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180 éve épült a jászberényi városháza

A Zagyva folyó két partján fekvő Jászbe-
rény a legrégebbi időktől fogva a Jászság 
legnagyobb kiterjedésű, legnépesebb te-
lepülése, gazdasági, vallási és kulturális 
központja.
A 150 éves török megszállást a Jászság, s 
így Jászberény is viszonylag szerencsé-
sen átvészelte. Lakói a kíméletlen adóter-
hek és a városban állomásozó török lovas 
őrség katonáinak kegyetlenkedései miatt 
ugyan időnként elfutottak a szomszédos 
megyékbe (Heves, Nógrád, Gömör), de 
később újból visszatértek, s ennek követ-
keztében a város voltaképpen sohasem 
vált teljesen lakatlanná. A település vi-
szonylag együtt maradt lakosságának, és 
jelentős gazdasági erejének köszönhetően 
a török hódoltság idején vált a kiváltságos 
Jászkun Hármas Kerület közigazgatási 
központjává, s ebbéli pozícióját egészen 
1876-ig megőrizte.
1692-ben I. Lipót három országos vásárt 
engedélyezett Jászberénynek, s az 1699-
es Pentz-féle összeírás pedig a Jászság és 
a környékbeli magyar területek vásáro-
zási központjának nevezte. 
A Jászkunság 1702-ben történt eladását 
követően a földesúr, a Német Lovag-
rend is itt hozta létre központját és innen 
irányította − a Rákóczi szabadságharc 
idején végleg egységgé forrott − Jász-
kun Kerület közigazgatási és gazdasági 
életét.1731-ben a kincstár másodszor is 
kiárusította a Jászkun Kerületet, amikor 

„örökös joggal és visszavonhatatlanul” a 
Pesti Invalidus Ház tulajdonába adta át.
A jászok és kunok az eladottság 43 éve 
alatt élvezett viszonylagos igazgatási 
autonómiája tette lehetővé, hogy 1734-
ben Jászberényben saját költségükön fel-
építsék a hármas kerület közös székhá-
zát, elkerülve ezzel, hogy annak urasági 
székhely jellege legyen. A jászok és ku-
nok állhatatos, kitartó küzdelmét jogta-
lanul elvett szabadságuk és kiváltságaik 
visszaszerzéséért 1745-ben végre siker 
koronázta, amikor „kegyes királynői 
engedéllyel”, nagy összefogás és erőfe-
szítések árán véghez vitték a redemptiót.
A redemptiót követően a Jászságban is 
megindult az iparosodás, polgárosodás, 
városiasodás, és kialakult az a paraszt-
polgári életmód, amely mintegy más-
félszáz esztendőn keresztül jellemezte a 

jászokat és településeiket. A társadalmi, 
gazdasági fejlődés hatására átalakult a 
települések képe: új középületeket, lakó-
házakat építettek, csinosodtak az utcák 
és a terek is.
Jászberény a 18. század második fe-
lében még egy alföldi mezőváros jel-
legzetes képét mutatta, központjában a 
Nagytemplomtól a Pálinkás-keresztig 
lehúzódó hatalmas főutcával, melyből 
kiemelkedett a Jászkun Hármas Kerület 
barokk-rokokó stílusú, ekkor még föld-
szintes székházának épülete. Távolabb 
a Felvég felé a Barátok temploma, az 
Alvégen pedig a reformátusok templo-
mának fatornya magasodott az ég felé, s 
körülöttük a településen átfolyó Zagyva 
oldalágai hálózták be a város belterületét.
A település szerkezetét ekkor még a hal-
mazosság, a kétbeltelkesség jellemezte, 
amely azt jelentette, hogy egy gazdának 
egy helyiségen belül két beltelke volt. A 
település központjában álltak a kicsiny, 
felkerítetlen portájú lakóházak, a telepü-

lés szélén pedig a gazdálkodás színterei 
az ólas- vagy szérűskertek.
Jászberény egyik jeles szülötte, a ma-
gyar vándorszínészet nagyasszonya, 
Scheckenbach Rozália, akit később csak 
Dérynéként tisztelt a nagyérdemű pub-
likum, visszaemlékezéseiben az alábbi 
módon írta le a város 19. század eleji ar-
culatát. „Jászberény igen népes, jó na-
gyocska mezőváros volt már akkor is, a 
város közepén végignyúló egyetlenegy 
nagyon széles, hosszú utcával…A két 
sorban álló házakat azonban imitt-am-
ott egy-egy utcácska hasítja be, azon 
tömeg-épületekhez vezetők, melyek a 
házsorok mögött vannak építve össze-
vissza, keresztül-kasul vezető utcács-
kákkal, nád- és szalmafedeles házikó-
ival, melyek mintha szégyenletökben 
bújtak volna a nagy sorházak mögé.”
A haladás azonban megállíthatatlan volt, 
hiszen Jászberény mint a hármas kerü-
let központja a fejlődésben is igyekezett 
élen járni. 

 A mai Lehel vezért tér 1832-ben (Komáromy József tanulmánya nyomán)
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József nádor, aki mindig szívén viselte 
a Jászkun Kerület ügyeit, már 1817-ben 
rendeletben szorgalmazta a települések 
rendezését. Jászberény tanácsa a város 

„belső regulációjára és csinosodásá-
ra” egy felügyelő bizottságot állított 
fel, amelynek tagjai nagy buzgalommal 
láttak munkához. Elsőként felkérték ifj. 
Bedekovich Lőrinc jász kerületi föld-
mérőt, ‒ aki 1820-tól lépett édesapja, id. 
Bedekovich Lőrinc nyomdokaiba ‒ egy 
városrendezési terv elkészítésére. 1825-
ben el is készült a terv, de a tanács nem 
tudott pénzt biztosítani a teljes megvaló-
sításra, ezért részletterveket kért a mester-
től. Bedekovich elsőként a város keleti ol-
dalán lévő kerteket mérte fel, s ott jelölt ki 
új utcákat, amelyekben 10 öl (1 öl=1,896 
m) széles, 12 öl hosszúságú házi fundu-
sokat (telkeket) jelölt ki, előírva, hogy a 
házakat lineárisan (egyenes vonalban) 
kell építeni. Tervének második szakasza 
1828-ban készült el, amely az Úri utca 
(mai Bercsényi utca) és a Vásár utca (mai 
Dózsa György út) közötti részt rendezte. 
Bedekovich 1832-ben készítette el a fő-
tér léptékes rajzolatát a piactól a Nagy-
templomig, 1838-ban pedig a III-IV ti-
zed (kerület) rendezési tervét.
Ifj. Bedekovich Lőrinc tehetséges vá-
rosrendező szakember volt, voltaképpen 
neki köszönhetjük a jászberényi főtér 
arculatának kialakítását. 1832-ben a vá-
ros főteréről készített rajza napjainkban 
felbecsülhetetlen értékű dokumentum, 
amely hitelesen mutatja be a 19. század 
eleji Jászberény központját. A főutca 
egyenes vonalát a Jászkun kerületi szék-
házzal átellenben a régi városháza térre 
benyúló épülete szűkítette le, kettéosztva 
ezzel a teret, és akadályozva a kerületi 
székház és a Nagytemplom perspektivi-
kus látványát. A megosztott főtéren a régi 
városházától a Nagytemplomig húzódó 
részt nagy piarcnak, a Kaszinó utcától 
(ma Táncsics Mihály utca) a délre húzó-
dó teret pedig kis piarcnak nevezték. 
Bedekovich rajzán jól látható, hogy a 
mai Lehel Vezér Gimnázium és Déryné 
Rendezvényház helyén ekkor még több 
épület állt meglehetős összevisszaság-
ban. A Zagyvával párhuzamosan, a mai 
Fürdő utcában állt a város granáriuma 
(magtára), amely 1779-től 1887-ig gim-
náziumként működött. A Lehel utca (mai 
Holló András utca) főtér felé eső vonalá-
ban találjuk a régi városháza lóistállóját 
és áristomát (börtönét), amely később a 
Kőpince nevű kocsmának adott helyet.

Jászberény régi városházájának pontos 
építési idejét nem ismerjük, de minden 
bizonnyal a 18. században épülhetett, 
amelyről 1731-ben így ír Bél Mátyás: 

„Itt van a folyó (Zagyva) mellett a Bol-
dogságos Szűz Máriának szentelt városi 
templom…Itt van a plébános parokiája 
is, és azután a kőfallal körülkerített ta-
nácsháza. Előtte tér van a közös gyűlé-
sek számára, amely alacsony épületek-
kel, sőt boltokkal van körbeépítve.” 
A 19. század elejére a kőfalú kerítést már 
elbontották a városháza körül. Jászberény 
1801. április 18-án kelt tanácsi jegyző-
könyvében azt olvashatjuk: Gottvil János, 
a város chyrurgusa (borbély, seborvos) 
kéri, hogy „az Új Város háza Piarcz felöl 
való ambitusának középső bolthajtása el-
készíttetvén egy állandó Borbély műhelyt 
készíttessen,” amire engedélyt is kapott.

Bedekovich felmérése szerint a régi 
városháza rendkívül egyszerű formájú 
épületének homlokzata 27 öl (mintegy 
51 méter), szélessége pedig 6 öl (11,5 
méter) volt. A bejárata jobb oldalról, az 
udvar felől nyílott. Az utcai homlokzat 
jellegzetessége a négy boltíves ácsor-
gó. Az épületen balról jobbra haladva 
a borivóház két ablakát, bejáratát és a 
kocsmáros szobájának ablakát látjuk. 
Az ácsorgóban balra a padlásfeljáró, 
egy kamra és a cselédszoba ablaka, kö-
zépen a már említett Gottvil János bor-
bélyműhelye, a jobb oldali ácsorgóban 
a második bíró és a kassza egy-egy ab-
laka, utána három ablakkal a tanácsház, 
és végül a levéltár egy ablaka látszik. A 
levéltárat 1755-ben toldották a városhá-
za épületéhez.

Folytatás a következő oldalon

Gyenes Pál káplán rajza a régi jászberényi gimnáziumról és a Kőpincéről 1887-ben (Jász 
Múzeum Történeti Dokumentációs Tára)
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A polgárosodó Jászberény igényeinek a 
régi városháza egyszerű, „primitív”, s 
ekkor igen rossz állapotban lévő épüle-
te már nem felelt meg, ezért 1828-ban 
egy új városháza építését határozták el, 
és kérték hozzá Somogyi Antal nádori 

főkapitány engedélyét, hogy „a mos-
tani Köz Házunk felső végében lévő 
üres funduson, a Kerületek Curiális 
Házok és a Nagy Piarcra néző szeg-
leten építtessünk, annak elkészültével 
pedig a mostani Házunkat, közkasz-
szánk jövendőbeli gyarapítására és 
jövedelmeink emelésére Kávé Háznak  
alkalmaztassuk”. A levélhez mellékelték 
egy ismeretlen gyöngyösi építőmester és 
ifj. Bedekovich Lőrinc tervrajzát (a régi 
városháza udvarán felépítendő, a főtemp-
lom felé forduló épület, amelynek oldal-
szárnya 12 öl hosszú, a templomra néző 
szárnya 22 öl hosszú, mindkét szárnyon 
két-két bolthelyiséggel, földszinten 15, az 
emeleten 13 helyiséggel és egy tanácste-
remmel). Bedekovich tervének költség-
vetését Homályossy Ferenc szolnoki kő-
művesmester készítette el, aki összesen 
43.031 forintért vállalta volna az építést 
(kőművesmunka 6.823 frt, cserepezés 
1.502 frt, kőfaragás és anyaga 3.339 frt, 
ácsmunka 2.208 frt, faanyag 4.526 frt, 
asztalosmunka 3.084 frt, lakatosmunka 
2.732 frt, üvegezőmunka 568 frt, kályhás-
munka 786 frt, az építőanyag 17.460 frt.). 
A nádori főkapitány 1832 karácsonyán le-
vélben közölte észrevételeit és kifogásait 
a tervekkel kapcsolatban, jelezvén, hogy 
nem tetszenek neki Bedekovich tervei. 

József nádor, aki különös figyelemmel 
viseltetett a Jászkun Kerületek ügyei 
iránt, szívügyének tartotta az elmaradt 
alföldi kisváros, Jászberény új városké-
pének kialakítását, ezért kifinomult ízlé-
sével döntően szólt bele a városi tanács 
terveibe, és hangsúlyozta, hogy a vá-

rosháza új épületének „reprezentatíven 
kell magasodni a város főterén”. Ezért 
1833-ban felkérte az ország leghíresebb 
építészét, Polláck Mihályt az új városhá-
za emeletes épületének megtervezésére, 
aki a jászberényi megbízással egyide-
jűleg fogott hozzá Széchenyi nagycenki 
kastélyának tervezéséhez is. 

„Pollák egyemeletesre tervezte az új 
városházát, egymásra merőleges szár-
nyakkal, amelyek végéből befelé induló 
további szárnyépületekkel zárt udvart 
hozott létre.” A Jászkun Kerületek 
kisgyűlése 1833. július 22-én tárgyal-
ta meg Polláck tervét, amelytől nem 
voltak elragadtatva. Jobban bíztak az 
általuk jól ismert ifj. Bedekovich Lő-
rincben, ezért kérték, hogy új rajzola-
tot mutasson be. Bedekovich azonnal 
hozzá kezdett a munkához, ami nem 
volt könnyű a város által kiadott meg-
kötések (pl. a városháza főbejáratának 
a telek sarkán kell lennie, a fogházat 
a grádicsok alá kell helyezni, amelyek 
vörösmárványból készüljenek stb.) mi-
att sem. Ennek ellenére hamarosan el-
készült, és augusztus 21-én benyújtotta 
az új tervet, amely alaprajzilag sikere-
sebb volt az előzőnél. Különösen szép 
arányokat mutatott a tervezett épület 
homlokzati megoldása és tagoltsága, 

amely láttán többen úgy vélekedtek, 
hogy Bedekovich-ot megihlette Polláck 
terve. 
Ezt követően hosszas huzavova kez-
dődik a nádor, a Jászkun kerületek és a 
város között, amely következtében az 
építés ügye 1937-ig semmit nem halad 
előre, de ezt követően felgyorsultak az 
események. A városi tanács 1837. július 
19-én kelt jegyzőkönyve már arról szá-
mol be, hogy „ a város mégis új épüle-
tet fog emelni, de nem a régi városházi 
funduson, hanem erre a célra egy tel-
jesen új telektömbön, a mai városháza 
helyén jelöli meg az építkezés helyét.” 
Az említett telken azonban építmények 
álltak, amelyek városi, kerületi és ma-
gán tulajdonban voltak. A főtér felé  
néző nagy boltsort, a város mint saját 
tulajdonát hajlandó volt feláldozni az új 
városháza megvalósításához, a Kaszinó 
utca vonalában álló, Hadzsi László és 
a Mihálkovits család, valamint Hoppé 
Károly suszter birtokában lévő telkeket 
pedig megvásárolták. Ugyanakkor a Ka-
szinó utcában (a múzeum helyén) álló 
doktori kvártélyházat a Jászkun Kerüle-
tektől kérték ajándékba, felajánlva érte 
cserébe, hogy a főtér rendezése érdeké-
ben lebontják a régi városháza épületét. 
A kerületek kedvező döntése szeptember 
15-én érkezett meg, amely értelmében 
minden fizetség nélkül átengedik a vá-
rosnak a doktori kvártélyházat, tekintet-
tel arra, hogy a régi városháza dísztelen 
épületének lebontásával a két piarc egy-
beszakítása lehetővé válik, és ez előse-
gíti a „a kerületi kuriális ház díszesebb 
állását”. A nádor távollétében az enge-
délyhez gróf Cziráky Antal járult hozzá.
A főtér rendezésével kapcsolatban a Jász-
kun Kerület elrendeli a gabonásvermek 

„bészaggatását”, és ezzel voltaképpen 
minden akadály elhárult a tervezett épít-
kezés elől.
1838. február 16-án Szluha Imre nádori 
főkapitány elnöklete alatt ülést tartottak, 
amelyen jelen voltak a kerületek részé-
ről: Eördögh József kerületi főjegyző, 
Mihálkovits József jászkapitány, Bartsik 
József nádori tanácsbíró, Taczmann Ist-
ván főadószedő, Kovács Tóbiás, Muhoray 
András és Bartsik Márton aljegyzők, a vá-
rosi tanács részéről pedig: Szele Gábor fő-
bíró, Muhoray János első jegyző, valamint 
Kállay László, Bartal Mihály, Eördögh 
András, Almási Antal és Komáromy János 
tanácstagok. Az ülésen tárgyaltak a leendő 
nagy horderejű építkezés részleteiről. 

Folytatás az előző oldalról

A régi városháza Jászberényben (Komáromy József rajza nyomán)
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Egy hét múlva már Szele Gábor főbí-
ró és Eördögh András tanácstag Pesten 
megalkudtak a mesterekkel is. Sajnos a 
tanácsi jegyzőkönyvek nem őrizték meg 
a városháza építésén dolgozó mesterek 
nevét, csupán Haág Ádám helybeli és 
Ottenhauser János pesti kőműves meste-
rek nevét hagyták ránk a régi iratok. Azt 
viszont tudjuk, hogy a tanács Horváth Pál 
esküdtet rendelte ki építési felügyelőnek.
Az új városháza alapkövét Szluha Imre 
nádori főkapitány jelenlétében 1838. 
szeptember 8-án helyezték el ünnepélye-
sen „az épületnek keleti végén az ud-
varba néző kapusaroknak bemenőleg 
jobb ‒ kijövőleg baloldali részén a 
földszínétől 1 sukknyira [1 sukk=32 
cm] felemelkedve négyszögletű borí-
tékos kőbe”. A gömbölyű és bádoggal 
fedett üveget olajjal töltötték meg, abba 
egy emlékírást helyeztek el, rajta a tisz-
tikar, a papi rend, a tanácstagok és a ta-
nítói kar neveivel, kalligrafikus betűkkel 
írva, ezen kívül V. Ferdinánd folyó év-
ben veretett pénznemeiből egy arany- és 
egy ezüsttallért, húszas és tízes ezüstöt, 
és a folyamatban lévő rézpénzeket.
Szele Gábor főbíró ünnepi beszédében 
a következő szavakkal ajánlotta a város 
lakosságának az új városházát: „…Ne-
vezetes épületnek mondanám, mert az 
mind csinosságára, mind rendeltetésé-
re nézve ama régi, a magyar nemzettel 
egykorú, s együtt vitézkedő, hazájához 
és királyához mindenkor hű jász elő-
deinktől megtelepített híres Jászbe-
rény Szállását és a nemes kerületeknek 
anyavárosát, most és késő századokra 
is nevezesítendi és díszesítendi, ‒ mert 
ezen épületben a mi és késő maradéka-
inknak vérrel szerzett szabadságaik, s 
birtokaik tartatni és ha szüksíg, oltal-
mazni, törvényes jogainkhoz képest az 
általunk választott bírák által igazság-
szolgáltatni s egyéb közdolgaink kor-
mányoztatni fognak. ‒ Ezen épületben 
rakatnak le a mi örök birtokleveleink 
és más érdekes írásaink, valamint köz-
pénztáraink. Itt tartatik ama híres ma-
gyar vezér, Leelnek még külnemzetektől 
is megtekénteni szokott nevezetes kürt-
je, a jászkürt!”
1839. augusztus 13-án a főbíró már azt 
jelenti, hogy a városháza belső berende-
zéséhez szükséges bútorokat állítják ösz-
sze: „a szálában 40 bőrszék, öt asztal, a 
főbírónak asztal karozattal, keményfa-
garderop, kanapé és hat bőrszék, a két 
vendégszobában egy-egy asztal, 4×5 

sukkos, két garderop, 12 bőrszék, egy-
egy kanapé és egy-egy nyoszolya.” A 
bútorok elkészítésére Paszír Mihály és 
Pesenyánszky Menyhárt aztalosoktól 
kérnek árajánlatot. Az emeleti szobákba 
cserépkályhákat raknak. Megfestetik Jó-
zsef nádor és Szluha Imre nádori főka-
pitány életnagyságú arcképét, amelyet a 
tanácsteremben helyeznek el. 
1839. október 9-én a tanács megrendel 
két nagy, „kevéssé hamuszínnel ele-
gyített” fehércserép kályhát, valamint 
hét közepes és két kisebbszerű vas-
kályhát, aranyozott, 24 szál gyertyás 
lusztert (mennyezetről lelógó függő-
lámpa) a szálába (tanácsterembe), a 
szála asztalainak bevonására „tömött, 
hatfertályos végh zöld posztót”, és az 

„ösmertetésekre különböző hangzattal 
bíró hét csengettyűt”. 
November 16-án Stipula József plébános 
I. Ferenc arcképét ajánlja fel „az igazság 
házának díszítésére” a nagyterembe.

Nem egészen egy év múlva, 1839 vé-
gére elkészült a reformkor jellegzetes 
klasszicista stílusát mutató, elegánsan 
szolíd homlokzatú városháza. A fő-
homlokzat 45 méteres vonalán kiug-
ró rizalitot négy jón oszlopfejű lizéna 
osztja három egyenlő részre, amelyet 
három orommező koronáz. A timpanont 
a város címere ékesíti babérlevelekkel 
övezve. A timpanon csúcsán Justitia, az 
Igazság istennőjének kőszobra áll, bal 
kezében mérleggel, jobb kezében pal-
lossal, emlékeztetve a város régi bírás-
kodási jogára. A szobrot 1947-ben egy 
szélvihar ledöntötte.

A Városvédő és Szépítő Egyesület szor-
galmazásával és támogatásával Jászbe-
rény városa 2014-ben új Justitia szobrot 
készíttetett Tóásó Tibor kőszobrásszal és 
Szabó Imrefia Béla szobrászművésszel. 
Az új szobor nem a régi hiteles mása, ha-
nem a művészek új elgondolású  alkotá-
sa. Jól mutatja ezt a Justitia kezében lévő 
egykarú piaci mérleg is, amely megvál-
toztatta a szobor évszázadok óta ismert 
szimbolikáját. 
A városházának ma már csak a főtéri 
homlokzata azonos a 180 évvel ezelőtt 
épülettel. Hiszen az elmúlt évtizedek so-
rán három alkalommal is jelentős bővítést 
végeztek rajta. A 19. század végén az 
épület udvarra néző folyosójának oldalfa-
lához 3-3 hivatali helyiséget toldottak, 
1914-ben az épületet a mai Táncsics 
Mihály utca irányában új szárnnyal 
egészítették ki, amit 1931-ben további 
nyolc helyiséggel bővítettek a múzeum 
irányában.

A két piacot kettészakító régi városhá-
za 1840-ben még mindig állt, de nem 
kávé- és táncháznak használták, mint 
ahogyan tervezték, hanem búzát és za-
bot raktároztak benne. Közben a nádori 
főkapitány egyre sürgette a főtéren ék-
telenkedő, dísztelen épület lebontását. 
1842 nyarán  végre „Aʼ Város Ótska 
Házának elpusztítása felsőbbileg meg-
lévén hagyva.” Bontott köveiből épült 
fel 1842-ben a városháza klasszicista 
stílusú, dór oszlopos, boltíves lóistállója, 
amely épületben 1931-től a Jász Múze-
um működik.

A jászberényi városháza 1899-ben

Folytatás a következő oldalon
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A városháza ma is Jászberény főterének 
egyik impozáns műemlék épülete, amely 
büszkén hirdeti a régmúlt korok hangu-
latát, és nyugodt méltósággal „vigyáz a 
városra”. 

Felhasznált irodalom:
Bathó Edit: „Vajha volna már egy tisz-

tességes mulató helyiségünk! ‒ A 
vendégfogadás néhány nevezetes 
épületének története Jászberényben 
a 18-20. században. In: Zounuk MNL 
JNSZM Levéltár évkönyve, 19-48. 
Szolnok, 2016

Blénessy János: Jászberény természeti 
viszonyai és élete, Jászberény, é. n.

Blénessy János: Jászberény életrajza a 
kiegyezés utáni évtizedekben, Jászbe-
rény, 1940

Komáromy József: Pollack Mihály jász-
berényi városházterve és a városháza 
építéstörténete.

In: Adatok Jászberény múltjából 1-17., 
Jászsági Könyvtár 2. Jászberény, 1939

Sáros András: Jászberény műemlékei, em-
lékművei, emléktáblái, Jászberény, 1971

Sugárné Koncsek Aranka: Jász történel-
mi arcképcsarnok, Jászsági Füzetek 
32. Jászberény, 2003

Rédei István: Jászberény műemlékei, 
Jászberény, 1992

Dr. Bathó Edit  
etnográfus

Folytatás az előző oldalról

Nemzeti érték lett a Jászkürt-Lehel kürtje

A jászberényi Jász Múzeum őrzi az or-
szág egyik legrégebbi történelmi erek-
lyéjét, a Jászkürtöt, amelyhez egyik 
legszebb hősi magyar mondánk, a Le-
hel monda fűződik.
A kürtöt a régiségben Jászkürtnek hív-
ták, s csak a 17. századtól azonosítják 
Lehel vezér híres kürtjével. Ettől kezd-
ve egyaránt hívják Jászkürtnek és Lehel 
kürtjének is.
Ismereteink szerint a gazdagon faragott, 
elefántcsont kürt a 12. század második 
felében, Kijevben, Magyarországon 
vagy esetleg Itáliában készülhetett. A 
kürt Jászberénybe kerülésének idejéről, 
körülményeiről, biztos adatok nem áll-
nak rendelkezésünkre, de feltételezhe-
tő, hogy ajándékozás révén kerülhetett 
valamelyik jász vezérhez, általa pedig a 
Jászság területére.
A kürt eddig ismert legkorábbi ábrázo-
lása, amelyet Jászkisér város egykori 
pecsétje őrzött meg, 1543-ból való. 
A török hódoltság után a kürt képe 
rákerült Jászberény város, a Jászkun 
Kerület, valamint a jászsági községek 
címereire, pecsétjeire, fontosabb ira-

tokra, tárgyakra, de még a házak hom-
lokzatára is. 
A kürt jelképpé válása kezdetben a já-
szok Szent István országához való tar-
tozását segítette, a redemptiot követően 
azonban egyre inkább a sajátos közjogi 
helyzettel bíró népcsoport összetartozá-
sát szimbolizálta. 
1876-ig, a Jászkun Kerület fennállásig 
a jászkapitányok méltóságjelvénye volt, 
s ünnepi alkalmakkor gyakran viselték 
övükre vagy vállukra függesztve, de je-
les ünnepeken ebből ittak egymás egész-
ségére.

Figyelemre méltó a kürt hangja is, ha-
sonlít a havasi kürt hangjához.  Első 
rádiófelvétele 1953-ban volt, amikor 
Kádár Ferenc dévaványai kürtfaragó 
népművész szólaltatta meg Jászberény-
ben, s ekkor a Kossuth Rádió felvételt is 
készített róla.
A kürt ma is a jász összetartozás leg-
főbb szimbóluma, amelyet csak igen 
jeles alkalmakkor vesznek ki szenté-
lyéből, s szólaltatják meg a közönség 
nagy örömére.
A Jászkürt – Lehel kürtje mint felbecsül-
hetetlen értékű történelmi ereklye 2015-
ben bekerült a Jászberényi Települési 
Értéktárba és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Értéktárba. Több évi várakozás 
után a Hungarikum Bizottság 2020. ok-
tóber 15-i döntése értelmében a Jászkürt 

–Lehel kürtje felvételt nyert a Magyar 
Értéktárba, így ezentúl viselheti a ki-
emelkedő Nemzeti érték címet. 
A Jászkürt-Lehel kürtje mellett a Csán-
gó Fesztivál is elnyerte a kiemelkedő 
Nemzeti érték címet.

Hortiné dr. Bathó Edit 
múzeumigazgató

Jászkürt – Lehel kürtje, fotó Baráth Károly

A jászberényi városháza 2014-ben
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Emléktábla Jászberény egykori jeles polgármesterének

Baráth Károly kezdeményezésére és 
Besenyi Vendel adománya révén a Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesület emlék-
táblát állított dr. Friedvalszky Ferenc 
polgármester emlékére. Az emléktáblát 
Tóásó Tibor kőszobrász készítette el.
Az Ady Endre úton álló egykori szülő-
ház kerítésén elhelyezett emléktábla 
ünnepélyes átadására 2020. szeptem-
ber 2-án került sor. Az egybegyűlteket 
Bolla János elnök köszöntötte, majd 
Besenyi Vendel városvédő, helytörténe-
ti kutató méltatta Friedvalszky Ferenc 
munkásságát és érdemeit. Ezt követően 
a jelenlévők elhelyezték az emlékezet és 
a tisztelet koszorúit az emléktáblán.
A következőkben közzé tesszük Besenyi 
Vendel ünnepségen elhangzott beszédét:
„Dr. Friedvalszky Ferenc, városunk egy-
kori köztiszteletben álló polgármesteré-
nek lakóháza előtt állunk, aki Jászberény 
történetének egyik legnehezebb idősza-
kában, a Nagy Háború és a II. világégés 
között, 1918 és 1940 között volt a város 
első embere.
Friedvalszky Ferenc ősi redemptus család 
sarja. Ősei a 18. században jöttek a Jász-
ságba a Trencsén megyei Frivald helyi-
ségből. 1878. április 2-án született Jászbe-
rényben. Édesapja, Friedvalszky Gergely 
földtulajdonos és egyben szűcsmester, vá-
rosi tanácsnok. Édesanyja, Erdős Terézia, 
akinek ősei már a 17. században Jászbe-
rényben éltek.
Elemi és középiskolai tanulmányait szü-
lővárosában végezte, az egyetemet Bu-
dapesten és Kolozsvárott, ahol 1905-ben 
államtudományi doktorrá avatták. Szü-
lővárosába hazatérve községi bíróként 
kezdte meg magasra ívelő közigazgatási 
tevékenységét.
A Nagy Háború alatt mint rendőrkapitány 
és árvaszéki ülnök működött. A világhá-
ború idején nem volt katona, mert felmen-
tették.
Az ország összeomlása idején, a vesztes 
háború, a forradalmak zavaros időszaká-
ban, 1918 decemberében lett a város pol-
gármestere, s többször újraválasztották 22 
éven keresztül, 1940-ben bekövetkezett 
betegségéig maradt a város első embere, 
biztos kézzel irányítva a várost.
1919-ben érte az első nagy megpróbálta-
tás, a várost 3 hónapig megszállás alatt 

tartó, mintegy 120.000 román katona el-
látását kellett biztosítania.
A világháború értéket romboló vihara kö-
zött a városnak mintegy 13 millió korona 
megtakarított készpénzvagyona beruházás 
híján teljesen elértéktelenedett. Az ország 
gazdasági élete is összeomlott, jött Tria-
non, mely teljesen pénztelenül, pénzügyi 
nehézséggel küszködve érte a várost. Ezt 
tetézte még a megszálló románok által a 
városból elhurcolt javak értéke (takarmány, 
állatállomány). 1927-re tehető az az idő-
szak, amikorra a város gazdasági élete, a 
város gazdálkodása helyreállt, amikor már 
a város fejlesztésére is lehetett gondolni.
Friedvalszky Ferenc polgármestersége új 
fejezetet, új kort jelentett a város életében. 
A város kulturális, szociális, gazdasági, 
közigazgatási és minden vonatkozású 
fejlődése a két háború között nevéhez köt-
hető. Vezetése alatt a város anyagi helyze-
tétől függően, lassan a haladás körülmé-
nyeinek megfelelően fejlődő város lett.
Friedvalszky Ferenc szociálisan érzékeny 
ember volt. Polgármesteri szobájának aj-
taja egyaránt nyitva volt a szegények és a 
gazdagok számára. 1919 decemberében a 
városi közgyűlésben javaslatot tett az az 
évi, július 13-i fegyveres összetűzéssel 
végződő népgyűlés áldozatai segítésére, 
és a letartóztatott kommunisták kiskorú 
gyermekeinek segélyezésére. A gazdasá-
gi válság nehéz éveiben közmunka-lehe-
tőségekkel és segélyekkel kívánt segíteni 
a szegényeken. A Belügyminisztérium 
1936-ban betiltotta a koldulást az ország-
ban. A városházán 200 szegényt vettek 
nyilvántartásba. A polgármester ferences 
szegénygondozó nővéreket telepít a vá-
rosba, akik adományok gyűjtésével és a 
rászorulók gondozásával segítenek a sze-
gényeken. De korábban, már 1928-tól a 
ferences atyák ebédet osztanak, és napkö-
zi foglalkozásokat tartanak mintegy 150-
300 rászoruló gyermeknek. Ebben is igen 
nagy szerepe volt a polgármesternek.
Hosszú polgármestersége idején mi fűzhető 
a nevéhez, és hogyan gyarapodott a város?
A városba bejövő főbb utakat rendbe ho-
zatta, utakat szélesített, nagymérvű jár-
daépítés indult el, nagy gondot fordított 
a városba vezető dűlőutak megjavítására, 
karbantartására, a dűlőutak mentének ja-
vítására, a kommün és a román megszál-

lás fapusztítását mintegy 30.000 facseme-
tével pótolta, városi faiskolát létesített.
A Főtemplomot restaurálták, a templom 
melletti sétatéren franciaparkot hoztak 
létre, mintegy 7000 m3 föld felhordásá-
val kialakították a mai térszintet, mely 
promenád néven ismert a városban. 1926-
ban a Nagy Háború halottai emlékére em-
lékművet avattak, csatornába szorították a 
török időkből származó Csincsa torkola-
tát. Elkészült a Postapalota és a központi 
iskola épülete.
1929-ben a városi villanyhálózatot rákap-
csolták a Salgótarjáni Művek távvezeté-
kére. A közvilágítás lényegesen javult, az 
addigi 350 utcai lámpa 670 égőre bővült. 
Elkezdődött a vízvezeték és a szennyvíz-
hálózat kiépítése, kinyitották a Rákóczi 
utat. (Ennek érdekében 17 házat kellett le-
bontani. Ezeket a város részben megvette, 
részben pedig kisajátította.) Elkészült a 
Tanítóképző Intézet, a királyi adóhivatal, 
és a Rákóczi úton sportpályát létesítettek. 
A ferencesek kultúrházat építettek. Elké-
szült az országzászló, és felépült a mai 
Dózsa György laktanya.
Friedvalszky Ferencnek szívügye volt az 
egészségügy és a közegészségügy fej-
lesztése. Az Erzsébet kórházat 1925-től 
folyamatosan fejlesztették, mely végül 
150 ágyas, háromosztályú – sebészet, 
belgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat 

– korszerű kórház lett. A város vezeté-
se vállalta a Stefánia Szövetség, majd a 
Zöldkereszt helyi szervezeteinek műkö-
déséhez szükséges feltételek biztosítását.
Száraz időben az utakat öntözték. A fá-
sítás és a parkosítás lehetővé tette, hogy 
a fiatal nemzedék egészsége nagymér-
tékben javult. Lényegesen lecsökkent a 
gyermekhaladóság, és a tüdővész (morbus 
hungaricus) mintegy 25-30%-kal csökkent. 
A polgármester munkáját a felettes ható-
ságok is elismerték. 1936-ban a közigaz-
gatás és a város fejlesztése terén kifejtett 
érdemes munkájának elismeréséül ma-
gyar királyi kormányfőtanácsosi címet 
kapott.
Friedvalszky Ferencet 1939-ben a tiszt-
újító közgyűlésen újra megválasztották, 
azonban 1940-ben megromlott egészsé-
gi állapota miatt november 30-án nyug-
díjba vonult.

Folytatás a következő oldalon
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Veje, Pásztóhy Artúr, a magyar királyi 
testőrség gyalogos parancsnoka volt. Az 
ő révén gyakran voltak hivatalosak a 
kormányzóné garden partyjaira.
Magyarország 1944-es német megszál-
lása után a zsidóüldözés hitleri mérete-
ket öltött. Zsidó polgártársainkat nálunk, 
Jászberényben is gettóba zárták. Ezzel so-
kan nem értettek egyet. Friedvalszky Fe-
renc is azon polgárok közé tartozott, akik 
adományokkal, információkkal igyekez-
tek könnyíteni a gettóba zártak helyzetén, 
tájékoztatták őket elhurcolásuk idejéről is.
Friedvalszky Ferenc a város fia volt, éle-
te összeforrt a város közösségével. 1944. 
június 30-án lovas kocsijával a szőlőbe 
indult, és összetalálkozott az elhurcolt 
zsidók menetével. Megállította kocsiját, 
levett kalappal várta meg a menet elhala-
dását, mint ahogy a gyászmenet esetében 
akkor az szokásban volt, s így búcsúzott 
el az általa becsült, hajdan munkáját segí-
tő polgártársaitól.
Ilyen ember volt ő, emberséges ember, 
iszonyodott minden hatalmaskodástól. 
1945. április 2-án halt meg, a Fehértói te-
metőben lévő családi kriptában helyezték 
örök nyugalomra.
Temetéséről a Jászsági Szabad Nép – 
mely a kommunista párt helyi orgánuma 
volt – az alábbi tudósítást közölte:  »A 
város közönsége nem felejtette el azt 
az értékes munkát, melyet polgármes-
tersége idején a város érdekében fejtett 
ki. A temetésen a város minden rétege 
képviselve volt. A város közönségének 
nevében Koncsek László és Berzátzy 
László búcsúztatta a polgármestert.«
Tisztelt Jelenlévők!
Ezen emléktáblával adózunk Friedvalszky 
Ferenc emlékének, és köszönjük meg a 
város érdekében kifejtett két évtizedes 
munkáját.”

Felhasznált irodalom:
id. Frivaldszky János: Friedvalszky 

Ferenc polgármester és más 
Fridvalszkyak. In: Jászsági Évkönyv 
2016. 88-103. Jászberény, 2016

Sugárné Koncsek Aranka: Jász törté-
nelmi arcképcsarnok. 88-89. Jászbe-
rény, 2003

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tria-
non után. (Szerk.) Wenzel István. 65-
71. Budapest, 1930

Besenyi Vendel 
helytörténeti kutató

Folytatás az előző oldalról

Friedvalszky Ferenc polgármester egykori háza az Ady Endre úton. Fotó: Bugyi Gábor

Az emlékünnepség résztvevői. Fotó: Bugyi Gábor

Besenyi Vendel, Bolla Jánosné és Baráth Károly. Fotó: Bugyi Gábor
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Dr. Friedvalszky Ferenc, Jászberény 
egykori polgármestere Az emlékünnepség résztvevői. Fotó: Bugyi Gábor

A város vezetői (balra) és a Városvédő Egyesület (jobbra) koszorúznak. Fotó: Bugyi Gábor

Friedvalszky Ferenc emléktáblája. Fotó: Bugyi Gábor

Besenyi Vendel helytörténeti kutató méltatja 
dr. Friedvalszky Ferenc polgármester 
munkásságát. Fotó: Bugyi Gábor

Az emléktábla a tisztelet virágaival 
Fotó: Bugyi Gábor
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Városvédők közgyűlése

Városvédő és Szépítő Egyesületünk 
2020-ban nem a szokott időben, má-
jusban, hanem a vírushelyzet miatt 
szeptember 2-án tartotta rendes éves 
közgyűlését a Jász Múzeumban. A köz-
gyűlés előtt került sor dr. Friedvalszky 
Ferenc, városunk egykori polgármeste-
re emléktáblájának ünnepélyes átadá-
sára az Ady Endre úton álló egykori 
szülőháznál. 
A közgyűlésen elsőként Molnár József, 
az Ellenőrző Bizottság elnöke ismer-
tette az elmúlt év gazdálkodásának 
közhasznúsági jelentését, Hortiné dr. 
Bathó Edit titkár beszámolt a közös-
ség 2019-ben végzett tevékenységéről, 
majd Bolla János elnök tájékoztatta 
a tagságot a 2020.ra tervezett felada-
tokról, amelyekből sajnos a vírus miatt 
csak nagyon kevés valósulhatott meg. 
A napirendi pontok témáit a tagság 
megtárgyalta, majd egyhangúlag elfo-
gadta.
A továbbiakban közzétesszük az egyesü-
let 2019-ben végzett munkájáról szóló 
beszámolót:

„Mint minden évben, úgy 2019-ben is az 
első rendezvényünk a március 15-i meg-
emlékezés volt. Az egyesület tagsága 
először részt vett a városi rendezvényen, 
ezután a Fehértói temetőben folytattuk a 
megemlékezést a 48-as honvédek 

Március 27-én a Keresztény Értelmisé-
giek Jászberényi Csoportjával közösen 
megemlékeztünk II. Rákóczi Ferenc 
születésének évfordulójáról, és koszo-
rút helyeztünk el a Jászkürt Fogadó falán 
lévő Rákóczi emléktáblánál.
Április 3-án részt vettünk a városnapi 
rendezvényen, amely során megkoszo-
rúztuk a Jászkun Kerületek egykori szék-
házának falán lévő 48-as emléktáblát.
Május 6-án a Jászkun Redemptio 274 
éves évfordulóját ebben az évben is a 
Jászkerület Nonprofit Kft.-vel közösen 

rendeztük meg. A megemlékezés most 
rendhagyó módon koszorúzással kezdő-
dött, majd az emlékünnepségre a Lehel 
Filmszínházban került sor, ahol ez alka-
lommal is átadásra kerültek a Jászkunság 
hagyományőrzéséért díjak. 
A díjak átadását követően a Szabadság 
ára c. történelmi összeállítást mutatták 
be a Jászsági Hagyományőrző Egylet és 
a Jártató Táncegyüttes tagjai.
Május 7-én vezetőségünk néhány tagja 
látogatást tett a ceglédi városvédőknél, 
ezzel is ápolva a már kialakult jó baráti 
kapcsolatot. 
Jászberény város önkormányzatával kö-
zösen, május 11-én immáron a 30. Jász 
bált rendeztük meg a Déryné Rendez-
vényházban. Egyesületünk 1990-ben 
indította útjára a régi polgári báli hagyo-
mányokra épülő újkori Jász bált, amely 
azóta is – kisebb-nagyobb zökkenőkkel 

–, de megrendezésre kerül. Három évti-
zede működik tehát a Jász bál, a Jászság 
legrangosabb társas mulatsága. 
A bál megrendezését a Jászsági Önkor-
mányzatok Szövetsége 200.000 Ft-tal 
támogatta. A bálanyai tisztet ez alkalom-
mal Hortiné dr. Bathó Edit egyesületünk 
titkára látta el. A bál díszvendége volt Il-
lési Erika hegedűművész, Fejérvári Zsolt, 
a Budapesti Fesztiválzenekar nagybőgő 
művésze, Gulyás István zongoraművész, 
Kovácsné Lajos Krisztina népdalénekes 
és Molnár László népzenész.

Bolla János, Hortiné dr. Bathó Edit és Molnár József

A közgyűlés résztvevői a Jász Múzeum új oktató termében
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Az ízletes vacsoráról a Duna Gastro 
Kft., a talpalávaló jó muzsikáról pedig 
a Buli Van Band gondoskodott. A jubi-
leumi Jász bált a Jászság Népi Együt-
tes jászsági táncokkal nyitotta meg.
A hagyományokhoz híven a bál most 
is jótékony célú volt. A megjelölt jóté-
kony cél a jászberényi Szentháromság 
szobor felújítása volt. A bál bevételé-
vel, valamint az egyéni adományokkal 
együtt 875.000.-t. gyűlt össze a jóté-
kony cél támogatására, amely összeget 
át is utaltuk az önkormányzat számlá-
jára. 
A bál rendezésében részt vettek: Ba-
ráth Károly, Bolla János, Bolla János-
né, Hortiné dr. Bathó Edit, Hortiné 
Misinkó Csilla, Jakus Vendelné, Lan-
tos Tiborné, Sas István, Suhaj Csilla, 
Suba Ágnes Beatrix, Szűcsné Urbán 
Mária.

Május 24-én a Jászsági Apponyi Álta-
lános Iskolával közösen emlékeztünk 
meg Vásárhelyi István természetku-
tatóról. Az iskola udvarán, a Vásárhe-
lyi emlékkertben rendezett ünnepség a 
hagyományokhoz híven most is az is-
kola diákjainak hangulatos műsorával 
kezdődött, majd átadásra kerültek a Vá-
sárhelyi emlékplakettek. Ez alkalommal 
Jakkel Imre általános iskolai tanár, a 
Szent István körúti Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény, 
Általános Iskola, Szakiskola és Kész-
ségfejlesztő Iskola és a Vasas Horgász 
Egyesület munkáját ismerte el egyesüle-
tünk a Vásárhelyi-díjjal.
Ugyancsak ezen nap délutánján tartottuk 
meg éves rendes közgyűlésünket mű-
ködési helyünkön, a Jász Múzeumban, 
ahol beszámoló hangzott el az előző év-
ben végzett munkáról, a tagság elfogadta 
a közhasznúsági jelentést, majd megha-
tároztuk a következő év vállalt feladatait.
Egyesületünk 2019-ben nem rendezett 
városvédő ifjúsági tábort. Ennek oka 
elsősorban a szervezés nehézsége, va-
lamint a gyermekek érdeklődésének hi-
ánya volt.
2019 nyarán egyesületünk újra farag-
tatta Riszner József és Draut Tekla 
emléktábláját a rendőrség épületének 
a falán. A rendkívül rossz állapotban 
lévő  eredeti emléktáblát már nem le-
hetett felújítani, ezért a régi formájának 
és szövegezésének figyelembevételével 
újat készíttettünk Tóásó Tibor kőszob-
rász, kőfaragóval. A tábla teljes költsé-

ge 270.000.-Ft.- volt, amelyhez a jász-
berényi Önkormányzat Civil keretéből 
150.000 Ft támogatást kaptunk.

A Város- és Faluvédők 38. Országos 
Találkozóját és Konferenciáját 2019. 
július 24 és 27 között Debrecenben ren-
dezték meg, ahol egyesületünket Bese-
nyi Vendel, Bolla János, Bolla Jánosné, 
Háfra Gergelyné, Hortiné dr. Bathó Edit, 
Jakus Vendelné, Lantos Tiborné, Sas Ist-
ván, Suhaj Csilla, Szántai Katalin képvi-
selte.
Déryné Széppataki Rózára, városunk 
jeles szülöttére emlékeztünk október 
7-én, halálának 147. évfordulóján a Jász 
Múzeumban. Az ünnepség koszorúzás-
sal kezdődött Déryné emléktáblájánál, 
majd a múzeumban folytatódott. A ze-
nei műsort a Palotásy János Zeneisko-
la tanárai és növendékei szolgáltatták. 
A magyar színjátszás nagyasszonyára 
Metykó Béla helytörténeti kutató, veze-
tőségi tagunk emlékezett érdekes, vetí-
tettképes előadás keretében.
A megemlékezés koronája minden év-
ben az 1990-ben alapított Déryné-díjak 
átadása. 2019-ben Molnár László nép-
zenész (Jászjákóhalma) és Kovácsné 
Lajos Krisztina népdalénekes (Jász-
árokszállás) vehette át a rangos helyi 
elismerést. 

Október 6-án az aradi vértanúk emlé-
kére ültetett fasornál róttuk le tisztele-
tünket. Az emlékező beszédet Antics 
István, a Lehel Vezér Gimnázium igaz-
gatója tartotta. Az ünnepségen közremű-
ködött a Jászberényi Kossuth Népdal-
kör.
November 1-jén most is megemlékez-
tünk halottainkról, és gyertyát gyújtot-
tunk a Fehértói temető Védett temető-
kertjében.
A Védett temetőkert gondozását Nagy 
Gábor tagtársunk és munkatársai végez-
ték.
Egyesületünk 2019-ben már a 26. év-
folyamában jelentette meg a Berényi 
Kármentő elnevezésű városvédő lapját, 
amelynek kiadásához a Kulturális Prog-
ramok kerete 100.000.- Ft. támogatást 
nyújtott. 
A lap szerkesztését Hortiné dr. Bathó 
Edit végezte. Az anyag gyűjtésében és 
írásában segédkeztek: Bugyi Gábor, Be-
senyi Vendel, Bolla János, Metykó Béla, 
Sas István, Suba Ágnes Beatrix.
Az egyesület jogi ügyeit 2019-ben is dr. 
Bolla Ilona tagtársunk, a könyvelési fel-
adatokat pedig Furcsa Endréné nyugal-
mazott könyvelő végezte.
Az egyesület adminisztrációs és szerve-
zési teendőit Hortiné dr. Bathó Edit és 
Bugyi Gábor intézte.
Az egyesület programjainak fotó doku-
mentálásáról pedig Baráth Károly, Bu-
gyi Gábor és Suba Ágnes Beatrix tag-
társaink gondoskodtak.

Bolla János elnök 2019-ben is részt vett 
a Városvédő Országos Alapítvány mun-
kájában, Hortiné dr. Bathó Edit titkár pe-
dig a Város- és Faluvédők Országos Szö-
vetsége választmányának munkájában.
2019-ben Besenyi Vendel tagtársunk a 
katonai hagyományokat kutató munkáját 
Honvédelemért kitüntető cím I. fokoza-
tával ismerték el.
Nagy szomorúságunkra az elmúlt évben 
három tagtársunktól is végső búcsút kel-
lett vennünk.
Február 2-án Ilonka Zoltán tagtársunk, 
február 16-án Bathó János tagtársunk, 
július 28-án pedig Sugárné Koncsek 
Aranka tagtársunk hagyott itt bennünket 
örökre. Emléküket örökké megőrizzük.
Megköszönjük minden tagtársunk 2019-
ben végzett munkáját, és bízunk benne, 
hogy közreműködésükre a továbbiakban 
is számíthatunk.”

Fotók: Bugyi Gábor

Fent: a töredezett és olvashatatlan Riszner-
tábla; alatta a felújított emléktábla
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Dérynére 
emlékeztünk

A Covid vírus rohamos terjedését meg-
akadályozó biztonsági előírások 2020-
ban szinte minden városvédő rendezvényt 
meghiúsítottak. Így történt ez a Déryné 
emlékünnepséggel, azaz mégsem teljesen, 
hiszen szeptember 29-én, halálának 148. 
évfordulóján mégiscsak megemlékeztünk 
városunk nagy szülöttéről, a magyar ván-
dorszínészet kiemelkedő alakjáról. 

A Jász Múzeum, a Városvédő és Szépí-
tő Egyesület és a Jászkerület Nonprofit 
Kft. közös rendezésében került sor egy 
szerény megemlékezésre a Déryné em-
léktáblánál. Az egybegyűlteket Horti-
né dr. Bathó Edit múzeumigazgató, az 
egyesület titkára köszöntötte, majd szólt 
a nagy művésznő életútjáról, munkás-
ságának jelentőségéről. Ezután Mátics 
Béláné városvédő előadásában Várnay 
Zseni: Déryné c. versét hallgathatták meg 
a jelenlévők. Rendhagyó módon a Déry-
né-díjak átadására is itt került sor. Ebben 
az évben Bódi Tamás és Bódiné Bagi 
Éva érdemelte a művészeti díjat a Jászság 
néptánckultúrája terén végzett kiemelke-
dő előadói és oktatói munkájáért. Bolla 
János elnök úr távollétében a díjat Horti-
né dr. Bathó Edit titkár és Dukai Rita, a 
Jászkerület Nonprofit Kft. igazgatója adta 
át. Az ünnepség koszorúzással zárult.

Iris
Fotók: Bugyi Gábor

Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató 
Déryné Széppataki Rózára emlékezik

Az emlékünnepség résztvevői

Dukai Rita igazgató asszony átadja a Déryné-díjat Bódiné Bagi Évának

Hortiné dr. Bathó Edit egyleti titkár átadja a Déryné-díjat Bódi Tamásnak
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Mátics Béláné verset mond A város vezetői koszorúznak az emléktáblánál

A Városvédő és Szépítő Egyesület tagjai koszorúznak

A Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai koszorúznak

Bódi Tamás és Bódiné Bagi Éva 
néptáncoktatók

Bathó Edit a Jász Múzeum nevében 
koszorúz
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A 2020-as év Déryné-díjasai Földi József: 
Jászárokszállás 

történeteBódi Tamás
Bódi Tamás 1969. március 19-én szüle-
tett Jászberényben. Alapfokú iskoláit a 
jászberényi Bercsényi Úti Általános Isko-
lában végezte, majd Szolnokon folytatta 
tanulmányait a szintén Bercsényi Miklós 
nevét viselő Élelmiszeripari Szakiskolá-
ban. Két évig a szakmájában dolgozott 
mint húsfeldolgozó, majd öt évet töltött 
el a kereskedelemben. Közben tovább 
képezte magát mint logisztikus. Jelenleg 
a Szatmári Kft-ben dolgozik mint áruát-
vevő.
A néptánccal még általános iskolás korá-
ban kapcsolatba került. 1978-ban kezdett 
el táncolni a Bercsényi Miklós Általá-
nos Iskola Úttörő néptánccsoportjában 
Szűcs Béla és Koczka Erzsébet vezetése 
alatt. 13 évesen már tagja volt a Jászság 
Népi Együttesnek, és számos szép siker 
részese. 1988-tól hivatásos előadóként 
dolgozott a Jászság Kamara Néptánc-
együttesben. 1994-ben elnyerte a Nép-
művészet Ifjú Mestere címet.1995-től két 
éven keresztül a Budapest Táncegyüttes 
hivatásos táncosaként működött, közben 
a Szakmár Táncegyüttes művészeti veze-
tője feladatát is ellátta, s koreográfiákat 
készített különböző táncegyütteseknek.
A néptánc tanítását 1993-ban még a 
Barkóca Együttesben kezdte, ahol 1993-
1995-ig, majd pedig 1997-2000-ig Bathó 
Edittel közösen tanította a gyerekeket a 
magyar néptánc anyanyelvére. A Barkó-
ca Együttesben eltöltött időszakát kitűnő 
koreográfiák fémjelzik, amelyekkel a 
csoport nagy sikereket ért el nemcsak a 
különböző fellépéseken, de a hazai és a 
külföldi fesztiválokon is. 
Későbbi feleségét, Bagi Évát is a néptánc 
révén ismerte meg, s házasságkötésük 
után Jászapátin telepedtek le, de továbbra 
sem szakadtak el „szerelmüktől” a nép-
tánctól. 2014-től a jászkiséri Pendzsom 
Néptánc Együttes művészeti vezetői, 
2015 januárjától pedig a Jászapáti Hagyo-
mányőrző Együttest is ők irányítják.
Feleségével együtt évek óta tagja a Jász-
sági Hagyományőrző Egyletnek is.
Feleségével és lányaikkal együtt ma is 
rendszeresen fellépnek hagyományőrző 
műsorokon és táncházakban tanítanak. 
Civil munkájuk mellett a tánc továbbra is 
fontos szerepet játszik családjuk életében.

Bódiné Bagi Éva
Jászberényben született 1974. augusztus 
30-án. Általános és középiskolai tanul-
mányait Jászapátin végezte, majd a Fő-
városi Önkormányzat Főpolgármesteri 
Hivatal Vendéglátóipari Szakközép- és 
Szakmunkásképző Iskolájában cukrász 
szakképzettséget szerzett. Ezt követően a 
Szent István Egyetem Gazdasági és Tár-
sadalomtudományi Karának élelmiszer 
szakán kapott műszaki szakoktatói, az 
Eszterházy Károly Főiskolán pedig tánc- 
és drámapedagógusi képesítést.  2006-
ban pedagógus szakvizsgát tett, 2015-ben 
pedig cukrászmesteri minősítést kapott.
A szakmájában kezdett dolgozni Jászapá-
tin, jelenleg a Szolnoki Szakképzési Cent-
rum Klapka György Technikum és Szak-
képző Iskola oktatója. A hagyományőrzés 
iránti elkötelezettsége szakmájában is 
jól megfigyelhető.  Különösen jelentős a 
népi ételek és a jász mintával díszített tor-
ták népszerűsítése terén végzett munkája.
1983-ban, kilenc évesen kezdett el tán-
colni a Jászapáti Néptáncegyüttesben, 
majd 1998-tól a szintén jászapáti műkö-
désű Hétszínvirág Táncegyüttes oszlopos 
tagja volt, annak megszűnéséig. Alapító 
tagja az 1995-ben létrejött Jásztánc Ala-
pítványnak, amelynek munkájában ma is 
aktívan részt vesz.
2001-ben kötött házasságot Bódi Ta-
mással, s ettől kezdve közösen hódolnak 
hobbiszerű kedvtelésüknek, a néptáncnak. 
Együtt vezetik a jászkiséri Pendzsom 
Néptánc Együttest és a Jászapáti Hagyo-
mányőrző Együttest, amely csoportokkal 
számos szép sikert értek már el. Legna-
gyobb örömükre lányaik is táncolnak, így 
a család tagjai gyakran együtt lépnek fel a 
különböző hagyományőrző műsorokban.
Férjével együtt évek óta tagja a Jászsági 
Hagyományőrző Egyletnek.

Fotó: Bugyi Gábor

Október 10-én, délelőtt Jászárokszálláson, 
a Kultúrházban könyvet szerető és a Jász-
ság, ezen belül is Jászárokszállás múltja 
iránt érdeklődő személyek igyekeztek egy 
rendhagyó könyvbemutatóra. 
A város szülötte, dr. Földi József több évti-
zedes kutatómunkája eredményeként meg-
írta szülővárosa, Jászárokszállás történetét. 
A könyv elkészült, 2020-ban megjelent, és 
ezen a napon volt a bemutatója. 
Ez a könyv mé-
reteiben is nagy, 
kézbe véve is 
súlyos. 640 ol-
dal terjedelem-
ben tartalmazza 
krónikaszerűen 
Árokszállás tör-
ténetét, de infor-
mációkat tartal-
maz a Jászság, 
a két Kunság, 
Heves megye, Pest megye, az Alföld, a 
Dunántúl, Erdély, sőt egész Magyarország 
történetéhez, de Európa történetéhez is 
találhatók adalékok benne – írja a szerző 
előszavában. Így ez a könyv nemcsak az 
árokszállásiaknak és a „jászsági jászok-
nak”, hanem a kirajzott és elszármazott já-
szoknak íródott, és mindazon személyek-
nek, akik érdeklődnek a „dicső” múlttal, 
gondokkal teli jelennel, de nem kilátásta-
lan jövővel rendelkező népcsoport iránt – 
olvashatjuk ugyanott a könyv előszavában. 
A könyv mintegy ötven év kutatómunká-
jának eredménye. „Nem történelemkönyv”, 
hanem rendhagyó monográfia – „napló-
szerű krónika” a szerző megjegyzése sze-
rint. Műve elkészítéséhez 321 forrásmun-
kát használt fel. 
A könyv időbeni terjedelme az őskortól 
2020. I. félévig. A Jászság és Árokszállás 
története iránt érdeklődőknek élvezetes ol-
vasmány. Sok olyan információt tartalmaz, 
melyek eddig nem, vagy felületesen ismer-
tünk. Néha a szerző egyes történésekkel 
kapcsolatban a magánvéleményét is leírja, 
mely segíti az olvasót az egyes események 
megértésében. Több olyan információt is 
lehet benne olvasni (főleg a jelenkor ese-
ményeinek leírásánál), melyet az olvasó 
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Képek az aradi vértanúk 
emlékünnepségéről – október 6.

Az emlékünnepség résztvevői. Fotó: Bugyi Gábor

Bolla János elnök az aradi eseményekre 
emlékezik. Fotó: Bugyi Gábor

Az aradi vértanúk emléktáblája 
Fotó: Bugyi Gábor

feleslegesnek tarthat. A szerző a könyvet a 
jelennek és a jövőnek írta. A jelenkor írott 
eseményei 100 év múlva Árokszállás tör-
ténelmének értékes kútforrásai lesznek.
Ez a könyv úttörő munka. Véleményem 
szerint ilyen krónikaszerűen megírt tör-
téneti munka még nem jelent meg. Mint 
ahogy Fodor Ferenc: A Jászság életrajza c. 
könyvéről mondják: a Jászság bibliája, ta-
lán nem szerénytelenül mondhatjuk erről a 
könyvről, hogy Árokszállás bibliája. 
Földi József Jászárokszállás Pro Urbe dí-
jas helytörténésze. Ezzel a könyvvel, mint 

„Földi” minden árokszállási lakos „földi-
je” lett. 
Ajánlom a könyvet minden szülőföldjét 
szerető, a története után érdeklődő vala-
mennyi árokszállási és nem árokszállási, 
valamint szűkebb hazájának története iránt 
érdeklődő olvasónak. 
A könyvet olvasva lebegjen az olvasó előtt 
gróf Széchenyi István örök érvényű mon-
dása: „Aki a múltat nem ismeri, a jelent 
nem érti, a jövőt nem sejtheti.”

Besenyi Vendel helytörténeti kutató

Könyvajánló

A Csoóri Sándor Alapítvány támogatá-
sával november végén jelent meg Bathó 
Edit: A pendzsomtól a discóig - Táncélet 
a Jászságban a 18-21. században című 
könyve, a Jász Múzeumért Alapítvány 
Jászsági Füzetek című sorozatának 58. 
köteteként. A könyv a Jászság táncéleté-
nek több mint háromszáz évét mutatja be 
hiteles források segítségével. Képet kap-
hatunk a 18-19 századi csárdák, kocsmák 
világáról, a 20. századi paraszti és polgári 
táncalkalmakról, táncokról. Megismer-
hetjük a bálok rendezésének szabályait, 
a tánciskolák, a táncmesterek működését 
és a népszerű jászsági tánchelyiségeket. 
Külön fejezet szól a 20. század második 
felének jellegzetes táncalkalmairól, az 
Ötórai Teáról, a discóról és a táncházról, 
de bemutatja napjaink hagyományokra 
épülő népszerű báljait is. A könyv végén 
megismerhetjük a napjainkban a Jászság-
ban működő néptánc- és hagyományőrző 
együtteseket, valamint tánc-sport egyesü-
leteket.
A kötet beszerezhető a Jász Múzeumban 
és a Líra könyvesboltban.



Ha a jászberényi Szentkúti téren sétálunk 
az ott lévő templom mellett egy szépen 
felújított Szentháromság szobrot látha-
tunk. A szobor felirata szerint 1914-ben 
készült, állíttatta a VI-VII. és VIII. ke-
rületi Harang és Gyászkocsi Társulat. A 
szobor eredetileg nem ezen a helyen állt, 
hanem a jelenlegi helyétől kb. 10 méterre 
északabbra, 1985‒1988 között helyeztet-
te a mai helyére Sólyom József atya, a 
Szentkúti templom akkori plébánosa. A 
szobrot id. Csák József, korának neves 
jászberényi kőfaragója készítette. 
A szobor felállítását Lénárd Zsigmond 
jászberényi lakos, feltehetően a Harang 
és Gyászkocsi Társulat tagja kezdemé-
nyezte 1914 elején. Erdős András a város 
akkori plébánosa kérelemmel fordult a 
városvezetés felé a „Szentkúti templom 
mellett lévő téren egy Szentháromság 
szobor felállítására alkalmas hely kije-
lölésére.” 
1914. február 7-én a város egy bizottsá-
got hozott létre a hely kijelölése céljából. 
A városi főmérnök, a templomgondok és 
Kisnémeth István városi tanácsos lettek a 
tagjai. A bizottság a szobor helyét kijelöl-
te. A szobor elkészítésével Csák Józsefet 
bízták meg. A szobor készült, de a meg-
rendelők nem voltak megelégedve a ké-
szülő munkával, így kérték a várost, hogy 
szoborbizottságot hozzon létre, és azok 
csak olyan szobor elkészültét fogadják el, 

„amely a kritikát kiállja”.
A tanács értesítette Lénárd Zsigmond 
megrendelőt és társait is, hogy ők is olyan 
szobor felállítását fogadják el, amelyet 
a „szépészeti és egyéb tekintetekben 
a szoborbizottság nem kifogásol”. A 
tanács ezen határozatát 1914. május 2-i 
rendes ülésén hozta meg. 
A szobor felállításának engedélyezése 
érdekében a plébános az egri érsekségtől 
kérte az engedélyt. Az engedélyező hatá-
rozat május 29-én született meg, aláírója 
Debreczeni János „érseki helyettes.” Az 
érseki helyettes egyben meghatalmazta 
Erdős András plébánost, hogy a felállított 
szobrot „az egyház szertartása szerint 
megáldhassa.”
A városi tanács május 30-án engedélyezte 
a szobor felállítását „habár az kidolgo-
zás tekintetében a szigorú kritikát nem 
is állja ki” a határozatból úgy tűnik, nem 

voltak megelégedve teljes mértékben az 
elkészült munkával. Határozathozataluk-
ban előrevalók is voltak, ugyanis kikötöt-
ték, „hogy a szobrot a városnak joga 
lesz más helyre elhelyezni,” ha „akár a 
városnak, akár az egyháznak a jövőben 
szüksége lesz erre”. A szobrot az egyház 
hetvenegynéhány év múlva áthelyeztette 
a mai helyére. 
A szobrot mindenkor az egyházközség 
jólelkű hívei gondozták, azonban az el-
múlt évben szükségessé vált a felújítása, 
amelyet a Iusta Temetkezési Szolgáltatás 
végeztetett el felajánlásként őseink iránti 
szeretetük jeléül.
A szobor nem műemlék. Egy 1957-es 
kimutatás szerint városképi jelentőségű 
építmény. A munkák elkezdése előtt Nagy 
Gábor cégvezető, Sisa Béla műemlékvé-
delmi felügyelőtől szakértői véleményt 
kért, aki tisztítást, felületkezelést (a felü-
leti hibák kijavítását) és festést javasolt. A 
felújítás ezen szempontok figyelembevé-
telével történt meg. A felújítási munkála-
tok ‒  amelyet Fejes árpád végzett ‒  2019. 
július 8-án kezdődtek és augusztus 14-én 
fejeződtek be. Ha a Szentkúti téren sétá-

lunk, egy egyszerű, de mégis archaikus 
szobrot láthatunk, amely az eredeti for-
máját tükrözi. 
Köszönet ezért a Iusta Temetkezési Szol-
gáltatás önzetlen felajánlásának, és Nagy 
Gábornak a cég vezetőjének, aki a mun-
kát megszervezte, és köszönet a mester-
nek, aki ezt a munkát elvégezte. Városunk 
ezzel egy szép felújított városképi jelentő-
ségű építménnyel, szoborral gyarapodott. 
Források: 
Jász Múzeum Történeti Dokumentációs 

Tára (Jászberényi Főplébánia iratai)
JMTDT 89.553.1., 89.553.2., 89. 553. 

3., 89.553. 4.
MNL Jász-Nagykun Szolnok Megyei 

Levéltára
Jászberény, VTVB. III. G-9.
Nagy Gábor személyes közlései 

Besenyi Vendel helytörténeti kutató
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Megújult Szentháromság szobor a Szentkúti téren

A felújított Szentháromság oszlop. Fotó: 
Nagy Gábor

Felújítják a 
síremlékeket

Egyesületünk ez év őszén sikeresen pályá-
zott a Nemzeti Pantheon Alapítvány kiírt 
pályázatára, amelyen 1millió forint támo-
gatást nyertünk a város temetőiben lévő 
rossz állapotú síremlékek felújítására. A 
síremlékek felújítását a Városvédő Egye-
sület felkérésére Tóásó Tibor kőszobrász, 
kőfaragó végzi majd. A munkálatok 2021. 
április végére készülnek el.

Hortiné dr. Bathó Edit titkár
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