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Ézsiás Adrienn–Horváth Brigitta–Kalló Brigitta

BELTERÜLETI SZAKRÁLIS EMLÉKEK JÁSZJÁKÓHALMÁN1

Az elmúlt évben a külterületi szakrális emlékeket vettük sorba, most a falun belülieket – leszá-
mítva a temetőt –mert az egy más világ.

Sajnos sok olyan régi emlékről tudunk, amely már nincs meg, csak az idősek emlékezetében, 
vagy régi térképek jelzéseként, a legjobb esetben legalább fotó maradt fenn róla. Vannak olyan 
emlékek is, melyeket már újjal pótoltak, de volt előzményük, és van olyan is, amely még a ha-
tárban épült, de időközben elnyelte a terjeszkedő falu.

Először néhány olyanról adunk leírást, mely már nem áll. Közülük talán a legismertebb volt 
a Szent József-szobor, melyre még sokan emlékeznek, mivel az 1970-es évek végén bontották 
el. Ez a szobor ott állt, ahol ma a piactér lépcsőfeljárója van, és ott már a több száz évvel ezelőtti 
térképeken is szobor volt jelölve.2 Szinte biztos, hogy erről a szoborról volt szó, mert a felirata 
latin volt, ami még a XVIII. század végére utalt. Nem tudunk róla, hogy valahol az országban állt 
volna önmagában Szent József-szobor,3 így valószínű, hogy – miként honismereti szakkörveze-
tőnk írta könyvében – a jákóhalmi iparosság miatt került a főtérre az iparosok védőszentje.4 Az 
1970-es években már nagyon rossz állapotban volt, és amikor a piactér a mostani helyére költö-
zött, akkor ez jó indoknak bizonyult a községvezetés számára az elbontáshoz.5 Utána az enyészet 
áldozata lett: talapzatának egy része magával a szoborral néhány éve még a plébánia udvarában 
volt egy törmelékhalmaz részeként összetúrva. A talapzat másik része a Vágóhíd utcában szol-
gált ülőhelyül egy korábban a községi tanácsnál dolgozó alkalmazottnak, aki vélhetően saját 
maga vitte el oda. A főteret hajdan részben Piactérnek, részben József térnek nevezték az egyik 
elágazásában álló szobor miatt. Az 1990-es években az akkori önkormányzat egységesen a Szent 
József tér nevet adta a központi térnek, mellyel nemcsak a szobor emlékének adózott, hanem a 
messzi földön híres iparosságnak is.

Ugyanebben a törmelékhalomban voltak a darabjai a Szentháromság-szobornak is. A leg-
öregebb honismereti szakköri tagok emlékeztek arra, hogy évtizedekkel ezelőtt a plébánia hátsó 
kerítésének sarkában állt a törmelékhalom közelében. Néhány jellegzetes hajlított díszítését még 
mi is láttuk, ami a barokk korra volt jellemző. Lehet, hogy a régi plébánia épületével együtt 
épülhetett az 1700-as évek második felében.

A helytörténeti gyűjtemény hátsó udvarában található öt szakrális műtárgy: három sírkő az 
Öreg temetőből – ezekről szólunk az Öregtemetői keresztnél –, egy régi Szent János-szobor – ezt 
a mai Szent János-szobornál említjük –, és egy fekvő feszület. Ez utóbbi – talapzat nélkül – a 
József Attila út 33. számú ház hátsó udvarában állt, melyet az azt megvevő erdélyi származású 
1 Korábban ifjúsági honismereti pályázaton jutalmazott anyag aktuálisan kibővítve.
2 Fodor Ferenc: A Jászság életrajza. Bp. 1942.
3 Általában a Szent Család tagjaként áll néhol közterületen – pl. Jászfényszarun.
4 Fodor István Ferenc: A jákóhalmi iparosság fénykora (1867–1945) Jászberény, 2004.
5 Honismereti szakkörvezetőnk – Fodor István Ferenc – elmondása szerint 1974-ben Szulyovszky Éva a szakdolgozatát 
ezekből az emlékekből írta, és ő kalauzolta Jákóhalmán. A szakdolgozat megvan a jászberényi tanítóképző könyvtárá-
ban, melyben megtalálható a még álló Szent József-szobor fotója. Másodközlésben FIF is felhasználta a már említett 
ipartörténeti könyvében.
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személy ajánlott fel a gyűjteménynek. Csak annyit tudunk, hogy korábban ott egy kovácsmester 
lakott, de hogy a feszület hogy került az udvarba, az rejtély. Talapzata és felirata nincs.

A Bánkódó Krisztus
Az egyik legszebb és legrégebbi szobor volt a maga korában, mára azonban már szinte csak 
torzó.6 A templom előtt balra áll ma is, felirat nincs rajta. Eredetileg az az ábrázolás volt, amikor 
Krisztus a töviskoszorús fejét a tenyerébe hajtva ül. A talapzata oszlopszerű. Genthon István 
könyvében7 1740 körülinek írták le.8 Az 1966-os bemutatkozó honismereti kiállításon még Lász-
ló Gyula fotóján9 látható volt eredetiben, sajnos a fotó elveszett, és az Olasz Ferenc filmrendező 
által lefotózott későbbi változatban már a feje nem eredeti volt. Mivel az időjárás viszontagsá-
gainak – a savas esőnek – legfőképp a fej volt kitéve, így azt az 1970-es években egy amatőr 
kőműves10 állította helyre, ahogyan tudta. Eredetileg nagyon szépen és részletesen kimunkált 
fej volt a koszorúval együtt. Hasonló a jásztelki templom előtt állóhoz. 2010-re már teljesen 
romokban volt az egész szobor, és amikor a templom környékét egy pályázatból „rendezték” – 
létrehozva az Erzsébet sétányt – egy paródiaszerű „alkotás” lett belőle, mely ma is áll. Körülötte 
rácsos vaskerítés.

Csipe-kereszt

Egyszerű régi feszület a templom előtt jobb oldalt, melyhez hasonló a határban található. Talán 
az eredeti Szőlő kereszthez hasonlított legjobban. Felirata nincs, de valószínűleg volt, mert a 
kialakított helye ma is látható. A Csipe-kereszt névre is csak véletlenül derült fény. A szakkörve-
zetőnk egy régi jegyzőkönyvben talált erre utaló adatot, amely leírás szerint olyan vaskerítéssel 
kell körbevenni az említett keresztet, mint a Bánkódó Krisztust. A kerítés az óta sem készült el. 
Ez alapján valamelyik Csipe család állíttathatta.  Az Erzsébet sétány kialakításakor „belekompo-
nálták” az új környezetbe.

Maria Immaculata

A Szeplőtelen Szűz Mária szobra a templommal szemben, a Mária kertben áll a hagyományos 
ábrázolással, magas oszlopon. Arra a templomtoronyra néz, amely még az elkészülte után 17 
évvel épült fel. Ez a szobor is szerepel a Genthon könyvben,11 és ennek is kalandos a története. 
Noha az egész latin nyelvű szöveg nem olvasható, az állíttató neve és az évszám igen.12 

FRANCISCVS GV
CZONAI SENA
TOR …………..

1761
6 Hiányos szobor.
7 Genthon István: Magyarország műemlékei. 2. köt. Bp. 1961
8 Kovács Éva helyszíni szemléje, 1955. Fájdalmas Krisztus ülő szobraként írja le.
9 A honismereti szakkör egyik alapító tagja volt.
10 Kovács Béla cigány iparos.
11Genthon István: Magyarország műemlékei. 2. köt. Bp. 1961
12 Aggházy Mária helyszíni szemléje, 1954.
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Guczonay Ferenc13 – a leggazdagabb szenátor14 – állíttatta, aki a redempciókor 600 forint érték-
ben a legtöbb földet váltotta meg. 1745 után 16 évvel már erre is volt anyagi háttere. A szobor 
az 1970-es években állandó témája volt a tanácsüléseknek, attól tartottak, hogy az elbillenése 
miatt le fog dőlni, és valakit agyoncsap. Minden maradt azonban a régiben, mert senki nem 
mert hozzányúlni. Egy viharos éjszakán aztán valóban ledőlt.15 A maradványokat átszállították 
a helytörténeti gyűjteménybe, várva arra az időre, amikor majd helyre lehet állítani. Már mi is 
emlékszünk rá, hogy 1999-ben jött el ez az idő.  Az első Orbán-kormány idején létezett olyan 
pályázat, amely régi szakrális emlékek helyreállítását támogatta. Mivel a szobor minden része 
megvolt, így csak a nagyon rongált részeket kellett pótolni, és a következő évben újra régi for-
májában állhatott.

13 Valószínű, hogy ő a felvidéki Guszona községből jött.
14 Községi képviselő.
15 Kiss Lajos plébános később elárulta az egyháztestületnek, hogy azon a viharos éjszakán ő lopakodott át a szoborhoz, 
egy hosszú rúddal ledöntötte, mert félt, hogy egyszer valakit tényleg agyonüt, és ő lesz érte a felelős.

Lukácsi János a Jánoska-eresztéshez gyújtja meg a gyertyákat Kresz Albert fotóján
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Öregtemetői kereszt

Az első temető mindenhol a templom körül volt, 
amíg Mária Terézia el nem rendelte, hogy a la-
kott helyek szélén kell a temetőket kialakítani. 
Ennek elsődlegesen egészségügyi okai voltak. 

Jákóhalmán is az 1770-es években nyitották 
meg az öreg temetőt, melyet véglegesen 1963-
ban számoltak fel. A helyén lakóházak épültek, 
és az ottani Öregtemető utca őrzi a helyét. Való-
jában a XX. században már nem temettek oda, 
mert a mai sírkertet 1853 óta használták. Az 
Öregtemetői kereszt az eredeti helyén áll a volt 
temető bejáratnál, így jelenleg sem közterületen 
van, hanem a Kiss Ernő u. 1. számú ház hátsó 
udvarában.16 Az utcáról is látható.17 A kereszt 
valószínű, hogy nem a temető megnyitásakor 
került felállításra, mert későbbi a stílusa. Sem 
évszám, sem szöveg nincs rajta. A temető ere-
detileg magasabb talajszintjén áll, a tyúkok ked-
venc kapirgáló helyén. A szárnyasok többször 
úgy körülkaparták, hogy meg kellett erősíteni, 
védeni a felborulástól.
Mint említettük, a helytörténeti gyűjtemény hát-
só udvarán található három régi sírkő, mely az 
öreg temetőből került oda a felszámolása alkal-
mával.18 Az egyik üres, a másikon a redemptus 
Balkányi család, a harmadikon a szintén redemptus Tóth család egyik tagjának neve található. 
Ezek a sírkövek korábban a régi helytörténeti gyűjtemény épülete előtti kis parkban voltak, majd 
átkerültek a mostani épület udvarába.

Kakasos Jézus

Ez valószínűleg a legegyedibb emlékünk, annak ellenére is, hogy nem eredeti: az elmúlt évben 
újrafaragták.19 A Petőfi-Ságvári-Bercsényi utca négyes kereszteződésében kis dombon áll egy 
jellegzetes kereszt. A megfeszített Jézus keresztje alatt Szűz Mária, mellette áll Mária Magdolna 

16 Kiss Lajos plébános később sem járult hozzá, hogy az eredeti helyéről kivigyék az utcafrontra.
17 A Kiss Ernő utca a Fő útról induló utca, melyre merőleges az Öregtemető utca.
18 Váradi Zoltán honismereti szakkörvezető megkérte Vígh István fuvarost, hogy az ottani munkája alkalmával dobjon 
fel néhány sírkövet a kocsira, és vigye be a gyűjteménybe. Ez meg is történt, de több elkallódott belőle, beton alapba 
tették stb.
19 2012-ben az akkori plébános – Varga András – pályázata a következő évben, már nem az ő ideje alatt, nyert nyolc 
millió forintot Pócs János országgyűlési képviselő segítségével, Fodor István Ferenc szakkörvezetőnk ajánlásával, akitől 
tájékozódott a plébános, hogy helytörténeti szempontból melyik szobrot javasolja megpályázni. Mivel már romokban 
volt, korábbi dokumentumok alapján újra kellett faragni.

A Kakasos Jézus, az 1700-as években készült 
szoboregyüttes
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és Keresztelő Szent János. A kereszt tetején egy vaskakas. Az alakoknak is voltak fém kiegé-
szítői: korona, fénykoronák. A kereszt alsó részét a barokk kor jellemző stílusjegyeit mutató 
támaszték erősíti. Itt eredetileg Kálvária volt, mögötte kápolnával, gyerektemetővel. Még egy 
Draskovics nevű remete is élt itt évtizedeken át. Ez a hely a község szempontjából kultikus hely 
volt, mert régen innen indultak, és itt fogadta a szentkúti búcsúsokat a pap. Az 1800-as évek 
közepén már állandó téma volt, hogy a kápolna nagyon rossz állapotban van. Végül a községve-
zetés arra az álláspontra jutott, hogy elbontják, és újra felépítik az új temetőben. Ez megtörtént 
1884-ben, amikor a Kálváriával együtt áthelyezték. Vitte magával a nevét is: A Szent Kereszt 
Felmagasztalása. A régi helyen maradt viszont a Kakasos Jézus, amelyen a kakas Jézus Péterhez 
intézett szavaira emlékeztet: „Mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.” Rajta 
egyszerű tábla hirdeti, hogy:

ISTEN 
DICSŐSÉGÉRE

S A VOLT KÁLVÁRIA
EMLÉKÉÜL  ÁLLÍTTATTA

VASKÓ JÁNOS 
ÉS NEJE

FODOR KATALIN
1884

Nepomuki Szent János szobra

Több mint száz éve áll mostani helyén a Nepomuki Szent János szobor a Tarna hídjánál. A ha-
gyomány szerint a gyónási titkot megőrző szentet folyók, hidak közelébe állították. Szövege:

DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS
DRÁGA SZENT NEVE

ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTTATTA
PAPP SÁNDOR

ÉS NEJE
KISS LUCZA
1903 IK ÉV

Bali Gy.
J.berény

Ennek a szobornak az előzményét is ismerjük. Már a bevezetőben említettük, hogy a helytörté-
neti gyűjtemény hátsó udvarában van egy régi szobortorzó. Szakkörvezetőnk mesélte el a tör-
ténetét. Ezek szerint Papp Sándor tagja volt a honismereti szakkörnek, aki 1991-ben halt meg, 
90 éves korában. Az ő kertjében állt egy téglarakáson ez a régi Nepomuki Szent János szobor, 
amely rongált volt, a fél feje is hiányzott. A gazda ezt felajánlotta a gyűjtemények halála után, 
de megjegyezte, hogy az ő apja nagyon jóban volt az akkori pappal,20 és ők állíttatták a mostani 
szobrot az előző helyére. A régit pedig a pap adta oda neki. Ez a szobor tehát a mostani Szent 
János szobor elődje volt. Sanyi bácsi ragaszkodott hozzá. Amikor meghalt, a felesége szólt, hogy 
20 Bárdos Pállal.
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elhozhatjuk az ígéret szerint. Sajnos a költöztetés közben a feje teljesen tönkrement. Néhány 
évvel ezelőtt felelevenítettük a Jánoska eresztés szokását. 
Régen és manapság is május 16-án – a szent névünnepén – sötétedés előtt a testét jelképező, 5 
gyertyával ellátott uszályt eresztünk le a szobortól a Tarnán.21

Szent Vendel szobra

Szent Vendel – a juhászok védőszentjének szobra  –  a ”birgebetegségek” elleni védekezésként 
szinte minden jász településen megtalálható, néhol még több példányban is. Nem véletlen a 
jákóhalmi szobor sem, és az sem, hogy éppen a mai sportpálya sarkánál állították fel, ahol akko-
riban a növendék állatok legelője kezdődött. Akkor még az azt követő lakóházak tanyák voltak, 
s még utána következett az új temető. Ma már belterület. Felirata:

DICSÉRTESSÉK A JÉZUS
ISTEN DICSŐSÉGÉRE

ÁLLÍTTATTA
ÖZV. HORVÁTH KÁROLYNÉ

SZÜL. LÉKÓ MÁRTA
LÁNYA MÁRIA FÉRJEZETT

LÁSZLÓ JÁNOSNÉ
1902

Bali Gy.
J.berény

Mint látható, a belterületen 1903 óta nem állítottak semmilyen új szakrális emléket, ellentétben a 
határral. Az utóbbi időben azonban több korábban tönkrement emlék is felújításra került, mivel a 
szocializmus évtizedeiben ezek állagmegőrzésével nem foglakoztak, ennek következményeként 
erősen megrongálódtak, vagy teljesen tönkrementek.

21 Az egyik alkalommal – tudomást szerezve az eseményről – ellátogatott hozzánk Kresz Albert neves fotóművész, 
aki sorozatban megörökítette az eresztést. A mellékelt fotón – az ő általa közlésre átadott képen – Lukácsi János, az 
időközben elhunyt szakköri tag gyújtja meg a gyertyákat a folyó mellett álló szobor alatt. Az ő édesanyja mesélte el 
legélethűbben a hajdani szokást.


