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Felboncolom halottaim

a maszk mögött mi rejtezik
s ti élő maszkok mit takartok?

Könnyektől felmart titkokat
alá és felmerülő holdat
és éjfelhőnyi kínokat

Suttog a kéz a száj szorít
Szorítja össze fogsorát
s a nyelv hegye már íztelen

Dobogj; dobogj, dobogj tehát
dalolj, dalolj, dalolj, dalolj
velem ó hogyha mondanád

apacsirtás ,égbolt alatt
a rozsmezőben meztelen
létünk óráján fekve lenn

SZÁNTÓ KONRÁD

a madár el s visszarepül
a rozs zizeg és bólogat
és mi szívek holtunkra várunk.
Csak egyszerűen mint a rozsszem
hordozva egy új szűz mezőt

S ha majd a végső kimenőt

kapjuk s örökre távozunk·
holtunkból virág és rozs sarjad
és beSzövi a szemfedőt

arannyal kékkel és lilával
búzavirágos konkolyággal

-r

De az eszmélet nem hanyatlik
Csak más emlőkön újra él
Lesz majd aki eltávozik
és lesz majd aki ittmarad
és mindent szépen ahogy illik
méltó'Ti a helyére ítél

A JÁSZBERÉNYI FÖPLÉBÁNIA KELETKEZÉSE
A magyar katolikus egyház történetének még megoldatlan vagy alig feldol

gozott kérdései, ún. fehér foltjai közé tartozik az egri egyházmegyei sematíz
musokban sokáig réginek mondott, a középkorban keletkezett [ászságí plébániák
alapítási idejének a problémája. •

A jászberényi főplébánia alapítási idejével kapcsolatban több vélemény látott
már napvilágot.. Az egyik szerint ezt nem lehet megállapítani. így vélekedik
többek kőzött az 1766-08 jászberényi Visitatio Canonica. Ezzel szemben több múlt
századi író (pl. Rupp, Palugyay) azt hangoztatja, hogy Jászberényben már 1332
ben létezett plébánia, amelynek kegyura a város volt. Ugyanez olvasható az
egri egyházmegye múlt századi. névkönyveiben is. A jászberényi, 1829-es kánoni
látogatás előkészítésérekidolgozott irat viszont 1381-re teszi a plébánia alapítását. (1)

Vajon e két évszám közül malyiket fogadhatjuk el hitelesnek? Egyiket sem.
Nemcsak azért, mert a felsorolt munkák és akták meg sem kísérlik vélemé
nyük tudományos alátámasztását, hanem főleg azért, mert ezek az adatok hite
les történelmi bizonyítékek híján nem is igazolhatók,

Mivel jelenleg nem áll rendelkezésünkre a plébánia keletkezését illetően

semmiféle hiteles dátum, az látszik az egyetlen járható útnak, ha megvizsgáljuk
azokat a XIV. és XV. századi okleveleket, amelyek általánosságban vagy néV
szerint emlitik meg a jászberényi és az, egyéb ,jászság,i plébániákat, és ezekből,

továbbá az akkor uralkodó történelmi helyzetből. próbálunk levonni elfogadható
következtetéseket.

Erre a célra felhasználható és jelenleg ismert legrégibb okleveles adatok a
következők. A budai káptalan 1381-ben történő határjárásáról kiállított bizo
nyítvány szerint Apátiban a Boldogságos Szűz Mária" tiszteletére szentelt és
kőből készült templom állt. (2) Ez valószínűleg plébániatemplom lehetett, mert
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IX. Bonifác pápának 1399-ben kiadott egyik oklevele, amely orvosolja a feren
ceseknek egyes ordináriusok és egyházmegyés plébánosok ellen beterjesztett pa
naszait, a [ászok és a kunok között levő plébániatemplomokról és plébánosokról
ír, akiket parochialium ecclesiarum rectoresek-nek nevez. (3)

A p á t i a plébániák egyike lehetett. Elképzelhető, hogy azok! közül a
plébániák közül is megvolt már egy-kettő vagy talán mind is, amelyekről az
1433-ban a pápai kúriához beterjesztett kérvényekből van tudomásunk. A római
császárkoronázás alkalmával Z s i g m o n d magyar király és római császár
kíséretéhez tartozó magyar urak közül többen egyházi kedvezményeket kértek
a pápától. A kérvényezök között három jász nemes nevét is megtaláljuk. akik
közül az első kettő biztosan az illető plébániatemplomok kegyura volt. Újszászi
Jász Míhály váci egyházmegyés a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szantelt
újszászi és a Szent György tiszteletére szentelt ~arvasi parochiálís
egyházakat meglátogatók részére kér búcsút. Kiséri Jász Benedek egri egyház
megyés a Szent György tiszteletére szentelt r a s s a n g i és a Mindenszentek tisz
teletére szentelt k i s é r i parochlálís egyházakat meglátogatók részére kér bú
csút. Végül Ladányi Jász Ferenc egri. egyházmegyés a Boldogságos Szűz lYIária
tiszteletére szentelt 1a d á n y i parochiális egyházat, valamint a Ladány mező

városon kívül fekvő h í m e s á g a s i kápolnát meglátogatók részére kér búcsút. (4)
Hasonlóan lehetséges hogy az á r ok s z á II á s i egyház, amelyet 1458-ban em
lítenek először az oklevelek és a j á k ó h a l m a i egyház, amelyről az első em
lítés 1484-ben történik, színtén létezett már a XIV. század végén, de valószínű,

hogy csak később keletkeztek. (5)
Ha ma még nem is tudjuk megállapítani- a felsorolt plébániák alapítási idejét,

biztos, hogy már az 1300-ás évek vége felé t ö b b, Jászberénynél kevésbé népes
és kisebb jelentőségű helységben is állt már plébánia. Ha a Jászberénynél je
lentéktelenebb falvakban is voltak már plébániák, akkor joggal fel lehet tétélezni.
hogy a sokkal fontosabb, közigazgatásijag is központi szerepet betöltő mező

városban is létezett már a XIV. század végén plébánia. Sőt, Jászberény termé
szetföldrajzi és gazdasági hel~zetének, továbbá a [ászok megtérítése történetének
elemzéséből azt is megállapíthatjuk, hogy itt, a legkésöbb a század közepén,
mát' kellett plébániának lennie.

Jászberény a Jászságnak ha mértanilag nem is, de természetföldrajzilag
természetes központja volt, ahol már a [ászok betelepülése előtt is állt egy
B e r e n-nek nevezett helység. Ez a központi fekvésű és talán bizonyos kisebb számú
besenyő lakossal is bíró falu sokkal előbb fejlődésnek indult, mínt a legtöbb jász
telephely, amely sokáig inkább csak ideiglenes téli szállásul szolgált a nomád
állattenyésztessel foglalkozó jászok számára. A helység gazdasági és népességi
fejlődésére döntő hatást gyakorolhatott a Nagy Lajos által indított nagyszabású
térítői akció, amelynek eredményeként 1365 körül, ha nem is teljesen, mínt
Hóman Bálint véli, de nagyrészt befejeződött a pogány jászkunole megkeresztelé
se. (6) A keresztény vallás elfogadása a vallással szoros egységet képező feudális
társadalmi rendbe való beépülés kezdetét is jelentette. Ez a feudálís rend a
nomád élet fokozatos abbahagyását és a hazánkban már mindenütt általánossá vált
földművelői gazdálkodásra való áttérést követelte meg, A keresztény vallás
és vele együtt a feudális rend átvétele ezért a [ászok letelepedési folyamatára
is hatással volt. Az eleinte lassan induló, majd meggyorsuló letelepedési irány
zatot elsősorban Beren érezhette meg. Ez a minden szempontból előnyös fekvésű

ősi település, amely egyúttal a jászok valamiféle közigazgatásí éSI politikai köz
pontja is lehetett, biztosan vonzást gyakorolt főleg egyes iparosok és kereskedők,

de a már fő foglalkozásként a földművelést választó és véglegesen letelepülni
szándékozó jász pásztorok számára is, úgyhogy Beren a Nagy Lajos-féle térítő

akció eredményeként az 1350-60-as évekre aránylag elég tetemes lélekszámú
helységgé nőtte ki magát. Ezért, ha előbb nem is (ami egyáltalán nem látszik
lehetetlennek), de a XIV. század derekán az egyház minden bizonnyal megszer
vezte ebben a központi és nagyobb számú hivővel rendelkező helységben a plé
bániát, mert egyházjogilag'minden térítői akció végső célja az, hogy a krísztíaní
zált területet bekapcsolja a rendes egyházi közigazgatás vérkeringésébe és foko
zatosan kiépítse a rendszeres lelkipásztorkodást biztosító plébániai hálózatot.

Hasonló eredményre jutunk, ha az 1629-es esztergomi zsinati: határozatokhoz
csatolt első Appendixben található adatot elemezzük Az Appendix bevezetésében
Pázmány Péter elmondja, hogy az esztergomi egyházmegye helyzetét próbálja
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megrajzolni, mégpedig az esztergomi káptalannak 1397-ben megerősített döntései
alapján. Ezeket a zsinati végzéseket három, egyaránt hitelre méltó dokumen
tumból merítette. Az első, amit hetven évvel ezelőtt írtak Ie és három jegyző ilO
hitelesített, felsorolja azokat a prépostokat. apátokat. dékánokat és plébánosokat,
akiknek az esztergomi egyházmegyei zsinaton kellett megjelenniük. A másik forrás
egy némileg bővített, de ugyanerre a tárgyra vonatkozó katalógus. A legrégibb
okmány egy regestum, amely felsorolja a főesperesek alá tartozó plébániákat. A
kíváltságos jav?dalmak és hivatalok közvetlen felsorolása előtt ez olvasható:
"Ezek név szerínt benne vannak .a hiteles -esztergomí káptalani végzésekben.
amelyeket 232 évvel ezelőtt erősítettek meg". Az exempt, a megyéspüspök jogha
tósága alól kivett és az esztergomi érsek fennhatósága alá rendelt plébániák
között szerepel J a a s z - B e r é n y is. (7)

A történészek véleménye szerint az esztergomi egyházmegyének az Appendix
ben leírt helyzete nem a Pázmány korabeli, hanem a Mohács előtti állapotokat
tükrözi. (8) Abban sem kételkedhetünk, hogy a Pázmány által felhasznált doku
mentumok vagy közvetve, vagy 'közvetlenül, de 1397-ből származnak. Tehát Jász
berényben 1397-ben már biztosan volt plébánia. Viszont az is tény, hogy sem
IX. Bonifác 1389-es, a magyarországi exempt plébániákat felsomló bullájában,
sem az 1397-es Kanizsay-féle vizitáció jegyzőkönyvében, sem az 1400-as és 1464-es
pápai buIIákban, amelyek újból felsorolják az exempt plébániákat, nem szerepel
sehol sem Jászberény. (9) Mindebből arra következtethetünk, hogy a jászberényi
plébánia nem rendelkezett az exemptío kiváltságával. De ha a berényi plébánia
nem volt exempt, hogyan történhetett meg, hogy egyes régi feljegyzések mégis
az exemptek közé sorolták? Mi Iehetett ennek a különös esetnek a háttere?

Ennek megrajzolása érdekében. induljunk ki annak megvizsgálásából. vajo.
mire lehet a kíváltságos plébániák közé iktatás tényéből következtetni, majd
vizsgáljuk meg a jelenség lehetséges okait.

Abból a tényből, hogy egyesek az 1390-es években a berényi plébániát ar;
ország legjelentősebb, igen széles körű jogokkal felruházott plébániáí közé sorol
ták, úgy gondolom, joggal lehet következtetni a plébánia fontosságára és külön
leges helyzetére. Ez a különleges helyzet minden valószínűség szerint a [ászok
ősplébáníaí, anyaplébániai. a [ászok első keresztelő egyházi mivoltából fakadha
tott. A [ászok megtérítése során az egyház minden bizonnyal Berényben létesí
tett először plébániát, itt épülhetett föl az első jász ecclesia baptismalis, keresztelé
egyház, a jászok ecclesia matrix-a, anyaegyháza. ahonnan kiindulva folyt a
további térítés és egyházszervezés. Ahogy a jászok megkeresztelése' előrehaladt,

egy-egy szálláshelyen vagy valamelyik jász földbirtokos, jász kapitány, vagy a
megtért [ászok közössége kápolnát, illetve templomot, leányegyházat építtetett.
A berényi keresztelő egyház körzetet, amelyhez a vidéki leányegyházak is hozzá
tartoztak, a középkorban uralkodó egyházi szóhasználat szerintparochiának vagy
plébániának, vagy egyszerűen plebs-nek, népnek nevezhették. Itáliában is és
nálunk is a keresztelő egyházakat plebs-nek, népnek vagy ecclesiae plebanae-nak,
plébániai egyháznak hívták, amelynek elöljárója a plébános volt. Ez természe
tesen nem zárja ki a másfajta elnevezés lehetőségét, mert mínt Plöchl, írja:
"A plébánosok hivatali címei ebben az időben változatosak, nem volt egységes
szabályozás". (l0) Idővel, ahogy a lakosság egy-egy szálláshelyen egyre nagyobb
számban kezdett véglegesen megtelepední, vidéken is megindult a plébániaszer
veződés folyamata, a vidéki leányegyházakból lassan független parochíálís egy
házak lettek. A magánalapítású parochíálís egyházak eredeti, leányegyház jel
lege azonban még egy ideig bizonyos szolgáltatások teljesítésében megmutatkozott,
és a berényi anyaegyház és a vidéki egyházak között a jogi összetartozás még
sokáig megmaradt. (11)

Annak alapja, hogy az 1390-es években egyesek a berényi plébánia exempt
ségét hangoztattak, az a jogi felfogás lehetett, mely szerint az újvári várispán
ság területén, tehát királyi birtokon, ha nem is a király által alapított, de a
király szorgalmazására a királyi kiváltságokkal bíró jász nép számára létesített
plébánia: királyi plébánia, és mint ilyen nem az egyébként illetékes egri püspök,
hanem a király plébánosa, az esztergomi érsek fennhatósága alá tartozik. Ennek
a jogi véleménynek alapján kerülhetett egyes régi feljegyzésekben a jászberényi
plébánia a királyi és ezzel az exempt plébániák közé.
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Elképzelhető, hogy a berényi plébánia exemptségének hangoztatásában .. •
törekvés is vezethette az -esztergomí .káptalant, hogy a mezővárossal együtt az
egész -Jászságot is az esztergomi egyházmegyéhez csatolja. Kanizsay János esz
tergomi érseket IX. Bonifác pápa 1393-ban a prirnácia jogaival ruházta föl. (12)
Feltételezhető, hogy az új prímás és káptalanja szerette volna az érsekség területét
kiterjeszteni, és ezzel a prímás hatalmi sulyát növelní. Ha sikerül a káptalan
nak bebizonyítania és a pápával elismertetnie Berény exemptségét, ezzel nem
csak a jász nép anyaegyháza kerül az esztergomi érsekség joghatósága alá, hanem
a [ászok keresztelő egyházához jogilag hozzátartozó leányplébániák és az egész
[ászsági terület is. •

Míg a Nagykunsággal kapcsolatos joghatóság-kiterjesztési törekvések, arra
hivatkozással, hogy a kunok vezéreit és főembereit Róbert esztergomi érsek
térítette és keresztelte meg, egyes történészek szerint sikerrel jártak, -rnégpedig
állítólag már a kunok Ietelepítésekor, és a Nagykunság - mint Balássy vélí 
csak a török kiűzése után került vissza az egri püspök fennhatósága alá, a Jász
sággal kapcsolatos ilyen joghatóság-kiterjesztési törekvések (amennyiben voltak
ilyenek) eredménytelennek bizonyultak. (13) Azok a jász plébániák, amelyek a
jászberényivel együtt kezdettől fogva az egri egyházmegyéhez tartoztak, mínd
végig háborítatlanul az egri püspök fennhatósága alatt maradtak. Ezt bizonyít
ják a már idézett 1433-as kérvények, továbbá IV. Sixtus pápa 1472-ből származó
bullája is. Ebben IV. Sixtus megengedi a ferenceseknek, akik "a filiszteusoknak
nevezett nem katolikus népet a Szent Római Egyház kebelébe és az igaz hit meg
ismerésére vezették", hogy számukra az egri egyházmegyéhez tartozó B e r e n-bee
épített templomot és kolostort elfoglalhasák. (14)

Ha feltételezésünk, hogy a berényi templom volt a jászok első kereszteló
egyháza, anyaegyháza. a berényi plébánia pedig a jászok ósplébániája,. megállja a he
lyét, lehetséges, hogy már a XIV. század első felében, de a legkésőbben akkor alapíthat
ták a plébániát, amikor a Nagy Lajos által elindított nagyszabású térítői akcié
az első jelentősebb sikereket elérte. Ha a térítő munka dandárja 1365 körül be
fejeződött, már az 1350~es években felállíthatták az első jász plébániát, a jág
keresztelő egyházat, amely kiindulópontját képezte a keresztelési akció folytatá
sának és az egyházi szervezet további, fokozatos kiépítésének.
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