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A második fejezetben a szerzõ a Szent Imre temetõt mutatja be, amely egy felekezeti
temetõ. A szerzõ leírja a több mint 200 éves temetõ létrejöttét és bõvítéseinek okait.
A fontosabb és régebbi síremlékek ismertetése után néhány család sírkertjével, és
az ott örök nyugalomra helyezett családtagokkal ismerkedhetünk meg. A temetõ
különlegessége a kriptasor, amelyrõl a szerzõ így ír: „Jászberény temetõi közül
egyedül a Szent Imre temetõben alakult ki összefüggõ kriptasor. (…) A kriptasor a
polgárosodó Jászberény jellegzetes temetõi kultusza, építészeti emléke.” Ebben a
temetõben alakították ki a nemzetközi hõsi temetõt a második világháború hõsi
halottainak síremlékeivel. A temetõben találhatók ezen kívül családi sírkertek, amelyek
többsége körül van kerítve, és amelyeket szintén bemutat a szerzõ.
A következõ fejezetben a 150 éves Új temetõvel ismerkedhetünk meg. A temetõk
közül ez a legszabályosabb és legrendezettebb, négy parcellát alakítottak ki. A temetõ
különlegessége, hogy csak ebben a temetõben van temetõi kápolna, amely a Bathó
család kriptáját is magába foglalja, ma pedig ravatalozóként használják. Ezen kívül
található még néhány kripta és családi sírkert, amirõl kapunk néhány információt.
Nagy családi sírhelyeket és szerzetes nõvérek nyughelyét mutatja be a szerzõ.
A majd 100 éves Református temetõvel ismerkedhetünk meg a negyedik fejezetben.
A fõút két részre osztja a temetõt. Ebben a temetõben kevés a kripta, és elsõsorban
kisebb családi vagy egyedi sírok találthatók. A síremlékek többségén jelképek láthatók,
a fûzfa, a kehely ábra, valamint sírversek, és az ABFRA (A Boldog Feltámadás Reménye
Alatt) felirat.
Az 1850-ben létesített Izraelita temetõ kialakulásáról, történetérõl olvashatunk a
következõ fejezetben. Ebben a temetõben héber és magyar nyelvû síremlékek
találhatók. A temetõ érdekessége, mint ahogy a szerzõ írja „nincs sírhely lejárati idõ,
a nyughely örök”.
A következõ fejezetben a Nagytemplom alatti kriptáról olvashatunk. A 18. század
végéig temetkeztek a kerítésen belüli cinterembe. Az örök nyugalomra helyezettekrõl
olvashatunk ebben a fejezetben, akik közt voltak egyházi személyek is.
A hetedik fejezetben a szerzõ a Ferences Templom alatti kriptáról ír, amelybe a 18.
század elejétõl folyamatosan temettek. Részletesen mutatja be a szerzõ, hogyan
alakították ki és át a kripta területeit, és azon személyeket, akiket ide temettek.
A könyv végén a fontosabb sírok jegyzékét olvashatjuk temetõnként, és ezen
belül parcellánként felsorolva. Ezeknek a síroknak az elhelyezkedését a könyvbe
illesztett térképeken is meg lehet tekinteni. A térképeket Besenyi Vendel készítette.
A könyv legvégén pedig a Jász Múzeum és a Jász Múzeumért Alapítvány kiadványait sorolja fel a szerzõ.
Úgy gondolom a kutatók, valamint a temetõk iránt érdeklõdõk számára tartalmas, jól
szerkesztett dokumentum született. A kiadvány a téma iránt érdeklõdõket további kutatásra
ösztönözheti, melyhez nagy segítséget nyújtanak az irodalomban felsorolt könyvek, cikkek,
levéltári és egyéb források. (Sugárné Koncsek Aranka: Jászberény temetõi. Jászberény:
Jász Múzeumért Alapítvány, 2006 (Jászsági Füzetek, 0237 224x, 39)
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Szabó Jánosné

A FRIVALDSZKY CSALÁD TÖBB ÉVSZÁZADOS
TÖRTÉNETE
Napjainkban reneszánszát éli a családfakutatás, a családtörténetek összeállítása,
megjelentetése. Különösen érdekes ez akkor, ha általunk is ismert családról jelenik
meg nyomtatásban olvasnivaló fotókkal, ábrákkal, „fákkal” kiegészítve.
Mi is a családfa? A családok leszármazását mutató rajz, amelyen a törzset ábrázoló
fából ágaznak szét a család ágai, ennek tagjait pedig a levelek jelzik a keresztnevekkel
– olvasható az egyik lexikonunkban. Valakinek a leszármazását fa alakjában
szemléltetõ ábra, származás, eredet kutatása. Visszavezetni a „történetet” valahová,
valameddig.
2006-ban jelent meg id. Frivaldszky János munkája A frivaldi Frivaldszky család
története címû tekintélyes méretû könyv. Frivald, a család õsi fészke Trencsén
vármegyében található, a mai Szlovákiában. A család 600 éves története tárul az
olvasó elé, s általuk szembesül az évek során bekövetkezett társadalmi- gazdaságiés földrajzi változásokkal is. A leszármazottak a világ tíz országában élnek, akik
közül többen tudósként, polihisztorként szereztek hírnevet. Jelen kiadvány több
mint harminc év kutatásának eredménye. Az elõzményével a szerzõ az 1991-es
országos családtörténet pályázaton elsõ díjat nyert. Nem ismeretes olyan magyar
család, amelynek históriája ilyen mértékben és mélységben feldolgozott.
Ezt a családnevet a 2006-os év adata szerint eddig 2871-en viselik/viselték, akik
genealógiai kapcsolata tisztázott, ebbe a számba nem tartoznak bele a házastársak.
A jól szerkesztett könyvben könnyen követhetõ a család szerteágazó vonala. A
meghatározó szerepet kapott személyeket részletesen bemutatja a szerzõ, a
különösen nagy hírnevet szerzett családtagok bemutatására több oldalt is szentel.
Külön fejezetben ír Fridvaldszky Jánosról (1730 – 1784), akit az egyik legkiválóbb
jezsuita historikusnak, „polihisztornak” neveznek a Magyar irodalomtörténet címû
összefoglaló mûben. Olvasmányosan ír az életfolyamatokat meghatározó
eseményekrõl is. Pl.: ki mikor bérmálkozott, ki kihez ment férjhez, ki hogyan alapított
családot, ki hol járt iskolába, ki mennyi földet, kaszálót adott el stb.
Nekünk, jászberényieknek, különösen érdekes a család jászberényi ágának leírása.
33 oldalon foglalkozik az õ bemutatásukkal. A családot a Jászságban Fri(e)dvalszkynak ismerik, közülük az elsõ a 18. sz. közepén telepedett le Jászberényben. Az itt
élõk számára legismertebb családtag Friedvalszky Ferenc, aki a város polgármestere
volt 1922-1940-ig. A 20. században egy másik ág is Jászberénybe került. A leszármazottaik közül ma is itt él Friedvalszky Miklós és családja.
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A könyv, szerkezetét tekintve, három fõ részbõl áll. A lényeges adatokat tartalmazó
bevezetõ után az elsõ részben a Frivaldon élt Frivaldszkyakkal ismerkedhetünk meg
1408-tól kezdõdõen a 20. századig. A második rész, s ez a terjedelmesebb, a Frivaldon
kívül élõ családtagokat földrajzi megosztottságuk (földrészek, országok) rendjében
veszi számba. A harmadik részben lévõ tekintélyes irodalomjegyzék igen nagy értéke
a kiadványnak. Hallatlanul részletesen feldolgozott kéziratos és levéltári forrásokkal
találkozunk. Kiemelendõ, hogy internetre és szóbeli forrásokra nem is történik
hivatkozás. Másfélszáz plébánia anyakönyve, számos magyar és szlovák levéltári
anyag, sok száz nyomtatott dokumentum szolgált megbízható forrásként e
családtörténet összeállításához. A közölt események, adatok valósághûek, hiszen
mindenütt megtaláljuk a forrásra való számozott utalást a lap alján.
A könyv használatát segíti a tartalomjegyzék, valamint a névmutató, mely egyben
adattár is. Tartalmazza a nevet, a kódot, a születési és halálozási évszámot, a lakhelyet,
a foglalkozást, a házastárs nevét, közös gyermekeik számát. A névmutató elején
használati utasítás és rövidítésjegyzék segíti az olvasót. Hozzá kapcsolódnak
szorosan a leszármazást mutató táblák. A táblák nem felülrõl lefelé, hanem balról
jobbra haladnak, s csak a kódot és a születési-halálozási adatot közlik.
A család azonos keresztnevû tagjait - a szerzõ leleményeként - az elõbb említett
kód alkalmazása különbözteti meg, melynek elsõ betûje azt a táblát jelzi, amelyen az
illetõ megtalálható. A keresett személy a lakhelye alapján a fõszövegben, a kódja
alapján a családfán található meg könnyen. Jászberény polgármestere, Friedvalszky
Ferenc pl. a „h” táblán található, h70 kóddal.
A könyv végén olvasható rövid, tartalmas angol és szlovák nyelvû összefoglaló
külön értéke a kiadványnak. A könyv esztétikai megjelenését színesítik a mellékletek,
103 fekete-fehér és színes fotó, valamint számos régi rajz, kézírásos dokumentum,
térképek másolata. Itt is megtaláljuk a kódjelzést, amely segít összevetni a fényképen
látható személy vagy esemény szöveges részben és a táblán elfoglalt helyét.
A könyv fûzött formában, papírkötéssel jelent meg, amely – köztudottan – nem
jelent garanciát a kiadvány tartósságára, hosszú élettartamára. A borítón a szerzõ
és a cím mellett a család címere látható, melyet 1900 körül festettek. A borító, a
szerkesztés és a nyomdai elõkészítés a szerzõ, id. Frivaldszky János munkája.
Magánkiadásban, 55 példányban jelent meg Budapesten.
Az értékes, számos történelmi adatot, kuriózumot is tartalmazó könyv remélhetõleg
sok hasznos információval szolgál minden érdeklõdõnek. A helyismereti
gyûjtemények fontos dokumentuma lehet az utókor számára.
A szerzõ: id. Frivaldszky János (1936. Bp.). Nagyapja Jászberényben született,
Jászapátiban volt ügyvéd. Õ maga érettségi után szívesen ment volna bölcsésznek,
de 1955-ben ez vállalhatatlan megalkuvással járt volna, így lett édesapját követve
mérnök. 1956-ban másodéves mûegyetemistaként részt vett a forradalomban. Ez az
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esemény mélyreható nyomot hagyott benne, gyümölcse egy könyv lett. (Ének a
lyukas zászlóról - Ötvenhat mûegyetemistái, Kráter Kiadó 2006.) A családkutatás
„melléktermékeként” számos publikációja jelent meg különbözõ tudományos- és
szakfolyóiratban. (Az írások bibliográfiai adatai az ismertetett könyv 175 -176 oldalán
találhatók.) Számára a családkutatás már több mint hobbi. Tudatosan elõkészített,
megtervezett munka, tiszteletadás, mély fõhajtás az elõdök elõtt. (Frivaldszky János,
id.: A frivaldi Frivaldszky család története. – Budapest : szerzõ kiadása, 2006. –
209 p., 46 mell. : ill., részben színes fotók)
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Papp Izabella

MÚLTIDÉZÕ
A nagy múltú és jelentõs történelmi hagyományokkal rendelkezõ Jászberény
történetének különbözõ idõszakairól, intézményeirõl, és kiemelkedõ eseményeirõl már
számos feldolgozás, tanulmány készült. Régóta várat azonban magára a város
történetérõl szóló teljes körû áttekintés, monográfia elkészülte, ami sajátos módon az
egykori nagy riválisról, a megyeszékhelyi rangot átvevõ Szolnok városáról is elmondható.
Ezért is igen fontos minden olyan törekvés, amely valamilyen módon hozzájárulást
jelent a régóta hiányzó várostörténet jövõbeni elkészültéhez. Ilyennek tekinthetõ
Kiss Erika elmúlt év végén megjelent vonzó külsejû kötete, amely Jászberény két
világháború közötti idõszakának eseményeirõl, történéseirõl ad színes, mozgalmas
és igen érdekes képet. A szerzõ munkája a Jászberényben megjelenõ hetilap, a Jász
Hírlap évfolyamainak tanulmányozása nyomán született, egyes esetekben más
forrásmunkákkal kiegészítve a leírtakat. Kiss Erika újságíró hivatásánál fogva jó
érzékkel válogat a régi folyóirat lapjairól, s emeli ki azokat a számos esetben teljességgel ismeretlen történeteket, eseményeket, melyek a ma olvasója számára sok
újdonsággal szolgálnak. Évtizedenként tagolva, azon belül többnyire kronologikus
sorrendben haladva teszi közzé a város szempontjából fontos történéseket,
eseményeket, melyeknél a szubjektív elem is fontos szerepet játszik. Életszerû,
hangulatos leírások, történetek születnek így, melyekben mindig fontos szereplõk
az emberek. Közülük is kiemelkedik a város polgármestere, Friedvalszky Ferenc, aki
a tárgyalt idõszak legnagyobb részében, összesen 22 éven át állt a város élén. Rajta
kívül azonban hasonlóan fontos szereplõk a város iparosai, mesteremberei, vagy
Strompf Pál, az autóbuszüzem létrehozója, s színes portrékból ismerhetjük meg a
forrásul szolgáló Jász Hírlap egykori munkatársait is.
A könyvet olvasva az az érzésünk, mintha magát az egykori folyóiratot
lapozgatnánk, elidõzve egy-egy különösen érdekes cikknél, a város történetének
egy-egy jelentõs fejezeténél. Képzeletünkben megjelenik az egykori promenád, ahol
talán szüleink, nagyszüleink is sétáltak vasárnap délelõttönként, a nagytemplomból
kijövet. Jelen lehetünk gróf Apponyi Albert képviselõ nagy hatású, tömegeket
vonzó beszédein, s az 50 éves képviselõi jubileumának fényes ünnepségén, csakúgy
mint a Ferences templomban a szegény gyermekeknek történõ ebédosztásnál, vagy
a „városi mozgó” nézõterén az elsõ hangosfilm bemutatóján.
A kötetbõl nem csupán kronologikus felsorolást kaphatunk három évtized
történéseibõl. A szerzõ egy-egy különösen érdekes vagy fontos részletet kutatásaival kiegészítve tett közzé, melynek segítségével betekintést kaphatunk a gazdasági
kisvasút vagy a fiúiskola történetébe, a Rákóczi út kiépítésének bonyodalmaiba, s
külön fejezet szól a város buszközlekedésének elindításáról. Sokak számára jelenthet
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újdonságot a különös elképzelés, a jászberényi történelmi pantheon, a jász Valhalla
terve. A kötetbõl meglepõen élénk mûvészeti életrõl kaphatunk képet, a Tollforgatók
Társaságának mûködése például bizonyára kevesek számára ismert, ahogyan a
Városi Mozgó, a mozi története is. Ma már sokan talán el sem hinnék, hogy valaki
élete céljának tekintette Attila hun fejedelem sírjának megkeresését a Zagyva
medrében, melyre egész vagyonát áldozta. Beleznay Ferenc kalandos vállalkozásáról
igen érdekes történetet olvashatunk a kötetben, ugyanúgy mint a városban nem
ritkán többször is áthelyezett szobrok, emlékmûvek történetérõl.
A kötet mûfajánál fogva különbözik a történeti munkáktól. Belõle egy város
mindennapjaiba nyerünk bepillantást, a nagy történelmi folyamatok leírásánál jóval
színesebb, mozgalmasabb és életszerûbb leírásokból ismerhetjük meg Jászberény
három évtizedének történéseit. Három évtized – egy város történetében nem nagy
idõ, különösen egy olyan nagy múltú és jelentõs hagyományokkal rendelkezõ város
esetében, mint Jászberény. Mégis mennyi minden történt ez alatt a rövid idõ alatt is,
mennyi terv, elképzelés született gazdasági, oktatási és kulturális téren egyaránt. S
mennyi a megvalósulatlan álom. Vidám és szomorú, gondokkal teli és reményteljes
évek váltják egymást a kötet lapjain, miközben jól érzékelhetõ, hogyan keresi egy
korábban megyeközponti ranggal rendelkezõ város a kitörési pontokat, az újrakezdés,
az önmagára találás lehetõségeit.
A leírtaknak ugyanis az ad különös hangsúlyt, hogy Jászberény csak néhány
évtizeddel korábban, 1876-ban, Jász-Nagykun-Szolnok megye megalakulásával
veszítette el évszázadokon át viselt közigazgatási vezetõ szerepét, ami nem csupán
komoly presztizs-veszteséget jelentett, hanem számos, a központi rangból adódó
bevételi forrástól esett el a város. A kerületi székhelyi rang megszûnése ugyanakkor
a kiváltságaikra mindig büszke jászsági emberek lelkében is sokáig feldolgozhatatlan
veszteséget jelentett. Jászberény és a Jászság többször tett kísérletet a központi
szerepkör visszaszerzésére, önálló jász megye megteremtésére, s lényegében Apponyi
Albert szokatlanul hosszú, 52 éven át tartó képviselõi mandátumától is ezt remélték.
Bár a szerzõ a leírtakat nem tudományos történeti munkának tekinti, az események,
történetek mögött mindig jól érzékelhetõ a történelmi háttér – a gazdasági válság
nehéz évei, a háborús készülõdés hangulata, vagy éppen a békeévek nyugalma. A
felhasznált korabeli képeslapok, változatos reklámok, plakátok még gazdagabbá,
szemléletesebbé teszik a leírtakat. Igen hasznos, a fiatalok számára is fontos része a
kötetnek a szobrok, középületek és történések kronológiája. A kötet végén pedig
egy 1909-ben készült színes térkép segíti a helyszínek azonosítását,
Kiss Erika szép kivitelû, gondosan szerkesztett kötetét olvasva egy valódi
idõutazás részesei lehetünk, amely szüleink, nagyszüleink világába, az akkori
Jászberénybe vezet el bennünket. Azt reméljük, a történet folytatódik, s talán a
könyvben szereplõ adatok, történetek további kutatásra adnak ösztönzést mások
számára is, melynek nyomán a város történetének újabb fejezeteivel ismerkedhetünk
meg. (Kiss Erika: Jászberényi múltidézõ- Jászberény, 2006.)

