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Sallai János

Jászberény a térképtörténet tükrében
Jászberény területén már az Árpád-

korban is laktak magyarok. Kerek ud-
var település, mely a későbbi idő-
szakban is Jászberény közelében fellel-
hető, erről tanúskodik. E fenti település
Szolnok és Heves megyéhez tartozott a
középkorban, melyet Csánki Dezső
Magyarság történeti földrajza a Hu-
nyadiak korában című munkájában is
megemlít.

A várost azonban elsőként 2 térké-
pen csak az 1528-ban kiadott Lázár
deák alkotásán láthatjuk. Ám itt még
Nidza-Los néven szerepel, ahogy a to-
vábbi négy utódtérképen is, amelyeket
a XVI. században adtak ki.

1646-ban készült Heves megye tér-
képe , melyben birtokrendezést örökí-
tettek meg. Jászberényt berajzolták,
igaz, nem pontosan.

Sambucus (Zsámboky) Ioannes
1579-ben szerkesztett egy Magyaror-
szág-térképet, melyen Jasbrin néven
Hevestől nem messze, két folyó talál-
kozásánál jelölte be Jászberényt.

Ezt követően Nyugat-Európa több
térképészét, térképmetszőjét megihlet-
te Magyarország. Ezek közt volt Fre-
derik Wit is, aki 1670-ben adta ki
Regnum Hungária in omnes saos cí-
men hazánkról készített térképét, me-
lyen Nidzalos néven szerepel a város.

A török kiűzését követően kerülhe-
tett sor az ország felmérésére, melynek
következményeként elkészült a Duna,
Erdély és J. C. Müller által Magyaror-
szág négyszelvényes térképe. Ezen
utóbbi térkép mutatja be elsőként pon-
tosan az országot, így a Jászságról is
korszerűen tudósít. (Gyasbrin = Jász-
berény.)

Jászberény kiterjedését, formáját el-
sőként Mikoviny Sámuel Jászság tér-
képalkotásán (1737) szemlélhetjük
meg. A színes kéziratos térkép Jáz
Berény név alatt a város területét, a
Zagyva vonalát, valamint a határ fel-
osztását ábrázolja. Mikoviny térképtu-
dományi művében, az Epistola-ban
mintaként közölte Jászberény szélessé-
gi meghatározási adatait, melyek a kö-
vetkezők voltak:

Jászberény a Jászságban

1731. április 30.
A Nap helye az ekliptikán

a Kos csillagképben 9 30 25
a Nap északi deklinációja 14 41 36
a Nap észlelt magassága 57 14 0
Pólusmagasság 47 28 33

A XVIII. század második felében
Müller Ignácz ezredes készítette el a
Bécsi Udvar részére 12 szelvényes
Magyarország-térképét, mely részlete-
sen ábrázolja az országot. Jáz bereny
néven a Zagyva partján egy templom
jellel jelöli a várost. A térképen jól
láthatók a szomszédos települések
(Mihálytelek, Kéreg Udvar, Jákohal-
ma), valamint az utak, tavak.

1764-ben rendelte el Mária Terézia
a Habsburg Birodalom teljes, részletes
felmérését, mely I. Katonai Felvétele-
zés néven vált ismertté a kartográfia
történetében. Az 1785-ig tartó felméré-
si és térképezési tevékenység során
Jászberényt is feltérképezték, mely a
Col XVII. sect. 20 szelvényen található
meg a Hadtörténeti Intézet Térképtárá-
ban. A részletes felmérés mellett elké-
szítették az ország leírását is, melyben
Jász Berény város alatt a következőket
találjuk német nyelven:

1) Jászberény szomszédos területei-
től való távolsága, órákban számítva és
közönséges rendes lépésben mérve.

2) A Zagyva és Tama folyókról,
valamint a rajtuk lévő gázlókról.

3) Jászberény útjainak leírása.
4) Balra a Haiba nevű mocsárnál

egy újonnan telepített erdő, alig van
remény az átkelésre.

5) A rétek és legelők mindegyike
lapos, ritkán száradnak ki teljesen, és a
kitartó esők jóformán lehetetlenné te-
szik az átjutást.

Jobbról a mocsár soha nem szárad
ki, mint balról a Haita nevű sem, amin
a Jászberényi Szállások fekszenek,
ahová az ingoványos rétek és a terep
kis lejtése miatt az Almás vize elszivá-
rog, amely ezért néha teljesen kiszárad,
de már kis esőnél is megnehezíti az
átjárást minden helységbe.

6) Tartósan csapadékos napokon az
utak kifejezetten rosszak. A Monostor-

ra és Felső Szentgyörgyre vezetők mi-
helyt a rétre érnek, jók; a Boldog Katá-
ra és Nagy Katára vezetők nagyon
homokosak.

A Zagyván keresztülvivő út a város
alatt, a malom és a szőlők között és
tovább fölfelé Buszta Kerek Udvarra
csak alacsony víznél használható. A
továbbiakat a „víz" rovatba jegyeztük.
Magára Pusztára egy kicsi és rossz híd
vezet

7) A város maga ezektől a szőlőktől
nem messze fekszik, de ezeket a közel-
ben lévő dombok, a Pika és a Csóró
uralják.

8) A Zagyva több kiszélesedését
ingovánnyá az ott fekvő gát akadályoz-
za, így hajtják a rajta álló malmokat.

A XVIII. század végén került sor
először kataszteri felvételezésre, me-
lyet a nemesek megadóztatására ren-
delt el II. József. Az ismert történelmi
okok miatt ekkor nem sikerült végig-
vinni, és a felmért anyagot is megsem-
misítették. Másodszor az 1848-^49-es
szabadságharc után 1850-ben kezdték
újra, majd ettől fogva folyamatosan
végzik a kataszteri felmérést Jászbe-
rény kataszteri térképe az Országos
Széchenyi Könyvtár Térképtárában ta-
lálható meg ma is.

Az Országos Levéltárban található
az a térkép, melyet 1794-ben készítet-
tek. Ez Jászberény kül- és belterületét,
a Zagyva folyását ábrázolja.

A XVIII. század végén térképezte
fel a Jászságot Bedekovich Lőrinc, így,
többek között Jászberényt és határát is.
Az 1798-ban készült térképe külön fi-
gyelmet érdemel. A topográfiailag és
gazdaságilag is kiemelkedő térképmű
igen jól reprezentálja a XVIII. század
végi Jászság központját. A térkép mel-
lé jelmagyarázatban feltüntette a határ
jellemzőit így a térképre nézve azon-
nal láthatjuk a legelők, szántók, kaszá-
lók, erdők, veteményesek, vizek kiter-
jedéseit, területeit. Az egyéni tulajdon-
ban lévő tanyaföldeket is berajzolta,
mely sokáig irányadó volt Kiemelném
a kaszálókat, melyek nyílhúzás szerint
kerültek évente kiosztásra. így a
„Négyszállási", a „Borsóhalmi", a



„Tói a Tárnán", az „Alsó rét" nyilasok,
valamint a közcélra kiadott kaszálók a
„Város réttye", a „Papp réttye", az
„Ispitály réttye", a „Serfőzőföld", a
„Harangozok földje".4

Bedekovich térképeit sokáig a Jász
települések levéltáraiban őrizték, ma
már azonban csak hiányosan lelhetők
fel. (A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltárban megtalálható Bedekovich-
féle Jászberény-térkép: kiadásának
éve: 1806, jelzete: SZML. T. 51, mére-
te: 76x52 cm.)

Az I. katonai felmérés térképeinek
elavulása miatt 1806-ban rendelték el
a II. katonai felmérés végrehajtását.
A geodézia és a kartográfia fejlődése
eredményeként igen jól használható
részletes térképek (1:28 800 öles mé-
retarányban) készültek az ország
minden részéről, helyéről. A város
belterületét, utcáit, házait, utait jól
szemléltető a XXXVI col/50 sect.
szám. Ezen túl a Zagyva vonaláról, a
város határának felosztásáról, tanyái-
ról is képet kapunk, ugyanezen lap-
ról.

A II. katonai felmérés 1869-ben
fejeződött be, de egyben kezdetét
vette a III. katonai felmérés. Az en-
nek következtében kapott 1:25 000
méretarányú térképszelvény már egy
fejlett, XIX. századi mezővárost mu-
tat be. A még pontosabb, szemlélete-
sebb térképen fellelhető a vasút, a
kaszárnya is.

A Jászságban a XIX. században
folytatott térképész tevékenységet Bal-
lá Antal, akinek munkáját az 181 l-ben
kiadott Pest, Pilis és Solt törvényesen
egyesült Vármegyék (A Jászság, A
Nagy- és A Kis-Kunság) térképalkotás
örökítette meg.

Az 1816-ban, ifjabb Bedekovich
Lőrinc által rajzolt térkép a várost
az építendő kórház megjelölésével
ábrázolja. 5 Ezen túl a Zagyva kiön-
tését, az utakat, telkeket (tulajdono-
saik feltüntetésével), temetőt, fa-
templomot és a Szentkúti kápolnát
találhatjuk még meg a térképen.

1817-től 1819-ig mérte íeXJász Be-
rény város határát Major Gábor. A
térképen a következőket tüntette fel:

- a város belterületét, utcáival,
templomaival, szobraival együtt;

- a határ földjeinek osztályozását,
területi adatait, szántóit, kaszálóit, er-
dőit, káposzta- és kenderföldjeit;

- szőlőket, halmokat, laposokat;
- malmokat, téglavetőket;
- tavakat, ereket,
- Tárna, Zagyva folyását.
A részletessége miatt a város egyik

legértékesebb XIX. századi térképe.
1851-ben adták ki Pesten Fényes

Elek: Magyarország Geographiai Szó-
tárát. E műben Jász-Berény leírása is
szerepel. A könyv I. kötetének 151.
oldalán található leírás a következőket
tartalmazza:

„Jász-Berény, magyar város és
főhelye a Jász-Kun megyének, a
Zagyva két partján, a Tápio és Tár-
na vizektől pedig körülövedzve,
igen szép rónaságon, Pesttől, Vácz-
tól, Egertől 7 mfdnyi távolságra,
saját postahivatallal. Határa a hoz-
zátartozó pusztákkal igen nagy,
mert 47,604 holdra terjed, mellyet
2950 polgár bír. Földje Szeli felé
homokos; egyebütt gazdag fekete
föld; van 2 szőlőskertje, kövér rét-
jei, Hajta nevű erdeje és tava, melly
náddal és szárnyasokkal szolgál.
Népessége 3131 házban, 18343 la-
kos, kik 999 reformátust, 107 n. e.
óhitüt és 108 ágostait kivéve, mind-
nyájan r. katholikusok, egy rop-
pant paroch. szentegyházzal, egy
a történetben is nevezetes szent
Ferencz szerzeti kolostorral és
templommal, hol régen vár volt, s
némellyek Attila várának hiszik.
Van itt még ref. anyaekklézsia,
kath. gymnasium, takarék-pénz-
tár, rabdolgoztató-intézet szür-
posztó- és pokrócz-gyárral,
gyógyszertár, nagy vendégfoga-
dó, jeles kerületi megyeház; a vá-
rosháznál Lehel kürtjét mutogat-
ják. Találtatik 658 kézműves, kik
közt 215 szűcs."

1853-ban rajzolta Fekete László a
„Jász Berényi tagosított földbirtokok
térképe" című 150x 119 cm nagyságú
térképet, melyet 1854-ben hitelesített
Haynald István mérnök. A tagosítási
célból készült térképen feltüntette a
birtokok helyrajzi számát, tulajdonosa-
it, és a földek osztályozásait. (Fekete
László a következő térképeket készí-
tette még, amelyek a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltárban találha-
tók meg:

Készítés Jelzete Mérete
ideje

1854 SZML. T. 267 116x113 cm
1854 SZML. T. 269 153x114 cm
1859 SZML. T. 270 194x134 cm
1867 SZML. T. 272 196x120 cm
1859 SZML. T. 271 92x153 cm).

A XIX. század végén és a XX.
század elején több közigazgatási és föld-
rajzi atlasz készült, melyeknek Jász-
Nagykun-Szolnok vármegyét ábrázoló
lapján találhatjuk Jászberény városát.

Az I. világháborút követően Magyar-
ország megkapta a EH. katonai felmérés az
ország területét ábrázoló anyagát, melyet
a Honvéd Térképészeti Intézet újított fel.
Ezen anyagban a várost ábrázoló
1:25 000, ül. 1:75000 méretarányú térkép-
szelvényeken is tanulmányozhatjuk a vá-
ros század eleji arcát.

A két világháború között dr. Fodor
Ferenc, a kiemelkedő Jászság-kutató
összegyűjtötte, megörökítette és felhasz-
nálta a várost ábrázoló régi térképeket
Siklóá-Beleznay térképét, a Jászság úthá-
lózatát, mezőgazdaságát, vízrajzát, tanyáit
ábrázoló térképeket

A XX. században lezajlott tudo-
mányos és technikai forradalom hatása a
térképészettudományban is észlelhető
volt Ennek következtében modernebbnél
modernebb térképalkotások születtek
mind a katonai, mind a polgári, gazdasági
igények kielégítésére.

Ennek jegyében készült például 1950-
ben a városról légi fénykép. De azóta
készültek űrfelvételek is és megjelentek a
digitalizált térképek is.

A régi térképek leltára természetesen
nem teljes. Biztos vagyok benne, hogy a
város irattárában, az egri Püspökség levél-
tárában és más kutatóhelyeken is fellelhe-
tő még Jászberényt megjelenítő térkép.
Ám a kutatásnak időbeli, anyagi és fizikai
lehetőségei korlátozottak voltak. Ettől
függetlenül remélem, az általam bemuta-
tott térképek segítségével hozzájárultam
Jászberény történetének feltárásához.
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