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mus egyben egy vázlatos plébánia-történetírás is. 
Azonban mindenképpen házkönyvről beszélhetünk, 
hiszen a plébános szubjektív véleményével, benyomá-
saival szembesülhetünk. 4  A visszaemlékező részeket 
1946 nyarán írta, ahogy említi is, mikor a pengő árfo-
lyamára kitér: „Egy kg. gyertya ma – 1946. junius hó 2-án 
– 500 milliárd pengő, egy kg. tömjén 1 billió pengő.”5 

Ezt követően fejezetcímszerűen (pl. 1946. augusztus 
hó.) jelzi, hogy épp melyik időszakot kezdte meg írni. 
A plébános úr ebben sem volt mindig következetes, 
hiszen 1946 októbere után 1947 januárja következik, 
majd pedig Húsvéthétfő, azonban jól megfigyelhető, 
hol különülnek el a különböző hónapok. Ettől függet-
lenül gyakran tért át a kurrens leírásból a retrospektív 
visszatekintésbe. Azonban a plébános éleslátását tük-
rözi, hogy ezek a beékelődő megjegyzések segítenek 
megérteni a leírásban éppen aktuálisan folyó esemé-
nyeket. Utolsó részét 1947. április-május fordulóján 
írta, a Húsvét és a bérmálás között. 

Kiss Imre rövid, mindössze 14 oldalas Historia Do-
musát írógéppel jegyezte le. A még csak össze sem 
kötött lapokat a plébános, az 1931-es zsinati törvények 
borítójával fogta össze. Már maga e tény is keserű íze-
lítőt ad a mű keletkezésének körülményeiről, a papír-
hiányról és a károkról. A 14 oldalon összefoglalt ház-
történet, szűkebben a ’30-as és ’40-es évek rendkívül 
részletesen tükröződnek vissza, Kiss Imre minden fe-
                                                
4 BEKE 1997, 150. 
5 JSBP Kiss Imre Historia Domusa 9. old. 
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lesleg nélkül írta. Ennek a forrásnak az értékét tükrözi, 
hogy ez a munka alkotja Pávay Sándor 1990-ben írt 
Historia Domusának is egyik alapját. Kiss Imre mun-
kája az 1930-as évekre, Jászladány kilakoltatására és az 
azt követő helyreállításokra vonatkozóan rendkívül 
gazdag, kortárs információkkal szolgál. 

Kiss Imre plébánosról 

A plébános életére vonatkozóan átfogó életrajzot jelen-
leg nem tudunk adni. Azonban mindenképpen meg 
kell emlékezni személyéről, mivel a témánkat képező 
kötet az ő tollából származik, a plébános gondolatisá-
gát és nézeteit képviseli. Életének főbb állomásairól a 
Historia Domusa idejéig teszünk említést, de nem sza-
bad feledni, hogy egészen 1960-ig volt Jászladány plé-
bánosa. 

Kiss Imre 1890. szeptember 9-én született Jászfény-
szarun,6 Kis Sándor birtokos és Rusai Erzsébet gyer-
mekeként, édesapjának második házasságából. Édes-
anyja két évvel később elhunyt.7 1913-ban szentelték 

                                                
6  MNL JNSZML Jászfényszaru születési anyakönyv 1890. 230. 
bejegyzés 
7 Nagyné Kiss Mária levele Vincze János Farkasnak (2014. február 
28.) 
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In nomine Domini!13 

Historia Domus.14 

A jászladányi r[ómai]k[atolikus]. plebánia történeté-
nek főbb eseményei meg voltak irva 1755-1875-ig rö-
vid kivonatban. Azután szünet volt egészen 1933 évig. 
Ekkor ujra kezdték irni a plébánia történetét s ponto-
san vezette is 1944. év november haváig, amikor is a 
II.-ik világháboru hullámai minket is elértek és 
elboritottak. Ekkor a feljegyzések megszakadtak. Köz-
ségünk rövidesen főhadiszállás lett, teljesen kiüritették 
s amikor 1945. március 18-án 93 napos kilakoltatás 
után visszatértünk hajlékunkba, sok-sok mindennel s 
fél könyvtárral együtt eltünt a „Hist[oria]. Dom[us].” 
is. 

Megpróbálom ujra papirra vetni a mult eseményeit 
is, amennyire azokra pontosan és biztosan visszaem-
lékszém. Plebánosságom óta /1933. február hava/ pe-
dig teljes történeti hüséggel adom vissza a 
megörökitésre méltó egyházközségi és társadalmi 
eseményeket. – 

Jászladány község egyházilag 1733-ig Jászalsószent-
györgyhöz tartozott, mint annak filiája, anyakönyvei is 

                                                
13 „Az Úr nevében!” (lat.) 
14 Házkönyv, melyben elsősorban az egyházközség és a település, 
tágabban az ország egyidejű eseményeit írják le. Jelen kötet alap-
jául szolgáló Historia Domus a jászladányi Sarlós Boldogasszony 
Plébánia irattárában található. 
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csak 1701-ben kezdődnek. Jelenlegi temploma 1750-
1757 közt épült plébánialak, iskola és községházával 
egyidejüleg. 15  Az őszi munkálatok elvégeztével az 
ősszes igák mentek fel a Mátra hegységbe terméskőért 
s 5 éven át csinálták ezt teljes buzgósággal, mig fel 
nem épültek még ma is tekintélyes, de akkor igazán 
impozáns középületei a községnek.16 

1886. évtöl 1919. julius haváig P á s z t h y G y u l a 
t[isztelet]b[eli]. kanonok volt a jászladányi plebános,17 
kinek plebánossága alatt, különösen a század elejétöl 
kezdve szépen fejlődésnek indult a hitélet. Templom-
ban és iskolában megindult a komoly lelkipásztori 
munka a XX. század követelményeinek megfelelően. A 

                                                
15 A plébános itt rosszul emlékezett, mivel a templom 1765 és 
1804 között épült, felszentelésére 1781-ben került sor. (SOÓS 
1985, 377-378.) A községházát pedig 1828-ban kezdik el építeni. 
(GAÁL 1997, 93.) Az egyházi iskola 1857-ben épült. (KALMÁR 
2008, 11. old.) 
16 Pávay Sándor leírja, hogy Kiss Imre visszaemlékezve az elve-
szett Historia Domusra az alábbiakra is emlékezett, ám feljegyzé-
seiben nem jegyezte le: „Fatengelyes, ökrös és lovas szekerekkel 
[hordták a köveket]. Minden szekérhez pótkereket is kötelező volt 
vinni. Aki pótkereket nem vitt, és a szekérkereke összetört a nagyon 
kátyús úton, arra „furatossal” huszonötöt ütöttek. (Furatos = gabo-
na szelelő, középen tenyérnyi lukkal ellátott falapát). És fel volt 
jegyezve, hogy a 25-öt nem is egynek kiszolgáltatták.” (JSBP 
Pávay Sándor feljegyzései a Historia Domusban)  
17  1840. március 3-án született a Heves megyei Horton. (MNL 
JNSZML Jászladány halotti anyakönyv 1919. 113. bejegyzés) 1862-
ben szentelték pappá. 1866-1871 között Jászapátin segédlelkész, 
majd 1871-től 1886-ig Jászkisér plébánosa. (KLADIVA 2006, 89.) 


