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LATIN NYELVŐ FELIRATOK JÁSZBERÉNYBEN 
 
A török kiőzése és a Rákóczi-szabadságharc mozgalmas 

évei után néhány nyugalmasabb évtized gazdasági megerısödést 
hozott a Jászság lakói számára. Az 1745. évi redemptio új 
lendületet adott a gazdasági és kulturális fejlıdésnek. Ezzel 
párhuzamosan a katolikus egyház új erıre kapva elmélyítette és 
kiterjesztette befolyását híveinek életvitelére. A XVIII. század 
folyamán templomok sora épült fel, épült újjá, illetve bıvült. A 
Jászság vallásos népének áldozatkészségébıl egyre több kereszt, 
szobor, emlékmő kezdte díszíteni a települések tereit, útjait, 
jelentısebb helyszíneit. Jászberény különösen gazdag ilyenekben. 

Az alkotásokon található feliratok többsége — az említett 
kor mővelıdési viszonyainak megfelelıen — latin nyelvő. A 
feliratok többnyire közlik az építtetı, készíttetı közösség vagy 
egyén(ek) megjelölését, nevét, a létesítmény rendeltetését, az 
állíttató indítékát, a felállítás idıpontját. A feliratokról 
elmondhatjuk, hogy az egyes alkotások névjegyei: hiszen a 
legfontosabb adatokat tartalmazzák az ıket hordozó alkotásokról; 
koruknak és az utókornak is szólnak, igénylik, hogy figyeljünk 
rájuk, megırizzük és gondozzuk ıket. 

Ez a dolgozat a Jászberényben található latin nyelvő 
feliratokat kívánja ismertetni. Napjainkban – a latin nyelv 
fokozatos visszaszorulása következtében – az ilyen feliratok 
tartalma egyre többek számára rejtve marad. Ezért az olvasó 
minden itt tárgyalt felirat magyar fordítását is megtalálja a maga 
helyén. 

A jászberényi latin nyelvő feliratok – két kivétellel – 
egyházi, vallási jellegő alkotásokat mutatnak be. Kezdjük az 
ismerkedést a világi rendeltetéső építményekkel. 
Ezek egyike az egykori JÁSZKÜRT fogadó, (Déryné u. 4-6.). 
Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de érdemes felfigyelni arra, 
hogy Jászberény gazdasági fejlıdését, központi szerepét jelzi az a 
tény, hogy a város már 1731-ben szükségesnek látja, hogy legyen 
egy vendégfogadója is, megfelelıen bekerített udvarral, 
istállóval, kocsiszínnel (az akkori kor „parkolóival”, 
„garázsaival”). Az épület homlokzatának közepén, a barokk 
pompával körüldíszített, kıbıl faragott városi címer alatt és a 
fıbejárat fölött kıtáblába vésett feliratból kiolvasható a jász 
öntudat intézményesültsége („kiváltságos”) és a város 
érdekeltsége (a két bíró megnevezése). A felirat szövege: 
 

HOC 
DIVERSORIVM AEDIFICATVM 
TEMPORE DNORVM IVDICVM 
PRILGATI OPPIDI IASZ BEREN 
PRIMARŸ GROSI DNI MATTHIAE 
MVHORAŸ SECVNDARŸ VERO 
PAVLI SIPOS ANNO 1731 

 
(A rövidítések feloldása elıfordulásuk sorrendjében: Dominorum, 
Privilegiati, Generosi Domini; - az utóbbi két szó az ötödik sor 
közepén az erıs kopás miatt feltételezett olvasat.) Magyar 



fordítása: Ez a vendégfogadó nemes Muhoray Mátyás fıbíró úr, 
illetve Sipos Pál másodbíró, a kiváltságos Jászberény városa bíró 
urainak idejében épült 1731-ben. 

 
A másik, világi jellegő emléke a múltnak az 1798-ban 

felállított un. Nádor-oszlop vagy Nádor-obeliszk. Eredeti 
helyérıl, a Nádor-kertbıl 1934-ben került jelenlegi helyére, a 
Nádor utcába. Terjedelmes latin felirata az ifjú – akkor 21 éves – 
József nádor 1797. évi jászberényi látogatását méltatja a korra 
jellemzı hódolatteljes stílusban. Igaz, hogy az emlékmő és annak 
egyes részei (a kétfejő sas, a nádori család címere, a felirattábla) 
idınként megszenvedték a magyar történelem fordulatainak és a 
néphangulat hullámzásainak következményeit, de tény, hogy az 
utókor végül is elismerte a nádori tisztséget 51 éven keresztül 
betöltı fıherceg érdemdús politikai és kulturális tevékenységét. 
A nevezetes látogatás 200 éves évfordulója alkalmat adott a 
hányatott sorsú obeliszk és feliratának felújítására. A nagy 
körültekintéssel végzett munka a Városvédı és Szépítı Egyesület 
aktivitásának köszönhetı. Az újravésett, de tartalmilag 
változatlan felirat latin szövege: 
 

Josepho. Austrio. 
Prancisci. II. Aug. Fratri. 
Regni. Hung. Palatino. 

Quod. Provinciam. Hanc. 
Idib. Novemb. MDCCXCVII. 
Inviserit. Ac. Eximia Ubique. 

Benignit. Suae Vestigia. 
Reliquerit. Iazyges. Et. Cumani. 

Optimo. Iudici. Et. Comiti. Grati posuere. 
MDCCXCVIII. 

 
(A rövidítések feloldása: Augusti, Hungariae, Idibus 
Novembribus, Benignitatis.) Magyarul: Ausztriai Józsefnek, a 
felséges II. Ferenc fivérének, a Magyar Királyság nádorának, 
jóságos bírájuknak és nádorispánjuknak emelték a hálás jászok és 
kunok, amiért ezt a kerületet 1797. november idusán 
meglátogatta, és mindenütt kegyességének jeles nyomait hagyta 
maga után. 1798. 
 

A következıkben az egyházi, vallási jellegő alkotások 
feliratait elemezzük. A mai Jászberénynek is jellegzetes díszei az 
un. kıképek. Nem sokkal a török megszállók kiőzése után 
állították ıket a település akkori határpontjain. Szakrális 
rendeltetésük a vallásos nép szándéka szerint minden csapás 
(pestis, háború, éhínség) távoltartása. Az egykori négy kıképbıl 
három ma is áll, mind négyzetes alapon, zsindelyes vagy cserepes 
sátortetıvel védve, falmélyedéseikben szentek dombormőveivel. 
Népies Pietà-ábrázolás közös dísze mindhárom kıkép homlokzati 
fülkéjének. A Kıkép u. 23. sz. alatti ház elıtt álló példány Pietà-
ja felett bájos egyszerőséggel formált felirat is van egy kis 
táblácskára vésve: 
 



 
 

A tömör felirat jellegzetessége, hogy valóságos 
győjtıhelye az akkoriban leggyakrabban használt rövidítéseknek. 
Mindezek feloldásával a latin nyelvő közlendı: Generosus 
Dominus Georgius Kovacs me fecit fieri anno Domini 1699. 
Magyarul: Nemes Kovács György úr készíttetett engem az Úr 
l699. esztendejében. – Kovács György a késıbbiekben a város 
fıbírája lett. (Róla még szó lesz a késıbbiekben is.) 

A Szent Rozália kápolna (Szentháromság tér) melletti 
kıkerítés egyik tornyos fülkéjében látható Nepomuki Szent János 
1728-ban készült szobra. (Nepomuki Szent János 1340 körül 
született, prágai érseki helytartó, kiváló hitszónok, IV. Vencel 
cseh király feleségének gyóntatója volt. A feleségére gyanakvó, 
zsarnok uralkodó a gyónási titok megszegésére akarta rávenni a 
nagy tiszteletnek örvendı papot, ezt ı megtagadta, ezért a király 
1383-ban a Károly hídról a Moldva folyóba dobatta.) - Az 
említett szobor talapzatán erısen kopott, de még olvasható felirat 
van: 
 

SANCTVS 
ET DIVVS IOAN 

NES NEPOMVCENVS 
ORAT PRO NOBIS 

1728 
 
Magyarul: A Szent és Megdicsıült Nepomuki János imádkozik 
értünk. 1728. Amint a felirat kiemelt betői (számjegyeknek 
értékelve) elárulják, nem csak a szokásos számjegyekkel jelzett 
évszám, hanem kronogramma is tájékoztat a keletkezés évérıl. – 
Meg kell jegyezni, hogy a szoborhoz közeli falfelületen 
elhelyezett, MŐEMLÉK feliratú kis márványtáblán – tévesen – 
1778 szerepel évszámként, mert a harmadik számjegy, a kettes a 
talapzaton Z alakban van kivésve, és ezt a kopottság miatt 7-esnek 
nézték; – 50 év a különbség! Az ismertetett felirat alatt még 
olvasható egy töredékes latin szó: RENOVAT... Ez felújításra utal, 
amely 1788-ban történt. (Egri Egyházmegyei Közlöny, 1879. -99. 
oldal.) 
 

A mőalkotások témái és feliratai hően tükrözik a település 
lakosságának életmódját, értékítéletét, anyagi helyzetét, azokat a 
gazdasági és társadalmi körülményeket, amelyek közepette telnek 
napjai, egész élete. Bizonyára nem véletlen, hogy pl. a nagykátai 
országút mellett emelkedı, Idıjósló szentek néven ismert 
szoborcsoport három alakja: Szent Orbán, Szent Donát és Szent 
Medárd 1749 óta hirdeti, hogy az évszázadokon át 
mezıgazdasággal foglalkozó lakosság számára milyen fontos volt, 
hogy a május 25-i Orbán-nap fenyeget-e pusztító faggyal, vagy a 
június 8-i Medárd esıs idıszakot hoz-e vagy tikkasztó hıséget, és 
az augusztus 7-i Donát-nap tájékán elıforduló jégverés fenyegeti-e 
a mutatkozó szılıtermést. 



A szoborcsoportnak külön súlyt ad az, hogy a St. Urbanus 
(Szent Orbán) szobra alatti felirat: „Alapíttatott a városi elıljáróság 
által 1749” érzékelteti a közérdek jelenlétét. De a szoborcsoport 
további sorsa egyéni áldozatkészségrıl is tanúskodik: St. Medardus 
(Szent Medárd) szobra alatt ezt olvashatjuk: „Újra emeltetett özv. 
Rácz Imréné szül. Csikó Erzsébet által 1910.” Az újraemeltetés az 
egész szoborcsoportra vonatkozik: 1910-ben nyerte el mai alakját, 
sokat veszítve barokk jellegébıl. (A nagymérvő átalakítás 1972-re 
a mőemlék minısítés elvesztését eredményezte.) 

A szoboregyüttes központi alakja St. Donatus (Szent 
Donát). Az ı szobra alatt van a latin nyelvő felirat, az utolsó 
mondat szépen lüktetı hexameterben: 
 

St: 
ORBANE 
DONATE 

MEDARDE 
ORATE PRO NOBIS! 
NE NOBIS NOCEAT 

TEMPESTAS, FULMINA 
GRANDO. 

 
Magyarul: Szent Orbán, Donát, Medárd imádkozzatok értünk! Ne 
ártson nekünk vihar, villámcsapás és jégesı. 

A tárgyalandó keresztek (kálváriák) között három olyan 
van, amelyeken latin nyelvő felirat olvasható. Ezek közül a 
legrégebbi (1759) és legnagyobb szabású a Szentháromság téren, a 
fıtemplom melletti parkban állt. (Pálinkás-kereszt volt a népies 
elnevezése.) Mintegy két évszázadon keresztül a Fı tér déli részén 
állt, többszöri felújítása során (legutóbbi 1943) szoboralakjait újra 
faragták, csak Szent Rozália fekvı alakja maradt eredetiben a 
kereszt alatti fülkében. A fıtér rendezésekor, 1960-ban került a 
fıtemplom közelébe. Sajnos, 1998-ban le kellett bontani az 
impozáns mőalkotást az összeomlás veszélyével fenyegetı állapota 
miatt. Gondosan szétszedett elemei jelenleg a fıplébánia 
udvarában várják a remélt helyreállítást. – Fehér, töredezett 
márványlapon az alábbi felújított felirat ad (a felállítás évszámát 
tekintve téves) tájékoztatást: 
 

IN HONOREM SALVATORIS JESU 
IN CRUCE PENDENTIS AMORE 

EX PIO VOTO DMNAE 
JUDITHAE BÁLINT 

VIDUAE DMNI IOANIS BOLEMAN 
EXALTATA EST 

ANNO 1752. DIE 20-a JUNII. RENOVATA 1825. 
- - o - - 

RENOVATA IN FESTO 
EXALTATIONIS 

SANCTAE CRUCIS 1905. EX PIA 
FIDELIUM LARGITATE. 

 
Magyarul: A szeretetbıl kereszten függı Megváltó Jézus 
tiszteletére Bálint Judit úrnı, Boleman János úr özvegye egyes 
fogadalmából emeltetett az 1752. évben június 20. napján. - - o - - 



Felújítva a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén 1905., a hívek 
kegyes bıkezőségébıl. – Az 1805. és 1829. évi egyházlátogatási 
iratok igazolják, hogy a keresztet 1759-ben állították. Sugárné 
Koncsek Aranka anyakönyvi adatok alapján bebizonyította, hogy 
Boleman János 1759-ben halt meg, tehát Bálint Judit 1752-ben 
nem lehetett az ı özvegye. (Jászsági Évkönyv 1999. -77. o.) 

Az idırendben következı kereszt az un. cserıhalmi 
kálvária, a Nagykátára vezetı út jászfelsıszentgyörgyi 
elágazásánál. Mai állapotában csak az igényesen kidolgozott 
barokk talapzat és a megmaradt két oldalsó szoboralak emlékeztet 
eredeti pompájára. A kereszt a korpusszal és a harmadik 
szoboralakkal villámcsapás áldozata lett. A keresztet betonból 
építették újjá, a korpusz helyére bádoglemezbıl kivágott Krisztus-
alak került. Az állíttató nevét és a felállítás szokott évszámát nem 
tüntették föl a talapzaton, de egy 1927. évi fıplébániai iratból 
megállapítható, hogy Kállay András huszárkapitány emeltette 
1760-ban. A talapzat latin feliratának kiemelt betőibıl látni, hogy 
az évszámot kronogramma formájában kívánták kifejezni, de az 
elsı sor kopásai miatt ez már nem ellenırizhetı. A felirat latin 
szövege: 
 

IN…….E (?) 
CHRISTIANITA 

TIS 
EX PIO FUN 

DATORIS 
VOTO 

VENERATIONI 
POPULI 

ELEVATUM 
 

Mint látjuk, a kronogrammához szükséges 5-ös 
számértékek V vagy U betőként jelennek meg. A szöveg magyar 
fordítása (a hiányzó rész és a kereszténységre utaló christianitatis 
szó után) „...az alapító kegyes fogadalmából a nép 
tiszteletadásaként emeltetett.” 

A hátoldalon a következı felirat van: 
 

N^K^L^ 
UR RTA 
AN 1799 

 
vagyis: Nemes Kállay László renováltatta 1799-ben. 

 
A Ferencesek terén felállított kálváriát a feszület két 

oldalán Szőz Mária, illetve Szent János szobrai díszítik barokk 
vonalú talapzaton állva. Felirata egészen szőkszavú: 
 

+ 

C. F. 

D. I. V. 

ANNO 

MDCCLXXVI 



RENOVATA + 
.1877

.1838
 

 
(Megjegyzendı, hogy a ferencesek Historia Domusa szerint a 
kereszt felállítása 1777-ben történt.) A rövidítések feloldása: C. F.= 
Curavit fieri, D. I. V.= Dominus Iosephus Völgyi, tehát a felirat 
magyarul: Létesíttette Völgyi József úr 1776-ban. Felújítva + 
1838. 1877. 

A ferencesek templomában (Hatvani u. 6.) Kovács György 
síremléke hívja fel magára a figyelmet. A hajdani jászberényi 
fıbíró nevével már találkoztunk az egyik kıkép feliratának 
tárgyalásakor. Kovács György jómódú, vagyonos nemes volt. 
Áldozatkészségének köszönhetı a török pusztítás nyomainak 
eltüntetése és különösen a ferencesek romokban heverı 
templomának újjáépítése. Lelkileg is közel állt a ferences atyákhoz. 
Mindezt tükrözi a templomhajó falán elhelyezett díszes síremléke. 
Az emléktábla felsı részét az elhunyt nemesi címere ékesíti (griff, 
nyilakkal), ezt barokk pompájú címertakaró fogja közre, és az 
egészet aranyozott, köralakú keret foglalja egységbe. A címer fölött 
egyetlen vízszintes sorban az elhunyt megnevezése: Generosus 
Dñus Georgius Kovács, a címer körül pedig ez olvasható: 
Residentiae Iasz Bereny: Ord Min Ref: Amicus Spiritualis obyt An 
1721 12 Dẽcbris AEtat 80. Magyarul: „Nemes Kovács György úr, 
a minorita rend jászberényi rezidenciájának megújítója, lelki 
barátja meghalt 1721. december l2-én 80 éves korában.” – Az álló 
téglalap alakú emléktábla alsó felében, kissé mélyített felületen 
gyakorlott kéz által vésett, szintén aranyozott betőkbıl álló, latin 
nyelvő verssorok méltatják Kovács György érdemeit 
disztichonokban. 
 

SIste VIator MoDICe, et Istos VersVs InspICe. 
Hic Veñrda jacent mortalia mẽbra Georgi 
Kovács ast aãm IESVS et astra tenent 
Promeruit Canus IESVM octogesimus añus 
Qvi plenus meritis attigit octo gradus. 
Facta canunt: Tẽplum, aes, turris narrentque Minores 
An Coñfr erat? plus, Pater ille fuit. 
Haeredẽ Stirpis Tẽplum, IESVMque reliqvit 
Qvi sic decessit Stirpe perennis erít. 
Ergo Př Frữm, Templiq’ excultor IESV 
Pro IESV in IESV vive qviesce tuo, 
VIVe, seD eMpIreIs VIr soCIate Chorls! 

 
(Rövidítés-feloldások: Veñrda=veneranda, aãm=animam, 
Coñfr=confrater, Př Frữm= Pater Fratrum). 
 

Érdekes megoldás, hogy a vers elsı és utolsó sora 
kronosztichon: mindkettı külön-külön is kiadja a halálozás 
évszámát: 1721. A sírfelirat magyar fordítása: 

„Állj meg kis idıre, vándor, és pillants ezekre a sorokra. Itt 
nyugszik Kovács György tiszteletre méltó halandó teste, de lelkét 
Jézus és az ég tartja magánál. Megıszülve nyolcvanadik évében 
érdemelte ki Jézust, ı, aki nyolc szakaszt ért meg érdemdúsan. 
Tények dicsıítik: templom, pénz, torony: mondják el a „kisebb 



testvérek”, testvértársuk volt-e. Több annál: Atya volt ı. 
Nemzetsége örökségeként a templomot és Jézust hagyta ránk. Aki 
így halt meg, annak nemzetsége örökélető lesz. Tehát – fráterek 
Atyja és Jézus templomának ékesítıje – Jézusért, Jézusodban élj, 
nyugodjál, élj, de a mennyei kórusokhoz társulva!” 

A sorok értékelésénél vegyük figyelembe, hogy a ferences 
templomot nemrégiben: 1701-ben szentelték föl Jézus Legszentebb 
Neve tiszteletére, így olykor a Jézus szó magát a templomot is 
jelentheti. Az egész mondanivaló gondolatokban, érzelmekben 
gazdag. A barokk korra jellemzı ünnepélyes, pompázatos nyelvi 
fordulatok valóságos érdemeket fogalmaznak meg, a verssorokból 
ıszinte és mély tisztelet árad. 

A latin nyelvő feliratok és az ıket hordozó mőalkotások 
áttekintésének befejezéseként fel kell figyelnünk egy örvendetes 
jelenségre: számos jelét láthattuk annak, hogy Jászberény lakói 
mindig is megbecsülték városuk mővészi értékeit. A mőemlékek 
többségén rendre ott találjuk a törıdés, odafigyelés nyomait: 
számos alkotáson nem csak egy, hanem akár több évszám és név is 
jelzi a megfelelı karbantartás, a felújítások megtörténtét. Ez a 
figyelem kiterjedt a feliratok többségére is. Ez reményt ad arra, 
hogy számbavételük, értékük felismerése a továbbiakban is 
jótékony hatással lesz a múlt értékeinek jelenünket is gazdagító 
megismerésére és megbecsülésére. 
 


