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Szikszai Mihály–Csajka Gizella

EGyLETEK, EGyESüLETEK ÉS KöRöK JÁSZBERÉNyBEN

A  reformkori Jászberényben a fokozódó polgárosodás eredményeképp a városi tisztviselők 
száma 1826-ban 1,7 %-ra növekedett. A növekvő értelmiségi réteg a város közművelődés-
ében is szerepet játszott. Kaszinót létesítettek, a jótékony célú rendezvények bevételeit egy-
szer az árvák javára, máskor a város egyetlen könyvtárának fejlesztésére fordították. 

1859-ben ifj. Bathó Ignác kért kávéház létesítésére engedélyt. Bathó Ignácot a szabad-
ságharc bukása után szervezkedés vádjával letartóztatták, és hét évet töltött fogságban. 1858-
ban tért haza Jászberénybe. 1859-től praktizálhatott ismét ügyvédként. Folytatta az apja által 
megkezdett munkát, a Zagyva árterében létrehozta a híres Bathó-kertet. Itt lakóházat is épí-
tett, valamint uszodát létesített. A kertben nyári színkört alakított ki, amely a város előkelő 
rétegének kedvelt szórakozóhelye lett.1 A kávéház szintén a kulturált szórakozást biztosítot-
ta. 1875-ben bor- és pálinkamérésre is engedélyt kapott. A kávéház nyitását a következő in-
dokkal javasolta az előljáróság : „…Jász Berény Város lakosságának – nagy számban létező 
– műveltebb osztálya a zártkörű, s aránylag csekély helyiségekkel rendelkezhető olvasó-egy-
leten /:casinon:/ kívül más, nemesebb irányú mulatságra, és élvezetekre, úgy a társalgásra, 
és szellemi élvekre alkalmat nyújtó helyiséggel nem bír, – egy e czélra szolgáló kávéháznak 
felállítására igen érzett hiányt pótolna; – melyből tehát egy ily kávéház felállításának szük-
ségessége önként következik…”2

1874-ben múzeumot létesítettek, s a történelmi emlékek őrzése mellett aktív közműve-
lődési funkciót is szántak neki. 1868-ban Jászberényben jelent meg a környék első sajtóor-
gánuma a „Jász-kunság” című hetilap, amelyet rövidesen követ majd két másik: 1872-ben a 
Jászkun Figyelő, majd 1874-ben a Jászkun Polgár. A 19. sz. második felében Zirzen Janka 
– a magyar neveléstörténet egyik kiemelkedő személyisége – Jászberényben magánisko-
lát alapít és tart fenn. Később Riszner József és neje működtet nagyhírű nőnevelő intéze-
tet. Riszner tevékenysége a város zenei életében is jelentős. 1864-ben dalárdát alapítanak, 
amelynek jogutódja a Palotásy Kórus. A 19. század utolsó harmadától műkedvelő színjátszó 
együttesekről is többször tesznek említést. Az egyesületi mutatóba 1870-ben két jászberényit 
is bejegyeztek, ezek a legelső hivatalosan bejegyzett egyesületek. Az egyik a Jászberényi Izra-
elita Szegény segélyező társulat, a másik a Szent József temetkezési egylet. Az utóbbiról annyit 
tudunk, hogy 960 tagja volt és 1908-ban újraalakult.3 

1923-ban megalakult a helyi Iskolánkívüli Népművelési Bizottság. Az elnök Kalkbrenner 
Antal lett, aki hamarosan átadta a tisztséget Balázs Béla tanítóképző intézeti igazgatónak. Ba-
lázs bevonja a népművelési munkába az olvasóköröket és az egyesületeket. Előadássorozatot 
szervez a Kaszinó tagjai részére. Tanfolyamokat indít a munkások számára. 

1 SUGÁRNÉ KONCSEK Aranka: Jász történelmi arcképcsarnok. Jászberény, 2003. II. bővített kiadás. 
2 Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (Továbbiakban: MNL JNSZML) Közvetlen 
levéltári iratok (Továbbiakban: KL) 112/1863
3 MNL JNSZML KL ir. Egyesületi mutató
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Különösen a gazdasági és történelmi tárgyú előadások iránt volt nagy az érdeklődés. Az 
egyesületek és körök tevékenységét megpróbálta összehangolni. A helyi népművelési bizott-
ság támogatta az egyesületek népművelési tevékenységét.41931-ben Józsy Ferenc gimnáziumi 
igazgató lett az új elnök. A belterületi és tanyai lakosság egyre aktívabban kapcsolódott be a 
népművelési előadásokba. A kibővült munka elvégzésére Józsy Ferenc 1934-ben a tanyai nép-
művelés vezetését átadta Móczár Miklós tanítóképző intézeti igazgatónak. 1934-ben a könyv-
tári ellátás Jászberényben volt a legjobb. Itt működött a megyében a legtöbb egyletek által 
fenntartott könyvtár. Az egyletek a megyeszékhelyen 11, Jászberényben azonban ennek több 
mint kétszeresét, 28 könyvtárat működtettek.Nem kerülhető meg az a kérdés, mely szerint a 
századforduló táján a szociáldemokrata mozgalom hogyan próbált hatni a szegényebb réte-
gekre az egyesületeket is felhasználva. Jászberényben a konzervatív közfelfogás, a kiválságolt 
múltból származó „jász öntudat” nem kedvezett az új eszméknek. A szocialista szervezkedésről 
csak 1902. április 20-án adott először hírt a Jászberény és Vidéke című lap.5 „Jászberény min-
dig mentes volt a szocialista mozgalmaktól, most azonban Tapossy rendőrkapitány kinyomozta, 
hogy az 1902 elején alakult Testvériség nevű munkás önképző egyesület működése szocialista 
irányú. Április 13-án Beszteri László csizmadia iparos házában rajtakapták az egyesület veze-
tőit, amint éppen szociális levelezéssel foglalkoztak. A vezetők név szerint: Kocsis Gábor cipész 
elnök, Bíró Lajos dunavecsei cipész segéd. Az egyesület tagjai negyvenen vannak, többnyire 
máshonnan Jászberénybe jött, iparos segédek. A házkutatások során a rendőrség a műhelyek-
ben eldugott, szocialisztikus iratokat talált. A rendőrség lefoglalta az egyesület összes könyvét 
és okmányát, valamint a Népszava és a Népolvasótábor című szocialista lapok példányait. Az 
egyesület vezetőit a rendőrkapitány rendőri felügyelet alatt tartja, és ha bármikor újabb szer-
vezkedést tapasztal, kitiltja a városból a bevándorolt szocialista hírű iparosokat.” 1906-ban a 
szociáldemokraták önálló lapot indítottak „Jászberény” elnevezéssel. A köröket is megpróbálták 
felhasználni szervezkedéseikhez. Háy László visszaemlékezésében így ír erről: „Többször meg 
akartuk alakítani a földmunkásszövetséget, de még Magyarország más helységeiben működhet-
tek hasonló szervezetek, Jászberényben nem engedélyezték. Erre tizenkét különböző címen (sza-
valókör, dalkör stb.) jelentettünk be köröket és ezeket használtuk fel a földmunkások megszer-
vezésére.”6 Természetesen a rendőrség figyelmét továbbra sem kerülte el a „fedőegyesületek” 
működése. 1922-ben a berényi rendőrkapitány jelentette a polgármesternek, hogy a „Magyaror-
szági Földmunkások Országos Szövetsége” jászberényi csoportjának vezetősége és tagjai ellen 
semmi kifogás nincs, de az egész egyesület politikai szempontból megbízhatatlan.7 Úgy tűnik, 
sikerült megalakítani a földmunkásszövetséget, de az egyesületi mutatóban ennek nyoma sincs. 
1925-ben ismét probléma merült fel egy berényi egyesülettel kapcsolatban. Ugyanis a „Magyar-
országi Czipész-Csizmadia – Munkások és Munkásnők Jászberényi Helyi Csoportjának” alaku-
lásaként bejegyezték ugyan az 1902-es évszámot, de ez nem egyéb, mint az országos egyesület 
működésének jóváhagyása. Az egyesület helyi csoportja tehát szabálytalanul működött.8

4 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye iskolán kívüli népművelésének története. összeáll.: Soós József, Szolnok, 
1943.
5 Jászberény és Vidéke. 1902. április 20.
6 Harcaikra emlékezünk. Visszaemlékezések a munkásmozgalom Szolnok megyei történetéből. 1905-1949. Szol-
nok, 1975.
7 MNL JNSZML Jászberény ir. 9955/1923
8 MNL JNSZML Munkásmozgalmi Gyűjtemény KL ir. 312/1925
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Jászberényi Kaszinók

Úri Casinó

A Kaszinó első említése Jászberény tanácsülési jegyzőkönyvében 1836. január 16-án tör-
ténik. Ekkor említik Taczmann István főadószedőt, aki „kaszinó kávéházat” nyitott „a szép 
nem, műveltebbek és pallérozottabbaknak mulatóhelyül piarcon épült új házában…” Később 
ebből lett a Pannónia-szálló és kávéház. A Kaszinó Egyesület állítólag 1839-ben létesült, de 
ennek írásos nyoma csak 1843-ból maradt fenn. Az április 1-én tartott ülésről készült jegy-
zőkönyvben található ugyanis a következő bejegyzés: „a tanács a polgártársak egymáshoz 
közelebb simulása céljából a kaszinó-olvasótársaságának lakásul átadja Taczmann István 
emeletes házának szomszédságában álló házának felső szobáit évenként 50 forint fizetés mel-
lett.” A megalakult egyesület 1844-ben az árvák, 1846-ban pedig könyvtára javára rendezett 
táncvigalmat a városháza nagytermében. Az önkényuralom szorításának gyengülése után 
1860. november 10-én a Kaszinó kezdeményezésére Jászberény díszpolgárává választották 
Reményi Ede hegedűművészt, aki ezt később 1891. szeptember 2-án nagyszerű hangver-
sennyel viszonozta. Ugyancsak a Kaszinó javaslatára lettek 1861. április 14-én a képvise-
lő-testület dísztagjai Kossuth Lajos, Teleki László, Deák Ferenc, Perczel Mór, Türr István, 
Klapka György, a 48-as eszmék ismert személyiségei.

A Kaszinó Egyesület – más néven Úri Casino – első alapszabálya 1874-es keltezésű.9 
Valójában napjainkban már csak ez a hiteles forrás létezik, ami bizonyítja fennállását, az 
egyesület iratai – amit még Blénessy János látott, és ezekből írt cikket a 100 éves évfordulóra 
– feltehetően a II. világháborúban megsemmisültek. Az Úri Casino épülete a Bercsényi M. út 
27. sz. alatt volt. 1887 elején a Kaszinó még mindig a Pannónia Szálló néhány emeleti szobá-
ját bérelte Gere Gyulánétól (Tarnay Gizella). A Bercsényi úton álló eredetileg Tarnay-Vavrik 
kúriát 1878-ban emeltette Tarnay (Taczmann) Károly. Ez szabadon álló magasföldszintes, 
téglalap alaprajzú épület, ablakai szegmensíves záródásúak, a széleket lizénák díszítik. Fő-
homlokzata középrészén enyhén előrelépő rizalit húzódik, amely felett lépcsőzetes oromzat 
látható. A bal oldali oldalhomlokzat 3 tengelyes, az ablakok itt a középrizaliton nyílnak, a 
jobb oldali oldalhomlokzat 3+1 osztású, itt is középrizalit lép ki a fal síkjából. A hátsó hom-
lokzaton falsíkba simuló tornác van, amely eredetileg 1+2+1 pilléres volt. A tornác melletti 
falszakaszokon 1-1 kör alakú világító ablak nyílik. A tornáchoz ívelt korlátú lépcső vezet fel. 
A tornácról nyílik a kétszárnyú bejárati ajtó. 

A kúriát a hevesi Vavrik család vásárolta meg. Az épület megvételéről 1887. október 
30-án a Kaszinóban tartott közgyűlésen határoztak. Az adás-vételi szerződést november 10-
én kötötték meg. Vavrik Ágostontól az épületet 10 000 Ft-ért vették meg, így került a falai 
közé az Úri Casino.10 Ezzel kapcsolatban a Jászberény és Vidéke lap a következőket írta: „…
Kaszinónk palotájának termei legyenek a társadalmi érdekek megbeszélésének színhelyei, 
adjon alkalmat a világkrónikával és politikával való megismerkedésre, kapjon otthont az 
irodalom, művészet, tudomány, közgazdaság, ipar és kereskedelem…” Az egyesületi élet az 
új székházban 1888. január 1-jén 101 terítékes bankettel vette kezdetét. Az első áldomást 

9 MNL JNSZML KL ir. 332/1874 
10 Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. Jász-Nagykun-Szolnok megye kastélyai és kúriái. Bp. 2005. 27–28 p.
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Becsey Gyula (kir. járásbíró) mondta, és azt kívánta, a ház ne legyen előítéletek piaca, hanem 
a „becsület és egyetértés temploma”. A Kaszinó legrégebbi tagjai között említik Muhoray 
Jánost, aki Jászberény főjegyzője, 1862–1867-ig pedig jászkun kerületi alkapitány volt. Te-
vékeny részt vállalt a város közéletében. Az Úri Casino egyik alapító tagja, Bartsik Márton 
(ügyvéd, jászkun kerületi aljegyző, a kerület levéltárosa) történeti kutatásokkal is foglal-
kozott. Jómódú, gazdag emberként jelentős adományokat tett a köz javára. Ugyancsak az 
alapítók között említhetjük Lakatos Imrét (a Jászberényi Törvényszék bírája) és Hegedüs 
Zsigmondot (ügyvéd, 1861–1867-ig jászkun kerületi alkapitány), aki 1871-től a Jászberényi 
Törvényszék elnöke. Ő is művelt, széles körű ismeretekkel rendelkező közéleti ember volt.

 Év végén már arról beszélt Becsey, hogy renováltatták az épület összes helyiségét, bebú-
torozták, készítettek két biliárdasztalt, jégvermet és tekepályát. 1881 óta Apponyi többször is 
megfordult az épület falai között. A Kaszinó ifjúsága 1891-ben rendezte az első szilveszteri 
táncmulatságot az árvaház javára. Az 1893-as tisztújítás alkalmával Elefánthy Sándor (ügy-
véd, törvényszéki ügyész, 1879–1893-ig Jászberény polgármestere) lett az első igazgató. 
A Kaszinő 1894-ben Kossuth Lajos szobrára 249 Ft-ot adományozott, és a temetésre kül-
döttség utazott. Márciusban hatalmas vita kerekedett abból, hogy Hild Viktor Jászság című 
lapjára nem fizetnek elő, mert kérlelhetetlenül meghurcol mindenkit. A helyzet év végére 
annyira elmérgesedett, hogy a Kaszinó tisztikara lemondott. 1895-ben Balogh Sándort vá-
lasztották igazgatónak. Ebben az évben kapott új zsindelyt az épület tetőzete. Belső és külső 
tatarozást végeztek, és sor került a könyvtár bővítésére is. Megfesttették Muhoray János 
arcképét. 1896-ban lemondott Becsey Gyula az elnöki tisztről. A közgyűlés 1897-ben Koncz 
Menyhért plébánost választotta meg a helyére. Koncz meghatározó szerepet játszott a város 
kulturális életében. Ő segített életre hívni többek között a Felvégi II. kerületi, az I. kerületi, a 
VIII. kerületi és a Négyszállási Római Katolikus Olvasóköröket. Ő volt Apponyi legrégebbi 
jászberényi híve is. De a gróf sem volt hálátlan, állítólag neki köszönhette Koncz a főpapi 
cím korai elnyerését. Ebben az évben a parkban lámpákat és padokat helyeztek el, májustól-
szeptemberig csütörtöki napokon sétahangversenyeket tartottak, majd nyári táncmulatságo-
kat rendeztek Lakatos Ferke zenekarának közreműködésével. 1897 októberében ünnepi la-
komára került sor. 1898-ban elhatározták, hogy az 1848/49-es szabadságharc félévszázados 
évfordulóját március 15-én társasvacsora keretében, pohárköszöntővel ünneplik meg. 

1900-ban az Egri Kaszinó mintájára új alapszabályt készítettek, amelyet a belügyminisz-
ter jóváhagyott. Sajó Sándor javaslata szerint került sor a Kaszinó helyiségeinek átalakítá-
sára. Az ő elképzelése volt, hogy alakítsanak ki egy nagytermet három szoba falainak eltá-
volításával. 1901-ben Apponyi Albertet látták vendégül, ekkor történt, hogy Koncsek István 
(ügyvéd, Jászberény polgármestere 1893–1896 és 1902–1914 között) javaslatára a grófot 
dísztaggá választották, és megbízták Polgár festőművészt a képviselő arcképének megfesté-
sével. Az elkészült arckép bemutatására és a dísztagsági irat átadására 1902. május 12-én ke-
rült sor. Ugyancsak ekkor vonult nyugdíjba Becsey Gyula. Munkásságának elismeréseként 
megfesttették a képét és azt a Kaszinónak ajándékozták. Ekkor készült el Vavrik Ágoston 
arcképe is. Az épületet ismét felújították a kerítéssel, a kuglipályával és a gyalogjárdával 
egyetemben. 1903-ban Rákóczi-ünnepséget rendeztek. A következő évben „feltámasztották” 
a sétahangversenyeket. A villanyvilágítást 1905-ben vezették be a Kaszinóba. A következő 
évben került sor Apponyi félévszázados képviselői idejének méltó megünneplésére. Ez alka-
lomból a Kaszinó vendége volt Kossuth Ferenc és Hoch János is. 
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Az 1907. február 7-én tartott közgyűlésen az alapszabályok módosítását határozták el. 
Erre szükség is volt, hiszen az eddigi szervezeti keretek már alkalmatlannak bizonyultak 
több funkció betöltésére. A közgyűlésen végül elfogadták az öt szakosztály és igazgatói osz-
tály létrehozását. 

A Közművelődési Szakosztály továbbképzést tervezett felnőttek számára az írás-olvasás-
tól kezdve az ismeretterjesztés minden területén. A Jász-Közművelődési Egyesület megala-
pítását Hajtai Ferenc tanár 1908 februárjában erre a szakosztályra támaszkodva javasolta. 

A Tudományos Irodalmi Művészeti Szakosztály feladata a tudományos, irodalmi, művé-
szeti törekvések segítése. Erre a célra pályázatokat tűztek ki. Tárlatok, kiállítások rendezése 
szerepelt a terveik között. Elhatározták, hogy a Casino részére megfestetik Palotásy János és 
Vágó Pál arcképét. 

A Gazdasági Szakosztály a mezőgazdasági és ipari alosztályból állt. Céljaként határozták 
meg, hogy a gazdálkodás és az ipar területén előmozdítsa az egyszerűsítési törekvéseket, és 
megfelelő összeköttetéseket teremtsen a helyi gazdaság fejlődésének érdekében. 

A Jótékonysági Szakosztály a közjótékonyság módjait kereste, összeköttetést teremtett a 
már meglévő közjótékonysági intézetekkel, segítette azok működését. A Jászberényi Gyer-
meksegítő Egyesület megszervezésében ki is mutatható a Casinó támogatása. Ez 1908. no-
vember 16-án alakult meg a szegény sorsú tehetséges gyermekek segítésére.

A Testnevelő Szakosztály átfogó munkára vállalkozott. Sporttelepeket akart alakítani, 
testnevelésre, edzésre buzdította a gyermekeket és a felnőtt férfiakat. Rendszeresen akart 
szervezni tornaünnepélyeket.11

Végül a Kaszinó működésének lebonyolítására megszervezték az igazgató osztályt. Ezt 
az osztályt a választmány tagjai alkották. Ez lényegében a régi szokást rögzítette, ugyanis az 
elnök mellett már évek óta két igazgató dolgozott, akik lényegében minden munkát végez-
tek. A Kaszinó elnökének lenni megtisztelő státuszt jelentett, de a szervezési, gazdálkodási 
munkák terhe a két igazgatóra hárult.

1908-ban lemondott Koncz Menyhért, mivel kanonokká léptették elő. Arcképét Reinhardt 
Károly festette meg. 1911-ben Tarnay Alajos és több fővárosi művész közreműködésével 
nagyszabású hangversenyt rendeztek. A könyvtár gyarapítására 1912-ben 1141 koronát ál-
doztak. 1914-ben a ház nagyarányú bővítését határozták el, a kitört háború azonban elmosta 
a szép terveket. A Kaszinó tagjai közül legalább négyen életüket áldozták a „nagy háború-
ban,” de súlyos csapás érte az egyesületet is.

1915 júliusában elhunyt Barla Kálmán. Az október 10-i gyászünnepen méltatták érde-
meit, hiszen 1902 óta igazgatója volt a Kaszinónak. Érdemei elismerésére megfesttették az 
arcképét, amelyet 1922. november 11-én lepleztek le. Barla Kálmán elnevezéssel alapítványt 
hoztak létre a gimnázium szegény sorsú tanulóinak megsegítésére. 1915. október 30-án ön-
kéntes iskolának engedték át a Kaszinó épületét, addig az összejöveteleket a Schillinger-féle 
házban tartották. Ezután a katonaság vette át a házat, így a Kaszinó 1916. november 1-jétől 
a Petőfi utcai Beleznay-házba került. 1918 novemberétől a Kolozsvárról idemenekült csend-
őrkerületi parancsnokság költözött az épületbe. 1919 októberétől a szakszervezetek birto-
kolták, majd a román katonaság. Október 7-én a Baráth István járásbíró vezetésével összeült 

11 Balla Ferenc–Wirth István: Egyesületek a Jászságban a XX. század elején. I.n: Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltár Évkönyve 5. köt. Szolnok, 1990.  143–156 p.
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választmány vizsgálat alá vette a tagok Tanácsköztársaság alatti szerepét. Október 26-án 
sok tagot kizártak. Az új igazgató Tarnay Tibor lett (ügyvéd, közjegyző, az Apponyi-párt 
elnöke. A háború után az egyesület vezetőjeként vette át és sikeresen irányította a Kaszinó 
életét a nehéz időszakban), aki 1921. június 21-én a következő felhívást bocsátotta ki: „Az 
egyesületi élet fellendítése céljából a kaszinó épületének és berendezésének tűrhető hely-
rehozására az egyesület fedezettel nem rendelkezik, azért felkérem a kaszinó tagjait, hogy 
ki-ki anyagi lehetőségéhez mérten önkéntes adománnyal járuljon hozzá a lerongyolódott 
berendezés helyreállításához. Ez önmagunk iránt kötelesség, egyúttal a város közérdekeit 
szolgáljuk azzal, hogy a városunkba érkező idegenek fogadására alkalmas szórakozóhellyé 
tesszük egyesületünket.” 

A háború és a forradalmak utáni egyesületi élet megindulását mutatja az 1923. december 
30-án és az 1925. február 14-én rendezett műsoros jótékonysági bál. 1926. április 27-én 
került sor a 80 éves Apponyi Albert ünneplésére. 1927. március 6-án Pethes Imre arcképét 
leplezték le (a festmény Gecse Árpád alkotása). 1928-ban sor került az épület renoválására. 
1931-ben lemondott Tarnay Tibor, elnökké Szabó Józsefet választották. Ekkor lett igazga-
tó Józsy Ferenc. 1933-ban Tarnay Kálmán a Kaszinónak ajándékozta a Tarnay Alajos ze-
neszerzőről készített olajfestményt. 1934 májusában Imrédy Béla országgyűlési képviselő 
és felesége látogatta meg a Kaszinót. A nyár folyamán a Kaszinó udvarán egy JAJ nevű 
jazz együttes szerzett kellemes élményt a hallgatóságnak. Szaxofonon, dobon és zongorán 
játszottak az együttes tagjai. 1934 novemberében Pénzes Sándor (ügyvéd, városi tiszti fő-
ügyész, majd 1940–1945-ig a város polgármestere) lett a Kaszinó II. igazgatója. A következő 
évben, 1935. április 6-án pedig sor került Antal István országgyűlési képviselő, államtitkár 
látogatására. Ez év december 8-án ismét kiemelkedő személyiségeket köszöntöttek az Úri 
Casino falai között, ekkor Bornemissza Géza iparügyi miniszter, Antal István államtitkár és 
Borbély György főispán látogatott el a Kaszinóba. Az 1936. február 9-én tartott közgyűlés 
Pénzes Sándort választotta meg a Kaszinó I. igazgatójának. 1935-ben elhunyt Tarnay Tibor 
közjegyző, arcképét Simon Ferenc készítette el. 1937–38-ban a székház tetőzetét javították, 
a nagytermet renováltatták. 1938. november 6-án a Felvidék visszacsatolásának megünnep-
lésére díszvacsorát rendeztek, ahol felszólalt Antal István államtitkár is. 

Az Úri Casinó 1939-ben ünnepelte fennállásának 100 éves évfordulóját. Egész évben 
koncerteket, előadásokat tartottak. December 10-én díszközgyűlés megtartására került sor 
székházukban, ahol felavatták az Apponyi-serleget, amelyet a gróf emlékére készíttettek. A 
rendezvény előtt a nagytemplomban hálaadó szentmise volt. A Kaszinó termeit feldíszítették, 
hiszen olyan illusztris vendégek voltak jelen, mint vitéz Takách-Tolvay József országgyűlési 
képviselő, Antal István államtitkár, báró Urbán Gáspár főispán, Alexander Imre alispán. A 
vendégeket Pénzes Sándor üdvözölte, majd Blénessy János ismertette a Kaszinó történetét. A 
serleget ekkor helyezték el a Jász Múzeumban és elhatározták, hogy évente egyszer, február 
7-én a gróf halálának napjára emlékezve veszik elő. Az ötvös remekművet a Bachruch cég 
készítette, tetejét a Lehel-kürt kicsinyített mása díszíti. Egyik oldalán egy Apponyi-relief 
látható, melyet Somló Sári szobrászművész tervezett és a pénzverde készített. 

A kaszinó tagja volt többek közt Baráth Endre földbirtokos, aki 1945 után egy rövid 
ideig Jász-Nagykun-Szolnok megye fóispáni székét is betöltötte. A tagok között találjuk 
Bathó Károly ügyvédet is, aki széles körű közéleti, társadalmi tevékenységet fejtett ki. Ő volt 
egyébként a Jász Hírlap felelős kiadója is.  A Kaszinó tagja volt Berger Vilmos fűszer- és 
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gyarmatáru kereskedő, Blénessy János tanítóképző intézeti tanár, a Jász Múzeum igazgatója 
(1947–1950), Dósa Pál földbirtokos, Eördögh Oszkár kórházigazgató, főorvos. Ugyancsak 
tagja volt a Kaszinónak Friedvalszky Ferenc, a város polgármestere, itt találjuk Gecse Árpád 
festőművészt, Józsy Ferenc gimnáziumi igazgatót, Kele István jászberényi apátplébánost, 
Muhoray Zoltán városi főjegyzőt, Pernyész Sándor főorvost (1928-tól a kórház igazgatója), 
Pénzes Sándor tiszti főügyészt (1940-től polgármester), Réz Kálmán plébánost, (1926-tól a 
Jász Múzeum igazgatója), Tarnay Tibor királyi közjegyzőt és Vavrik Endre földbirtokost, aki 
1914-től négy évig a város polgármestere volt.12

Polgári Casinó Egyesület

1895-ben alakult a Polgári Casinó Egyesület 180 taggal.13 Első elnökük Koncsek István 
lett, székhelyük a Pannónia Szálló. Az Úri Casinó tagságával szemben a város középrétegét 
képviselte. Az iparos, kereskedő polgárság közösségi életének formálásában szerettek vol-
na nagyobb szerepet betölteni. Maga az Úri Casinó igyekezett mindvégig megőrizni poli-
tikamentességét, a Polgári Casinó viszont a nagyobb befolyás érdekében aktív politizálást 
kezdeményezett. 1902-ben Huba Lajos elnök bejelentette, hogy szabadelvű politikai körré 
alakulnak és gróf Apponyi Albertet támogatják. A Jász Kürt cikkírója nyíltan meg is mondta 
a véleményét: „A Casinó csak papíron Casinó. Itt ütötte fel tanyáját az Apponyi párt és itt 
tartott értekezletet.” A Kaszinóban könyvtár működött, a tagok biliárd, sakk, kártyajátékot 
folytattak.14

Keresztény Nőegylet

Az egylet jogelődje 1849-ben alakult meg Jászberényben. Tevékenysége elsősorban a sza-
badságharc sebesült honvédjeinek ápolása volt. Maga az egyesület Keresztény Nőegylet 
névvel 1879-ben alakult meg a város előkelő polgárainak, köztisztviselőinek asszonyaiból, 
leányaiból 289 taggal.15 Elnök Prusovszky Istvánné lett, akinek férje szintén aktív tagja volt 
Jászberény közéletének. Ő maga pedig Horváth Péter nádori alkapitány unokája volt. Leá-
nyuk, Mária folytatta édesanyja munkáját, a mozgalom tevékeny résztvevője, majd vezetője 
lett.  Az Egyesület elsősorban jótékonysági intézmény volt. Amint az alapszabályban is meg-
fogalmazták „általában véve minden irányú emberbaráti tevékenység, de különösen teljesen 
elárvult gyermekeknek fölkeresése illetőleg a város által felállított árvaház ügyeinek vezeté-
se, továbbá a kisdedovoda felállítása és föntartása” volt a céljuk. 1890-ben hangversenyt, 
1892-ben és 1894-ben 1-1 bált, 1906-ban 2 bált rendeztek. A nőegylet tagjai aktív résztvevői 
voltak a város közéletének, teadélutánok, műkedvelő előadások, bálok rendezői. A bevételt 
karitatív célokra használták. Közadakozásból óvodát és árvaházat létesítettek és működtet-
tek. A háború alatt ápolták a sebesült katonákat, és gondozták az Erdélyből menekülteket.16

12 Blénessy János : A Jászberényi Kaszinó Egyesület 100 éves története. In: Jász Hírlap. 1942. máj. 9-jún 8.
13 MNL JNSZML KL ir.. Egyesületi mutató
14 Balla Ferenc–Wirth István: Egyesületek a Jászságban a XX. század elején. In: Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltár Évkönyve 5. köt. Szolnok, 1990. 143–156 p.
15 MNL JNSZML I. 631/1879
16 Sugárné Koncsek Aranka : Jász történelmi arcképcsarnok. Jászberény, 2003. II. bővített kiadás.
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1928 decemberében a Keresztény Nőegylet szeretetünnepére a Jász Hírlap tudósítója 
is elment az árvaházba és megtekintette a nőegylet immár 49-ik karácsonyi szeretetünne-
pét. „…Csodálkozva és bámulattal láttuk, milyen ragyogóvá és ezerjóval megrakottá va-
rázsolta a női lelkek nemes jótékonysága és szeretete a Nőegylet gyűléstermét, hol fényben 
csillogó karácsonyfa és dúsan megrakott asztalok várták az áhítat és örömtől ragyogó sze-
mű gyermeksereget…” Az ünnepély után „…22 szegénynek osztottak ki lisztet, szalonnát, 
tepertőt, disznósajtot, cukrot, teát, bort, tejet, borsót, kalácsot és női ingeket és pénzt, 35 
tanuló kapott ruhát, kötényt, harisnyát, cipőt, nadrágot, kiskabátot, nagy kabátot, kalapot, 
zsebkendőt, inget…”17

1929-ben ünnepelte az egyesület fennállásának 50. évfordulóját. Ennek méltó megün-
neplésére már 1928-ban széles körű programot dolgoztak ki, melynek részét képezte, hogy 
a város híres embereinek emlékét márványtáblákkal örökítették meg. Déryné Széppataki 
Róza emléktábláját a Gazdasági Takarékpénztár Apponyi téri épületén kívánták elhelyez-
ni. Riszner Józsefnek és nejének emléktábláját az Adóhivatal új épületére tervezték. Pethes 
Imre plakettje a Báthory utcai Czigány-féle házra került. Palotási János emlékére a Hatva-
ni úti Pénzes-házra kívántak táblát elhelyezni. Beleznay Antal emléktábláját a Bercsényi 
úti Tófalvi-házra tervezték. Zirzen Janka emléktáblájának a Thököly utcai Bujdosó-házat 
jelölték ki. A táblák elkészítésére Vágó Gábor szobrászművészt kérték fel. A nőegylet fel-
vetette a lehetőségét egy Petőfi emléktábla elkészítésének is.

1929-ben a félévszázados évforduló jegyében több rendezvényt is tartottak. A farsan-
gi nagy bálok sorát a Keresztény Nőegylet január 12-i táncestélye vezette be. Az igazán 
kiemelkedő rendezvényekre szeptemberben került sor 28 és 29-én. Szeptember 28-án a 
Lehel-szálló nagytermét zsúfolásig megtöltötte az előkelő közönség. Az ünnepi beszédet 
Almássy Sándor, a megye főispánja tartotta : „…Nem mint főispán jöttem el Jászberény-
be – mondotta beszéde közben Almássy Sándor – és nem is mint vendég szólalok fel ezen 
az estélyen. Haza jöttem, haza az én szülővárosomba, hogy együtt ünnepeljek önökkel, a 
Keresztény Nőegylettel, amelyik ötven esztendőn keresztül lelke volt minden nemes moz-
galomnak ebben a városban…” A főispán beszédét követően Zeiller Erika zenetanárnő 
énekelt, Tarnay Alajos kísérte zongorán. Több szavalat, ének is elhangzott. A díszköz-
gyűlésre másnap a városháza nagytermében került sor. A gyűlést özv. Simonyi Gyuláné 
elnök nyitotta meg, majd felkérte Prusovszky Mária ügyvezető elnököt az ötven év törté-
netének ismertetésére. A díszközgyűlés után kezdetét vette az emléktáblák leleplezése. A 
sort Déryné Széppataki Róza táblája nyitotta meg. A Gazdasági Takarékpénztár falánál a 
Nemzeti Színház nevében Simainé Fáy Szeréna, az Országos Színészegyesület nevében 
Géczy István mondott beszédet. Utána a Thököly út 22. sz. alá vonult az ünneplő kö-
zönség, ahol Sebestyénné Stettina Ilona és Grynaeus Ida, a budapesti tanítóképző intézet 
igazgatónője hódolt Zirzen Janka emlékének. Riszner Józsefnek és nejének emléktáblája 
az Adóhivatal falára került. Itt Prusovszky Mária mondott beszédet. A Hatvani úti Pénzes-
ház előtt Palotási János emléktáblájánál Kele István rótta le kegyeletét. Pethes Imre táb-
lájánál három színész is beszédet mondott. Beleznay Antal emléktáblájánál Józsy Ferenc 
gimnáziumi igazgató mondott ünnepi beszédet. A rendezvényt 100 terítékes bankett zárta 
le a Lehel-szálló éttermében.18

17 Jász Hírlap 1928. december. 30. 53.sz.
18 Jász Hírlap 1929. október 6. 40. sz.
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Palotásy Dalkör

Palotásy (Pecsenyánszky) János (Jászberény, 1821. ápr. 8. – Jászberény, 1878. febr. 3.) dal- 
és zeneszerző, a vármegye levéltárnoka volt. Az utókor mégsem mint levéltárost, hanem 
mint dalszerzőt és zenei művek komponistáját tartja számon. Palotásy 1848-tól 1860-ig Jász-
apátiban aljegyzői állást töltött be, 1861-ben a Jászkun Kerület levéltárnokává választották 
meg. Jászapáti aljegyzősködése alatt több csárdást és alkalmi művet komponált. 1857-ben 
a Jászberénybe is ellátogató uralkodói párt saját szerzeményével köszöntötte. 1864-ben 
Riszner József tanárral dalárdát alapított. Vezetésükkel Láng Dezső, Barts Vilmos, Mallár 
József, Hangya Ferdinánd, Lobor Ágoston, Kajner György és 10 hölgy megalakította az első 
dalárdát, elnöke Palotásy János, karigazgatója Riszner József lett. 

Nem csak a városban, de más településeken is szép sikereket értek el. 1864 végén Debre-
cenben második díjat, Aradon dicsérő oklevelet szereztek. Palotásy 1878-ban anyagi gondjai 
miatt főbe lőtte magát. Halála után a dalárda folytatta működését, az alapító iránti kegyelet-
ből ekkor vették fel a Palotásy Dalárda nevet. Riszner is lemondott, helyére Beleznay Antal 
énektanárt választották meg, aki 1894-ig volt karnagy. 1880-ban a dalárda Kolozsváron, az 
országos dalversenyen második díjat nyert, 1883-ban pedig Miskolcon művészi serleget és 
dicsérő oklevelet kapott. 1894-ben Beleznay Antal helyett Beleznay Móric főkántort válasz-
tották meg. A dalárda a tagok érdektelensége miatt 1903-ban feloszlott.

1927-ben alakult újra Kele István apátplébános vezetésével, Palotási Dalkör elnevezéssel. 
Az egylet karnagya Berzátzy László tanár lett. 1940 után a dalkör folyamatosan vegyes karrá 
alakult. 1951-ben feloszlatták, ekkor azonban már működött jogutódja, a Palotásy Kórus.19

Római Katolikus Legényegylet

1880-ben alakult a Római Katolikus Legényegylet Basy József elnökletével. Székházuk a 
Víz utcában a Zagyva parton állt. (A Jászság Népi Együttes székháza helyén.) Egykori épü-
letüket a város adta nekik az alakulás után egy évvel. Az alapszabályban leírtak szerint az 
egyesület célja az iparos legények egybegyűjtése és nevelése volt. A cél eléréséhez eszközül 
szolgált „Legényegyleti otthonok létesítése, melyekben az egyesületi tagok csekély díjazásért 
jó lakást és ellátást az utazók menhelyet leljenek, továbbá vallásos és szociális előadások, 
vallásos kötelességeink szorgalmazása és gyakorlása, tanulságos és szórakoztató előadások 
rendezése, a szakbeli kiképzésre szolgáló ipari szaktanfolyamok, önképzőkör, könyvtár, köl-
csönös társalgás és szórakozás s a társegyesületekkel való összeköttetések országos szerve-
zet által való fenntartása”. 

Rendezvényeik főként táncestély vagy műkedvelő előadás. Általában népszínműveket 
adtak elő. Tóth Ede színdarabjai közül a „Falurossza” aratott nagy sikert 1909-ben. Táncmu-
latságaikat az egész város látogatta. Évenként tartottak bálokat, farsangkor a „Lehel” Szálló 
termeiben, majáliskor a „Bathó” kerthelyiségében. 1889-ben egy alkalommal dalversenyt 
is rendeztek, valamint az egyesület saját helyiségeinek felavatására házszentelő ünnepélyt 
tartottak. 1923-ban 160 tagjuk volt.20 

19 Muhoray György: Részletek a Palotásy János vegyeskar történetéből. In: Jászsági Évkönyv. 2002.
20 MNL JNSZML KL ir. 80/1922
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1927-ben az egylet udvarán 20 m hosszú, 1,2 m széles fedett kuglipálya épült. Az egy-
let helyiségeiben ezenkívül biliárdozni, illetve sakkozni vagy dominózni lehetett. 1936-ban 
elnökük Székely Alajos volt, az egylet ekkor 89 tagból állt. 1939-ben a Zagyva partján álló 
épületet átépítették és kibővítették. Az új székház felavatására decemberben került sor. Az 
egybegyűlteket Kovács István elnök köszöntötte, majd Kele István pápai prelátus szentelte fel 
az épületet. Este műkedvelő előadással fejezték be az átadási ünnepséget.21

Jászberényi Keresztény Missió Egyesület

1919 szeptemberében Czettler Jenő kérésére Bathóné Streitman Mária megalakította a Jász-
berényi Keresztény Missió Egyesületet. A Lehel szálló emeleti termében óriási érdeklődés 
mellett alakult meg az egyesületet. Elnöke Bathóné lett, ezt a tisztet legalább másfél évtizedig 
töltötte be. Titkárnak Bartháné Parizsa Birit választották. Az egyesület szociális, karitatív fel-
adatokat látott el. A nőknek varró, kosárfonó, csipke, játékkészítő tanfolyamokat szerveztek. 
Előadásokat tartottak, vallásos esteket rendeztek, a gyermekeknek mesedélutánokat tartottak. 
Újságos pavilont létesítettek, ahol keresztény sajtótermékeket árultak. Gyűjtést rendeztek a 
rászorulóknak, ingyen tejakciót szerveztek. Évente 12-18 gimnáziumi tanulónak cipőt, ruha-
neműt, adományoztak. Több szász szegény sorsú családot pénz vagy természeti adományban 
részesítettek. A Pálinkás-kereszt mellől – javaslatukra – a város az állatvásárt áthelyezte. 1928-
ban felújították a Plébánia előtti parkban a Szentháromság szobrot. Az első világháború idején 
a jászberényi kórházban elhunyt hősi halottak sírjait gondozták. Az egyesület a működéshez 
szükséges anyagiakat jótékony célú rendezvényekkel biztosította.22

1930. január 6-án ünnepelte a missió fennállásának a 10. évfordulóját. Az ünnepség egész 
nap tartott a Bercsényi utcai elemi iskolában. Az emeleten az egyik teremben kézimunka ki-
állítást rendeztek, a másik teremben büfé volt, míg a harmadik teremben ahol színpad is állt, 
tartották a díszközgyűlést, délután pedig teadélután volt színelőadással, szavalatokkal. A dísz-
közgyűlést Kele István apátplébános, az egylet díszelnöke nyitotta meg. Bartháné ismertette az 
egyesület történetét. Beszédet tartott Klára nővér, a Szociális Missió Társulat központi elnök-
ségének képviselője és Andor Endre nyugalmazott helyettes államtitkár. 23

Jelentősebb jászberényi olvasókörök

VII. kerületi Népkör

1879-ben alakult Bakó János elnökletével. Épülete a VII. kerület Móricz u. 5. szám. 1936-ban 
tagjainak száma 117. Elsősorban közművelődési feladatokat látott el. Az olvasás és beszélge-
tés mellett bálokat, táncestélyeket rendeztek. A rendezvények bevételét sokszor ajánlották fel 
jótékony célokra. 1906-ban műhímző tanfolyamot is indítottak. A népkör érdeme, hogy kitar-
tóan dolgozott tagjai szellemi látókörének szélesítésén, ott helyt adva több gazdasági jellegű 
felolvasásnak is. Ebben a körben született meg a kisgazdák mezőgazdasági szövetkezetének 
gondolata. 24

21 Jász Hírlap 1939. december 2.
22 Sugárné Koncsek Aranka : Jász történelmi arcképcsarnok. Jászberény, 2003. II. bővített kiadás.
23 Jász Hírlap 1930. január 12. 2. sz.
24 MNL JNSZML KL ir. I.635/1879
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IV. kerületi Vásártéri Római Katolikus Olvasó Egylet

1896-ban alakult 96 taggal. A Vásártér 23. szám alatt működött. Az egyletnek könyvtára volt, 
valamint egy 1933-as polgármesteri határozat szerint helyiségeiben kugli, kártya, sakk, domi-
nó játékot folytattak a tagok, amely után 2 pengő vigalmi adót kellett fizetni. Évenként egy al-
kalommal táncmulatságot rendeztek, amelynek bevételét a könyvtár fejlesztésére fordították.

VIII. kerületi Római Katolikus Olvasó Egylet

1900-ban alakult 140 taggal. Helyisége a VIII. kerület Álmos u. 15. szám. 1906–1907-ben 
egy-egy táncestélyt rendeztek. Az egyesület 1925. február 15-én ünnepelte fennállásának 25. 
évfordulóját. Az ünnepségen a II. és IV. kerületi olvasókörök képviselői is megjelentek. Az 
ünnepség hálaadó istentisztelettel vette kezdetét, melyen a kör tagjai kereszttel és zászlóval 
vettek részt. Ezután sor került a díszközgyűlésre, ahol megjelent Erdős András apátplébános. A 
„Hiszekegy” után Balla Béla elnök üdvözölte a megjelenteket. Megemlékezett Koncz Meny-
hért apátplébánosról, akinek nevéhez a kör létrehozása fűződik. A közgyűlés a „Himnusszal” 
ért véget. A rendezvényt százszemélyes ebéd fejezte be.25

További egyesületek

Lehel Torna Kör

1905. április 19-én dr. Koller Kálmán vezetésével megalakult a Jászberényi Tornaegyesület.  
1906-ban néhány lelkes fiatal megalakította a Lehel Torna Kört. Elnöknek Pénzes Sándort, 

alelnöknek Koncsek Lászlót választották. A kör tagjai jó időben hetenként háromszor-négyszer 
testnevelő gyakorlatokat tartottak a katonai lövölde melletti vásártéren. Augusztus 26-án már 
háziversenyt is rendeztek. Egy-két versenyszámot érdemes megemlíteni: súlylökés, stafétafu-
tás, hosszú ugrás, diszkoszdobás, füles labdajáték, kötélhúzás, gúla. 

1908. december 6-án a Lehel Torna Kör és a Jászberényi Tornaegyesület egyesült Jászbe-
rényi Atlétikai Klub elnevezéssel. 

1927. július 17-én a városháza dísztermében tartotta alakuló ülését a jászberényi Lehel 
Torna Kör mint sportegyesület. Legalább 120 ember jelent meg az alakuló ülésen, hogy a 
sportérdekekért összefogjon.26

Jászberényi Ipartestület

Az egyesület témáját tárgyalva nem hagyhatjuk el az ipartestületeket sem. Az egyesületi 
mutató az egyesületek közé sorolja őket, valójában hatósági feladatokat láttak el.

Az ipartestület képesítéshez kötött iparágakban dolgozó iparosok kötelező tagságon ala-
puló, hatósági jogkörrel is felruházott érdekképviseleti szerve. Az ipartestületeket az 1884. évi 
XVII. t.c. hozta létre. Az ipartestületek fő célja a tagjai közötti rend és egyetértés fenntartása, 
az iparhatóság támogatása és az iparosok érdekeinek előmozdítása volt.

25 Jász Hírlap 1925. február 22. 8.sz.
26 Jász Hírlap 1927.július 24. 30.sz.
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Az ipartestületek törekedtek arra, hogy tagjai megállják helyüket mind szakmai mind szel-
lemi téren. Ezért ismeretterjesztő és kulturális előadásokat szerveztek, ipari termékek kiállítá-
sát rendezték, dalárdákat hoztak létre, színjátszó csoportokat szerveztek, könyvtárat és olvasó-
termet tartottak fent.

A Jászberényi Ipartestület 1885-ben alakult 805 fős tagsággal. Az 1925-ös jegyzőkönyv 
tanúsága szerint elnöke Szabó Fekete János. Ekkor említést tesznek az Ipartestület helyisé-
geiben folyó biliárd, kártya, kugli játékokról. A tagok azonban csak ritkán, hetente egyszer, 
vasárnap jöttek össze. 1925-ben a Faluszövetség kiállítást szervezett a jászsági iparosoknak, 
kereskedőknek, gazdálkodóknak Jászberényben. Az október 4–6 között megrendezésre került 
bemutatkozási lehetőség több helyszínen folyt. A kiállítók igénybe vehették a gimnázium, a vá-
rosháza, a központi iskola és a Bercsényi úti iskola épületét. A legtöbb díjat a helyi Ipartestület 
tagjai nyerték. Csak néhány név: Baráth István kocsigyártó, Bartus Béla kádár, Szabó Fekete 
János kőfaragó, Braun Ignác bádogos, Neuschl János mészáros, Válenti Demeter szíjgyártó. 
Ők aranyérmet kaptak. 1928-ban a Szolnokon megrendezett ipari és mezőgazdasági kiállításra 
a Jászberényi Ipartestület a régi céhes élettel kapcsolatos tárgyakat küldött a Jász Múzeumból. 
Évente egyszer jótékony célú táncestélyt rendeztek. 1929. január 29-én a város polgármester-
éhez írt levelében Pecsenyánszky Alajos a következő szavakkal írta le a szokásos rendezvényt: 
„A jászberényi ipartestület f.évi február 2-án tartja az évente szokásos jótékonycélú táncestély-
ét, melyet a mult éviekhez hasonlóan ezuttal is a szegénysorsú elaggott és munkaképtelenné 
vált tagok segélyalapja, részben könyvtára javára rendez.”27

1935-ben ünnepelték fennállásuk 50 éves jubileumát. Ebből az alkalomból nagy ünnepsé-
get rendeztek a Bercsényi úti székházukban. 

Az 1901-ben alakult önkéntes Tűzoltó Egylet szintén rendezett táncmulatságokat. Az 
1904-ben megalakult Jászberényi Kereskedelmi Egyesületnek ugyancsak volt könyvtára, he-
lyiségeiben biliárd és kártyajátékot folytattak a tagok.

Az említett egyesületeken kívül több olvasókör, olvasóegylet működött Jászberényben és 
a várost övező tanyavilágban. Róluk alig maradt fenn dokumentum. Nevüket és működési he-
lyüket azonban ismerjük, így mindenképpen megérdemlik, hogy felsoroljuk őket. A Felvégi II. 
ker. Római Katolikus Olvasó Egylet 1894-ben alakult. Székházuk a II. ker. Bercsényi u. 48. sz. 
Elnök Koncz Menyhért. Az I. kerületi Római Katolikus Olvasó Egylet 1898-ban alakult Konc 
Menyhért vezetésével. Székházuk I. ker. Bátori u. 30-32.sz. Négyszálláson a Római Katolikus 
Olvasó Egylet 1903-ban alakult, elnöknek Koncz Menyhért plébánost, Jászberény díszpol-
gárát választották. Homoktanyán a Római Katolikus Olvasókör 1909-ben kezdte meg műkö-
dését. Ugyancsak ebben az évben alakult meg a Felsőmezei és Peres tanyai Római Katolikus 
Olvasó Egylet. A Csikós-kutyinai Római Katolikus Olvasó Egylet a tanyai iskolában tartotta 
összejöveteleit. A Pórtelki Római Katolikus Olvasó Egylet 1927-től működött. A Tápiótanyai 
Római Katolikus Olvasókör megalakulásának időpontja 1931, a Boldogházi Római Katolikus 
Olvasóköré pedig három évvel későbbi. Rekettyés tanyán Római Katolikus Olvasókör és Le-
gényegylet volt az elnevezése.28

27 MNL JNSZML Jászberény ir. 1329/1935
28 MNL JNSZML KL ir. Egyesületi mutató


