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1. Községi tanácsház. Jászapáti. Egyszerű klasszicista műemlék. Épült 1845—47
között. Ennyi szerepel mindössze a műemlékek összeírásában erről az épületről, amely-
nek a főtérre nyíló homlokzata városképi szempontból is kellemes hatást nyújt.

A mellékelt fényképen jól látszik, hogy az ablakok elhelyezése 2—2—5—2—2-ős
szimmetriát mutat. S a kiugró középrész jól tagolja az épület homlokzatát. Az udvari
részen pedig oszlopsoros tornác húzódik végig az épület egész hosszában.

A közölt rajz érdekes adatokat szolgáltat az épület építéstörténetére vonatkozó-
lag, ugyanis megtudjuk róla a tervező nevét is. Gál József építőmester készítette sl
1845-ben a .,Jász Apáti város háza tervé-V. Ezen megfigyelhetjük, hogy a középrészre
eredetileg 3 ablakot tervezett Gál József, és nyilván a helyi tanács kívánságára mó-
dosította a tervet.

De a finom kidolgozású műszaki rajz, amely a szolnoki Damjanich Múzeum
adattárában van, a homlokzati rajzon kívül közli az épület keresztmetszetét, a tető-
szerkezet ácsmunkájának szerkezeti rajzát és — ami számunkra a lesértékesebb —
az épület alaprajzát is. Ezen látszik az is. hogy az egyes termeket mire használták
akkoriban: „Fő Birói szoba, 2-dik Bíró szobája, Pénztár (ebből négy kis szoba van'.?),
Perczeptori szoba, Irománytár, Jegyzői szoba. Szála, Jegyzői szoba, Vendég szoba.
Gazdaasszony szobája, Konyha, Kamra, Cselédszoba, Előszoba''. A rajzon látszik az
oszlopsoros folyosó is, de nincs megnevezve.

Az alaprajznak van azonban egy rendkívül fontos részlete, amely elárulja azt
is, hogy nem egy teljesen új épületet emeltek, hanem eav előzőleg meglévő kisebb
épület falainak felhasználásával épült az új tanácsház 1845-ben. Ugvanis fekete szín-
nel ábrázolja az alaprajzon belül a tervező a meglévő épületet, amely a tervezettnek
csak 1 3-a. Ha a levéltári adatoknak utánanézünk akkor megtudhatjuk azt is, hogy
ez a régebbi tanácsház még 1765-ben épült. (Lásd: Fodor Ferenc: A Jászság életrajza
című munka 416. lapján.)

A tanácsházat szépen karbantartják. Nagy kár azonban, hogy a folyosón lévő
oszlopokat barna olajfestékkel mázolták be. Ez műemléki szempontból nem helyes.
Jobb volna a falszínhez hasonlóan festeni ezt a részt is.

2. Kovácsolt vasrács a templom elöudvari kapuján, Jászapáti. Finoman kikép-
zett és tagolt barokk stílusú kovácsolt kapu díszíti a várfalhoz hasonló ..ódon külsejű
erős kőkerítést", amely — az Alföldön egészen szokatlanul — a templomot övezi.

Műemlék, mégpedig jelentős az egész műemlékegyüttes. A. templom maga
gótikus eredetű. A kéttornyú templom baloldali tornyának egyik támpillérjén ma is
látszik egy feliratos kő, amely nehezen olvasható ueyan, de Palugyay 1854-ben kiadott
könyvében már közölte ezt az írást: ..HOC OPUS FECIT — FIERI — LUCAS —
HORVÁT CAPITANEUS DE APÁTI SALASA AD HONOREM NATIVITATIS BEA-
TAE MARIAE VIRGINIS 1493." A szövegből megtudjuk, hogv ezt az épületet Horvát
Lukács apátiszállási kapitány létesítette 1493-ban. Az idő nem málasztotta mép el
a betűket teljesen. így a közölt szöveget nagyjából ma is hasonlóképnen értelmezhet-
jük és olvashatjuk. Így nemcsak az épület stílusából tudjuk meg, hogy későgótikus
eredetű, hanem a fenti dokumentum is ezt igazolja.

A török hódoltság alatt azonban maidnem teljesen elpusztult ez a kőépítmény
is, mint azt a község első anyakönyvének végén lévő feljegyzésből olvashatjuk. 1700-
ban újíttatták meg ugyanis a két tornyot. A XVIII. század közepén lényegesen átala-
kítják: barokk külső és belső kiképzést kap. Csak a két torony emlékeztet eredeti
stílusára. Ez a bővítés és átépítés 1745-től 1759-ig tartott.

Ekkor kezdték a kőkerítést is építeni, mégoedig Heves-Ivány pusztáján lévő
templomrom köveinek felhasználásával. Az egri püspök utasítására 1757-ben hordták
be Jászapátiba a köveket. A díszes kovácsolt kapu tehát 1757-ben. vaey utána követ-
kező években készülhetett valamelyik egri kovácsmester műhelyében. Figyelemreméltó
művészi alkotás, azonban nem mérhető Fazola egri kovácsmester remekműveihez. íey
tehát valamelyik kisebb mester készíthette. Városképi és műemléki szempontból azon-
ban maga a kapu is figyelemreméltó alkotás.
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