárosa, és Lovas Lajos rendszeresen publikáló mezőtúri történelem szakos tanár is. A leg-
szorosabb jászberényi kötődéssel rendelkező szerzőkkel zárnám a sort, Besenyi Vendel helytör-
ténésszel, Wirth Lajos nyugalmazott főiskolai docenssel, és közülük is kiemelve Bathó Editet, a 
Jász Múzeum igazgatóját. A közreműködők listáját nézve kitűnik, hogy a kötet elkészülte széles 
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körű jászberényi összefogás eredménye, hiszen a társszerkesztők között találunk nyugalmazott 
gimnáziumi tanárokat, jelenleg is tanító általános iskolai és főiskolai oktatókat, a helyi sajtó 
képviselőit, a városi könyvtár munkatársait és a Jászsági Évkönyv személyi apparátusának egy 
részét. A segítők köréből és a szerzők széles spektrumából következtethetünk a kötet, vagyis 
történeti önreflexió iránti kulturális igényre, valamint a főszerkesztő remek szervezőkészségére 
és elszántságára.

A közreműködők sorát vizsgálva nem feledkezhetünk meg Jászberény Város Önkormány-
zatáról, amely a kötet megjelenésének anyagi feltételeit biztosította, jelentős és üdvös mecénási 
szerepet vállalva fel ezzel.

4. Szerkesztési elvek

A kötet szerkesztési elve a kronologikus ív és a tematikus rend egyfajta szimbiózisa volt. A 
köztörténeti és a helytörténeti cezúrák konszenzusa mentén tördelték fejezetekre a lineáris idő-
rendiséget, kiegészítve ezt egy olyan zárófejezettel, amelyben inkább az érdekesebb, pikánsabb, 
adott esetben új kutatási eredményeket mutatták be az oda tartozó tanulmányok szerzői. Az idő-
rendiségnek két dimenziója volt: egyrészt a Jászságnak, mint földrajzi entitásnak a történeti be-
mutatása – ez az igény magával hozta a régészeti feltárások (őskori, ókori történelem) közlését, és 
a jászkun betelepülés előtti településszerkezet kialakulásának az ismertetését –, másrészt pedig a 
jászoknak, mint népcsoportnak és később mint társadalmi-jogi kategóriába tartozó embereknek és 
történetüknek a leírását. A kötet elején tehát két kameraállásból figyelhettük az eseményeket: az 
egyik objektív a Zagyva–Tarna-völgyre fókuszál, a másik pedig valahova a Kaukázus felé – míg az 
első rögzített kameraállásban van, addig a másik egyre közeledik az előbbihez. A két kép valamikor 
a 13. században találkozik, amikor a jászok letelepülnek a Zagyva–Tarna menti térségbe, Jászsággá 
téve azt. A Jászság és a jászok története összeér, s ettől kezdve közösen halad. Ezek rendkívül pre-
cízen megmunkált, jó arányérzékkel szerkesztett fejezetek: összterjedelmük hasonló (36–32 oldal), 
négy-négy, zömében 10-15 oldalas tanulmányból állnak, és az időrendiség mentén, mégis jótékony 
tematikus kitérőkkel mutatják be a Jászság korai és középkori történetét.

A következő két fejezet két-két tanulmányban dolgozza fel a város következő 170 és 130 
éves történetét, eljutva az első kötet időkeretének a végéhez. Ahogy az előző két fejezet, úgy ez 
a kettő is mutat egymással szerkesztési analógiákat. Mindkét fejezet tartalmaz egy-egy hosszabb 
(82–102 oldal) tanulmányt, amelyek a köztörténet vizsgálódásai pontjain (demográfia, gazdaság 
és társadalom) végighaladva mutatják be a fejezet teljes időkeretét, ami egy-egy rövidebb törzs-
szöveggel (6–4 oldal) rendelkező és jelentős mennyiségű eredeti forrást közlő munka. Mindkét 
dolgozat (Kocsis Gyuláé és Bagi Gáboré) külön is megállná a helyét tudományos munkaként, 
rendkívül gazdag, de nem áthatolhatatlan forrásanyaggal és azok értelmező kommentárjával 
szolgál, holisztikus igénnyel kívánja bemutatni a vonatkozó korszakot. Viszont az előző kettő 
„méretre vágott,” egy-egy röpke órát a könyv olvasására szánó érdeklődő számára is befogad-
ható terjedelmű tanulmányokból álló fejezet után megterhelőnek tűnhet ez az arányváltás. És 
tekintve, hogy a történeti emlékezetben legaktívabban élő témák (pl. török hódoltság, eladatás, 
redempció) e fejezetekben kerülnek elő, érdemes lett volna jobban tördelni az egységes tanul-
mányokat kisebbekre a fent már említett vizsgálódási pontok szerint. És ez csak sokadlagos 
esztétizáló szempont, de a tartalomjegyzékben is jobban mutat öt darab négy-négy tanulmányt 
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tartalmazó fejezet, és ezt az összterjedelem meg is engedte volna, hiszen a harmadik-negyedik 
fejezet kb. kétszer-háromszor olyan hosszú, mint az első kettő. És pont a két említett tanulmány 
szakmai minősége érdemelte volna meg a cizelláltabb, könnyedebb olvasnivalónak ígérkező 
formátumot.

Az utolsó fejezetben visszatér a pluralizált szerkesztés: maga a fejezetcím is többes számban 
van megfogalmazva, utalva a több nézőpontúságra, az egészből kiragadott rész-jellegre és az 
életképek vonzó konnotációjára. És valóban, egymástól látszólag eltérő, különböző idősíkban és 
társadalmi dimenzióban mozgó témák kerülnek elő kerületi székháztól és a malmoktól a város 
első históriásán át a fegyelmezett jászpolgárt is pirulásra és mosolygásra késztető pikáns törté-
netekig, megközelítve a megérthetetlent, a halált, és ami utána marad itt belőlünk. Ezek a rövid 
villanások remekül kiegészítik a szigorú kronologikus rendben haladó fő történeti szálat, mint 
ahogy színesítette a második fejezetben a Lehel-kürt és az elefántcsont-megmunkálás és -keres-
kedelem vonatkozásainak ismertetése is.

Jelentős értéke a műnek a gazdag és bőségesen közölt forrásanyag, amely egyrészt valóban 
élővé, közelivé teszi a történelmet az emberek számára, akik a régi neveket tartalmazó listákat 
böngészve – s azon felfedezni vélve valamely ősüket –, és az egykorú leveleket olvasva ráesz-
mélnek arra, hogy a régiek is ugyanúgy éreztek, ugyanúgy próbálkoztak a lehetetlennel: kife-
jezni érzéseiket és gondolataikat a nyelv által. Jászberény 1699-es névjegyzéke, a jászberényi 
redemptusok névjegyzéke, illetve Mihálkovics és Kazinczy levelezése mind ezt a célt szolgálja.
A makroszintű áttekintést és a továbbolvasást segítik a kötetvégi függelék-tartalmak, úgymint a 
Szabó Jánosné által szerkesztett időrendi táblázat, a Gulyás Erzsébet által összeállított forrás- és 
irodalomjegyzék, valamint a Pethő László innovatív szemléletét mutató és általa gyűjtött digi-
tális hivatkozáslista.

Az időkeret megállapítása egyfajta szerencsés konszenzus a köztörténeti periodizáció és szer-
kesztői értelmezési keret között. Pethő László főszerkesztő az első, országos szintű kiadványban 
megjelent Jászberényről szóló tanulmány időpontját (1827) tekintette cezúrának, amely történe-
tesen egybeesik a magyar reformkor kezdetével. Így az első kötet 1830-ig tart, vagyis a törté-
neti és politikai reformkor (1830–1848, – Széchenyi 1825-ös, az MTT megalapítására irányuló 
felajánlását csak erősen metaforikus értelemben tekinthetjük a reformkor kezdetének, azon az 
országgyűlésen jelentős reformjavaslatok még nem hangzottak el) a második kötet nyitánya lesz, 
amelyet szintén egy művelődéstörténeti állomásig, Jászberény újabb kulturális ugródeszkájáig, a 
Tanítóképző megalapításáig kíván végigvinni a szerkesztő.

5. A kötet fogadtatása és utóélete

A kötet 2013 őszétől 2014 januárjáig készült, és az év májusában jelent meg. A premier könyv-
bemutató május 6-ára, az újonnan törvénybe iktatott jászkun redempció emléknapjára esett – 
minden bizonnyal tudatos volt ez a választás, és érthető az időpont szimbolikáját tekintve. Az 
eseményt a Városi Könyvtár kamaratermében tartották az alkotók, közreműködők, a sajtó kép-
viselői és az érdeklődők jelenlétével. A rendkívül jó hangulatúra sikeredett bemutató házigazdá-
ja Kertész Ottó, a Jászsági Évkönyv kuratórium-elnöke volt – részben neki köszönhetően volt 
olyan jó hangulatú –, a felszólalók pedig Pethő László főszerkesztő, Bali János első olvasó, a 
Stratégiakutató Intézet osztályvezetője, Szabó Tamás polgármester. Pethő László a fentebb már 
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érintett szerkesztői szándékokról és elvekről beszélt, Bali János rámutatott, hogy jelen kötet-
ben szerencsésen együtt van a szakmai minőség és a város iránti elköteleződés, Szabó Tamás 
beszédének üzenete pedig az volt, hogy megtiszteltetés egy ilyen erős és szerves identitással 
rendelkező közösség vezetőjének lenni. A felszólalók sorát jótékonyan egészítette Erdei Gábor, 
a Trió TV munkatársa, aki rövid szemelvényeket – a bemutatón állandósult frazeológiával élve: 
kóstolókat – olvasott fel a műből, nem meglepő módon jelentős hangsúlyt fektetve és sikert elér-
ve a paráználkodókkal mint bűnelkövetőkkel foglalkozó rész ismertetésére. A bemutatót a kötet 
képanyagából való vetítés kísérte végig, zárásként pedig a szerzők és közreműködők átvehették 
tiszteletpéldányukat.

A recepció újabb állomása az év június 13-án, Szolnokon a TISZApART Mozi kávézójában 
volt, ahol a szolnoki szakmai közönségnek mutatták be a könyvet. A rendezvény minden szerep-
lője valamilyen formában jászberényi kötődésű volt: a felszólalók közül hárman a jászberényi 
Tanítóképző főiskolán diplomáztak, mások jászberényi születésűek, vagy mind a mai napig ott 
élnek. Az esemény házigazdája Lengyel Boldizsár újságíró volt, a felszólalók pedig Pethő Lász-
ló, Fülöp Tamás, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei főigazgató-helyettese, Juhász Dániel jász-
berényi alpolgármester és Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője. A 
kerekasztal-beszélgetés előtt Cseh Dániel, a Debreceni Egyetem végzős hallgatója, jászberényi 
lakos adott elő néhány nép- és történelmi témájú vagy ihletettségű dalt gitáron. Ezek egyikére 
reflektált is Fülöp Tamás a hozzászólásában, miszerint nehéz eldönteni hol van a határ a múlt 
feltárása és történelem megalkotása között.

Összegzésképpen elmondható, hogy egy jelentős kulturális misszió a kötet megalkotása és a 
továbbiak tervezése, hiszen minden közösségnek szüksége van jól elkészített tükörre, amelybe 
nézve önmagát látja. És szüksége van arra is, hogy a szétszóródott kreatív energiákat becsator-
názva produktív eredmények szülessenek. Ez a könyv mindkét igényt kielégíti: magas szakmai 
színvonalon hitelesen reflektál korábbi énünkre, jászberényi őseinkre. Mert egy fa nem választ-
ható el a gyökerétől, ahogy az ember sem az őseitől, a jelen sem a múlttól.

Debrecen, 2014. november 2-4.


