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Fekete Lajos
Kossuth Díjas történész, turkológus, levéltáros,
paleográfus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1891. június 12-én született
a Komárom-Esztergom megyei Tardoson. Felsőfokú
tanulmányait 1909-től a Budapesti Tudományegyetemen végezte, bölcsészdoktori oklevelét 1914-ben
szerezte meg. Az I. világháború kitörésekor bevonult, s az orosz fronton harcolt. 1915-ben Przemyślnél fogságba esett, s az öt évig tartó szibériai fogsága alatt tanult meg törökül. 1920-ban tért vissza
Magyarországra. 1921-től Budapest Székesfőváros
Levéltárában dolgozott, majd 1923-tól az Országos
Levéltár munkatársa lett. 1938-tól török filológiát
tanított a Pázmány Péter Tudományegyetemen.
Az oszmán-török oklevéltan és paleográfia nemzetközileg elismert kutatója volt. Munkásságának
középpontjában a hódoltságkori Magyarország történeti forrásanyagának feltárása, feldolgozása és
közreadása állt.
A Jász Múzeum 1968-ban jelentette meg Fekete
Lajos A hatvani szandzsák 1550. évi adóösszeírása című könyvét, amely munka a jász települések és
Heves megye török hódoltságkori gazdasági, családi
adatainak nélkülözhetetlen forrásanyaga.
Fekete Lajos 1969. május 16-án hunyt el Budapesten. Végső nyughelyre azonban a felesége mellett, a
jászberényi Új temetőben talált. Sírját 2006-ban a
Nemzeti Sírkert részévé nyilvánították.

Török-magyar emlékmű
A Jászberényben állomásozó török lovas őrség
1567-ben palánkvárat építtetett a Ferences templom környékén, amelyet Dzsánfedá-nak (lélekfeláldozás) nevezett el. A régi palánkvár maradványait
1840-ben számolták fel, és a körülötte talált török
és magyar katonák csontjait egy közös sírba helyezték, amelynek tetejére 1909-ben Körmendi Frim
Jenő szobrászművész szobrát állították. A régi
korok katonáinak emlékét őrző szobrot az elmúlt
évben a Városvédő és Szépítő Egyesület felújíttatta, amelyet most ünnepélyesen átadnak Jászberény
Városának.

