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Józsa László

ELHUNyT PAPOK EMLÉKE

Értékes könyvvel gyarapodott a 2015. év nyarának utolsó napjaiban a magyar katolikus 
egyháztörténeti irodalom tárháza. A korszakalkotó jászapáti kezdeményezést követően, miu-
tán 2007-ben Molnárné Szikszai Klára szorgalmas kezei alól „Urunk szolgálatában” címmel 
kikerült szülővárosa katolikus papjainak teljes monográfiája, most Jászberényben valósult 
meg ugyanaz a nemes szándék: Subáné Kocsis Julianna gyönyörűséges új könyve is elké-
szült a Signál-Print Kft. Jászberényi nyomdájában. 

Amikor az ember kézbe vesz egy frissen kiadott nyomdai terméket, amelyen még érződik 
a nyomdafesték illata, lázas mohósággal üti fel, először csak nagyjából lapozza végig, utána 
azon veszi magát észre, hogy ráesteledett, villanyt kell gyújtani, de még mindig habzsolja, 
forgatja, nem tudja letenni, időérzékét elveszítve belefeledkezik az olvasásba. Így történt a 
jelen sorok írójával is, aki hasonló ügyben próbál fáradozni, hogy szülőhelye papjainak mél-
tó emléket állíthasson, és önkéntelenül tolulnak ajkára Petőfi örök szép verssorai: „Olvas-
tam, költőtárs, olvastam művedet, s nagy az én szívemben ő gyönyörűsége.” Igen, mert ez a 
könyv, Subáné alkotása nem csak ismeretet nyújt, információt és tudást közvetít a jászok fő-
városában működő katolikus papok hitbuzgalmi szolgálatáról, keresztény és magyar kultúrát 
gyarapító tevékenységéről, hanem lelket gyönyörködtető olvasmány is. Érthető, hiszen az író 
nem kezdő ebben a „szakmában”. Korábbi művei hasonló ízléssel és hozzáértéssel készültek, 
stílusa nem csak kiforrott, de élvezetes is, ami csak előnyére válik munkájának, miközben a 
tudományos igényt s a hihetetlen pontosságra való törekvést egy pillanatra sem téveszti szem 
elől. Óriási feladatra vállalkozott, közel ötszáz év − fél évezred! − helyi egyháztörténelmét 
öleli fel, és nem- csak a hivatalosan Jászberényben szolgálatot teljesítő plébánosok, káp-
lánok, hitoktatók, hittanárok életrajzát adja közre, hanem szinte megszámlálhatatlan olyan 
lelkipásztor adatait is, akik ugyancsak a jeles jász helységben látták meg Isten szép világát. 
A felkutatott adatok óriási mennyiségét jelzi, hogy csak a Nagyboldogasszony főtemplom és 
plébánia viszonylatában 34 plébános és 246 káplán (segédlelkész) életútját rögzíti a szerző. 
De ott van még a Jézus szent nevét viselő egykori ferences templom, majd a szentkúti Mária 
szent neve és a porteleki Jézus mennybemenetele plébánosainak, káplánjainak, végül pedig 
az önálló hittanárok, paptanárok, a Szent Klára Otthon lelkészeinek bemutatása, továbbá a 
jászberényi születésű és a Jászkürt városához kötődő papok és szerzetesek tevékenységének, 
teljes életművének feldolgozása. 

A szerző a hatalmas levéltári és könyvészeti anyag összegyűjtése után döntési helyzetbe 
került: a nagy történelmi múlttal és hagyományokkal rendelkező ferences templom szerze-
tesinek felsorakoztatásától el kellett tekintenie, hasonlóképpen a szegénygondozással, be-
tegápolással, oktatással foglalkozó nővérek tevékenységét sem lehetett már taglalni ebben a 
kötetben. A terjedelem végessége csak a papok életrajzának bemutatását tette lehetővé. Így is 
463 életút bemutatása valósult meg, ami szintén rekord teljesítménynek minősül. 

Ami a tartalmi vonatkozásokat illeti, megállapíthatjuk, hogy a szerző tökéletesen elérte 
azt a nemes célt, melyet ő maga így definiált a bevezetőben: „Ez a könyv emléket szeretne 
állítani mindazoknak az egyházi személyeknek, akik Jászberény kulturális életéhez, szellemi 
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értékeihez hozzájárultak, akik római katolikus hitünket »átmentették« a történelmi, politikai 
és természeti katasztrófákon át a következő nemzedékek számára.” Szántó József apátplé-
bános, jászkun főesperes úr előszavának soraival kiegészítve: „Isten Országának munkásai 
voltak Jászberényben, azért éltek, olykor szenvedtek, áldozatot hoztak és haltak meg, hogy 
Isten Országa épülni tudjon a szívekben.” Ez vonalvezetés érvényesül valamennyi életmű 
bemutatásán, még kivételes esetekben is, mint amikor az illető egyházi személy a pártpoli-
tika nyomása következtében olyan megnyilatkozásra kényszerült, ami még a hívőközösség 
kedélyét is felborzolta. A szerző azonban tárgyilagosan foglal állást: „Az utókornak nem 
tiszte megítélni a régebbi korok embereinek tetteit, cselekedeteit. Az ő életére (életükre) 
is igaz a Biblia mondása: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, 
olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek…” 

Nagy értéke a könyvnek, hogy a szorosan vett lelkipásztori munka, a templomi szertar-
tások végzése mellett felmutatja a papok emberbaráti tevékenységét is. Egyetlen példával 
lehetne ezt illusztrálni, amikor a szentkúti templom egykori plébánosáról, Sólyom József 
esperes úrról elmondja, hogy a szociális érzékenységéből eredően a karitatív munkát is fel-
karolta: az öregek napközi otthonában rendszeresen látogatta a gondozottakat, karácsony 
előtt csomagokat készített számukra, Szent Erzsébet ünnepén megvendégelte a rászorulókat, 
a doni áttörés emléknapján a szentmise után mindig vendégül látta a résztvevőket. Anyagi 
támogatására mindig számíthattak a cserkészek, a hittanosok és egyéb közösségek. A kór-
házban minden harmadik vasárnap misézett, szívesen látogatta és szentségekben részesítette 
a betegeket. Hasonló példákat találunk a szolgálatot teljesítő lelkipásztorok többségénél.

A változatos életutak színes palettáját a szerzőnek az a szándéka gazdagítja, hogy a le-
pergett évszázadok sorsdöntő eseményeit, a fejlődés időszakának látható eredményeit is do-
kumentálja a könyv lapjain. 

A szerző fáradhatatlan kutatásainak köszönhetően Jászberény város helytörténeti irodal-
ma újabb adatok sokaságával bővült. Aki ezt az ízléses külsejű vaskos kötetet végigolvassa, 
jólesően tapasztalja, hogy sokkal többet tud e jeles városnak a múltjáról, mint annak előtte. 

A szerző felbecsülhetetlen értékű munkája mellett a legnagyobb elismerés hangján kell 
szólni arról a példamutató összefogásról, amely ennek a nagyszerű könyvnek a létrehozását 
elősegítette. A kiadás megtisztelő kötelezettségét a Jászok Egyesülete, a Nagyboldogasszony 
Főplébánia és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Jászberényi csoportja vállal-
ta, a megjelentetés költségeihez pedig Az OTP Nyrt., a Jászok Egyesülete, Jászberény Város 
önkormányzata, ARTANDER Kft., Signal-Print Kft., a térség országgyűlési képviselője és 
az előfizetők (legnagyobb számban és példaértékű hozzáállással a jászberényiek) áldozat-
készsége biztosította az anyagi támogatás jelentős részét. Igazi közösségi együttmunkálko-
dás eredménye ez a nagyszerű és hiánypótló kiadvány. 

Végezetül idézzük fel ismételten a város egykori hírneves apát-plébánosának, Kele Ist-
ván pápai prelátusnak nemes gondolatit, aki az elhunyt papok emléke előtt ciprusággal, az 
élők erőfeszítésének jutalmaként virágszállal tiszteleg. Elismerésünk és köszönetünk kifeje-
zéséül a nyíló virágok sokaságából megtiszteltetésként a legszebb szál virág a szerzőt illeti. 

(Suba Györgyné: Isten országának munkásai Jászberényben – Jászberény, 2015.) 


