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Jászalsószentgyörgy
a térképtörténet tükrében

Az elmúlt években tapasztalhatóan
növekedett történelmünk objektív fel-
tárásának igénye. Vonatkozik ez hely-
történeti vizsgálódásainkra is. Felhasz-
nálva térképtörténeti ismereteimet, ku-
tatásaimat, e rövid tanulmányommal
kívánom bemutatni és szemléltetni
azokat a régi térképeket, amelyeken
Jászalsószentgyörgy fellelhető.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a
Zagyva folyó bal partján fekvő község-
gel elsőként a XVIII. század elején
készült térképeken találkozhatunk. A
Magyarországról készült első, az ún.
Lázár-térképen (1528.) a szomszédos
Jánoshidát (Ianashida) és a megye-
székhelyt, Szolnokot (Zolnok) lehet
felfedezni, amiből következtethetünk a
település helyére. Az ezt követő idő-
szakban készült térképek mind Lázár
térképét vették alapul, ezért a XVI.
századi Magyarország-térképen nem
szerepel Jászalsószentgyörgy neve.

A török kiűzését követően az orszá-
got L. F. Marsígli vezetésével J. C.
Müller és M. Visconti helyetteseivel
felmérték, és stratégiailag, topográfiai-
lag fontos térképeket készítettek. így
került sor a Duna (1700.), Erdély
(1699) és Magyarország (1709.) térké-
peinek megalkotására és kiadására.

A Johann Christoph Müller által
elkészített 1:550 000 méretarányú,
négyszelvényes térképen találhatjuk
meg elsőként Jánoshida településtől
délre S. György települést. (Az 1689-
ben kiadott első magyar kisatlaszban
ugyan Ianoshida felett jelölve van egy
S. Georg, de ez nem lehet a fent neve-
zett település, mivel mérete nagyobb,
mint Szolnoké, és egy kiemelkedő vár
mentén van ábrázolva. Köztudott,
hogy Szentgyörgynek nem volt erős
vára.)

A XVIII. század elején élt és a
tudomány több területén maradandó
alkotást hagyott az utókorra Mikoviny
Sámuel (1700-1750), ki jelentős tér-
képművekkel ajándékozta meg a kar-

tográfia világát. Ezek közül is kiemel-
kedtek a vármegye térképei, valamint a
Jászság térképe. Ez utóbbi alapján sze-
rezhetünk tudomást a jászsági települé-
sek pontos helyéről, XVII. századi
megnevezésükről. így Alsószent-
györgy névvel ott találjuk a Zagyva
folyó partján Jászalsószentgyörgyöt is.

Ugyanebben a században Bedeko-
vich Lőrinc készített térképet a Jász-
ságról és így Jászalsószentgyörgyről is.
Térképe sokáig a falu a falu irattárában
volt található. Jelenlegi helyét sajnos
nem sikerült felkutatni.

1769-ben készült el Müller ezredes
Magyarország-térképe, melyen Jaziges
(Jászság) területén Alsószentgyörgy
névvel tünteti fel a falut, és jelöli a
Boldogházára és Ladányra vezető uta-
kat.

A települést is felmérték az első
katonai felvétel során, melyre 1763 és
1785 között került sor. A felvétel ere-
deti szelvénye Bécsben, másolata a
Magyar Honvédség Katonai Térképtá-
rában található. A térképen jól látható a
Zagyva folyó, a házak, az utcák, a
templom, a temető elhelyezkedése.
Fontos dokumentum ez a falu törté-
netének vizsgálatában, mivel a felvéte-
lezés pontos információt ad a XVIII.
század végi helyzetről.

A felvételezés során készült ország-
leírás Jászalsószentgyörgyre vonatko-
zó részének magyar fordítása a követ-
kező:

1. Alsószentgyörgy Jánoshidától 1,
Jászladánytól 1 1/2, Alattyántól 1 1/2,
Kisértől 3 1/2, Apátitól 4 1/4, Mihály-
telektől (Jásztelek) 4 1/4 órányi járásra
van.

2. Egy templomfal, egy malom a
Zagyvából eredő pataknál.

3. Mint Alattyánnál. '
4. A Borsa erdő Szt. Györgyhöz

tartozik, és többnyire vad gyü-
mölcsfákból áll.

5. Mint az előbbiekben Alattyánnál
írva volt.

6. Mint az előbbiekben Alattyánnál
írva volt.

A XIX. században, a tudomány fej-
lődésével a második (1806-1869) és a
harmadik (1869-1887) felmérés még
pontosabb térképeket adott az ország-
ról. A II. felmérés anyagában már a
Jász Alsó Szent György névvel talál-
kozunk, s a faluról is aprólékosabb
képet kapunk. így a házak, az utak, a
templom, a temető, a birtokok is jól
láthatók. A szomszédos települések, a
falu határa és az ott található rétek,
mocsarak megnevezése szintén fellel-
hető.

A felmérések anyagára épült a
Schédus-Blaschnek által készített tér-
kép, melyen a Jászság közigazgatási
határairól kapunk információt.

A XIX. század elején (1811) Görög
Demeter által kiadott atlaszlapok közt
ott találhatjuk a „Pest, Pilis és Solt
törvényesen egyesült vármegyék, a
Jászság, a Nagy- és a Kis-Kunság"
című lapot, melyen megtalálhatjuk a
század eleji állapotnak megfelelő köz-
igazgatási beosztást, így Alsó Sz.
György helyét is.

A polgári térképészet történetében a
kataszteri felvételezés során készítet-
ték a legrészletesebb térképet Jászalsó-
szentgyörgyről.

Az első részletes kataszteri felmé-
rést 1786-ban II. József rendelte, ami
nagy ellenérzést váltott ki a nemesség
körében. Ennek kövvetkeztében a
munka félbemaradt, és az elkészült ré-
szek térképét is megsemmisítették.

A második alkalommal 1850-ben, a
forradalmat és szabadságharcot köve-
tően rendelték el a felmérést. Az ennek
következményeként elkészült, község-
határanként 1:2800 méretarányú térké-
pek ma az Országos Széchényi Könyv-
tár Térképtárában található, így Jászal-
sószentgyörgy kataszteri térképe is.
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A kataszteri térkép hátoldalán a kö-
vetkező feljegyzés található:

„Az ezen vázlaton lerajzolt kimuta-
tás az alól írtak jelenlétében a helyszín
megjáratván helyesnek találtatott

Jász Alsó Szentgyörgyön
Mártius 8-án 1852
Jász alsószentgyörgy község
Ügyvezetője: Bátor Imre
Választmányi tagok:
Tóth Miklós
Sipos S Pál
Rigó György
Varga István
Kormos András

Tóth T Ferentz"
A közigazgatási és a megyetérké-

pek közül kiemelkedik a századfor-
duló táján készült Hátsek Ignácz által
rajzolt közigazgatási és a Koguto-
wicz Manó által rajzolt vármegyetér-
képek, melyeken Alsó Szent György,
majd az 1901-ben bekövetkezett tele-
pülésnevek törzskönyvezése folytán
(elnyerve a mai nevét) Jászalsószent-
györgy névvel találhatjuk meg a tele-
pülést.

A XX. században a térképészet
fejlődésének köszönhetően termé-
szetesen légifénykép is készült a fa-

luról. Az újabb felmérések során a
településen bekövetkezett változásokat
rávezették a térképekre. A legújabb
térképeket még nem tárták a nyilvá-
nosság elé.

Rövid tanulmányomban a teljesség
igénye nélkül kívántam bemutatni a
Jászalsószentgyörgyről készült térké-
peket. A legkiemelkedőbb alkotások
felsorolásával szerettem volna a tele-
pülés múltjáról kiegészítő tájékoz-
tatást, képet adni.
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