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Térképeken a falu története
Jászjákóhaima településszerkezetének változásai

Ahogy Fodor Ferenc, a Jászság életrajzának nagy kutatója is leírta 1942-ben
megjelent művében: Jászjákóhaima az egyik legigazibb jász község. Hogy Fodor
Ferenc tipikusnak vette, az nem lehetett véletlen, hiszen a jászberényi Jász Múzeum
centenáriumi kiállításán — 1974-ben — szintén Jákóhalma belterületét választották ki
arra, hogy a Jászság települési szerkezetét maketten bemutassák.

A régi térképekből az is kiderült, hogy a község belterülete több mint kétszáz évvel
ezelőtt is akkora volt, mint ma, tehát attól függetlenül, hogy az 1920-as évekig jócskán
megemelkedett a lakosság száma, elérte az ötezret is. Ma ennél kétezerrel kevesebb,
viszont nem együtt élnek a nagycsaládok, és sok új ház épült az elmúlt évtizedekben.
A község belterületének képe jelentősen átformálódott. Ebben két ok játszott nagy
szerepet. Az egyik az, hogy a XVIII. század végétől a lakosság kezdett kihúzódni a
tanyákra, és abban az időben, amikor a legnagyobb volt a lakosság száma — a XX.
század elején — már több száz tanyagazdaság volt. Aztán bár amúgy is csökkenni
kezdett a lélekszám, a téeszesítés miatt az 1950-es évektől drasztikusan felszámolták
a tanyákat is, olyannyira, hogy ma nincs több tíznél, többségük közvetlen a belterülettel
határos, lakóik pedig a községben telepedtek le.

A hagyomány szerint a falu a mostani templom alatti halom környékén alakult ki,
itt élt Jakab pásztor, aki a róla elnevezett halmon (Jáko = a Jakab középkori becéző
változata) őrizte birgéit. Messziről jött ide, megtetszett neki a környék, szerzett egy
lányt magának egy másik közeli halomról és családot alapított. (így mesélték a
honismereti szakkör rég elhunyt tagjai az 1960-as években.) A mondáknak valóságos
alapjuk szokott lenni: a helyiek szerint a templom régebbi része Zsigmond király
idejében épült, állításukat a gótikus stílus is igazolta. A községről az első hiteles
oklevél 1357-ből való, amikor Jászberénnyel volt határpere, és az akkori tulajdonos
már úgy nyilatkozott, hogy hosszú idő óta birtokolja Jákóhalmát.

Az is biztos, hogy a 101 méterrel a tengerszint fölé emelkedő halom — mely egy
hosszan elnyúló természetes vonulat több mint két méterrel megemelt mesterséges
része — adott helyet az első itt élt embereknek. Az 179l-es Bedekovich-térképen is
látható, hogy elsőként a templom körüli magasabb részeket, illetve a Tama-menti
magaspartot foglalták el; a mai Arany János utca, illetve a Fő út Tárna és templom
körüli részét. Ezen a térképen már kirajzolódik a kertségek területe is, mely annyiban
tér el a megszokott, szabályos alaprajzú településekétől — mint például
Hajdúböszörmény vagy a szomszédos Jászapáti —, hogy a folyó miatt csak három
irányban alakulhatott ki. A község központja ma is a Tarna-parton van, mivel a túloldal
vízjárta hely volt, így arra nem terjeszkedhetett a falu. A belterületet meghatározta a
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Jákóhalma alaprajza 1791-ben Bedekovich térképe szerint

Jákóhalma alaprajza 1859-ben
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térképen is jól látható két Tarna-mellékág: északkeletről a Kecskér, délnyugatról a
Kisér. A nyitott délkeleti részen pedig mocsaras, alacsony fekvésű terület védte az itt
lakókat, azon túl volt a Szőllő, mely ma zártkert.

Az 1859-es térképen is nagy káosz látható még, hiszen a sűrűn lakott központi
részen ekkor már kialakultak valamilyen utcavonalak az össze-vissza álló házak között,
azonban a kéltségekben még nem merte a térképész berajzolni, hogy határozottan
utcákként használatos járt utak lettek voltak a tüzelős istállók között. A temető még
itt is azon a helyen található — csak nagyobb —, mint a hét évtizeddel korábbi
térképen, de már a cigányváros környéke is kezd kirajzolódni. A harmadik — mai —
térképvázlatra vetítve tehát az I. számmal jelölt a legrégebbi lakott rész, a II. a másik
térképen már sűrűbb utcahálózattal ábrázolt rész, a III. pedig már a ma is igen zsúfolt,
szűk utcákból álló cigányváros. Később még a IV. rész épült szintén belső lakás
céljaira a múlt század második felében, melyet az V. illetve VI. számmal jelzett
kertségek öveztek.

A mai térképvázlatra rátekintve is látható, hogy az I—IV. területen szűk, zegzugos,
kanyargós utcák alakultak ki, ez alól a Fő út menti házak a kivételek, mivel itt már a
múlt századtól telekösszevonásokkal hoztak létre olyan területeket, ahová középületek
kerülhettek (iskola stb.), de még így is igen szűk a templomtól keletre eső része.

Az V. területen a kéltségekben a faluból kifelé haladva egyre szélesedő utak jöttek
létre, az eredetileg csak istállókkal teletűzdelt kertek fokozatosan kezdtek beépülni, így
egyre több utcára, zsákutcára volt szükség, hogy az itt épült házakat meg lehessen
közelítem. Főleg az északi részen látható, hogy úgy épültek a házak, úgy alakultak ki
a zsákutcák, hogy oda még egy utca kínálkozott volna, ugyanúgy, mint a központban
lévő, ma is hatalmas telektömbbe. Ezek az utcák azonban soha nem nyíltak meg,
viszont a tömböt úgy körbeépítették, hogy a házak mellett csak egész szűk kocsibejárók
maradtak, ahol a több holdas belső területre lehetett bejutni.

A VI. terület még később vált lakóházas övezetté; inkább már századunk első
felében, nagyrészt az első világháború után. Itt látható az is, hogy előzőleg hol volt a
falu széle, majd később meghosszabbodtak a kivezető utak és kijjebb került a faluvég
is. Itt már egyenes — főleg a határ felé kivezető — utcák vannak.

A VII. terület beépítése új keletű. Az 1950-es években a tanyasiaknak egyre inkább
elment a kedve a kintlakástól, mivel a téeszek is egyre jobban bosszantották őket az
állati kártevések miatt — akár igaz volt ez, akár nem. Emellett pedig mindegy volt
nekik, hogy honnan járnak ki a téeszföldre. Elindult hát a beköltözés a faluba: ha még
nem is laktak ott állandóan, de már házat építettek. Erre a legalkalmasabb terület volt
a vásártér, ebben az időben ugyanis a piacoknak, vásároknak nem nagy jövőt jósoltak,
így felparcellázták. A Hámán Kató úttól keletre eső rész legrégebbi háza még nincs
negyvenéves. Erre a környékre csak a tanyáról behúzódó gazdák telepedtek le, ezért
elég homogén lakosság alakult, s ez még ma is észrevehető. A belterület beépítésének
terjeszkedése még mindig nem ért véget: a régóta elhagyott öreg temető
felszámolásával, 1963 után új lakások épültek a sportpálya mellett. Ugyanebben az
időben kezdett beépülni a jásztelki út melletti terület is, mely egy időben az
erdőgazdasághoz tartozott.

A község legújabb utcái a DC. területen alakultak ki, melynek a vásártér melletti
része alacsony vízjárta terület volt, miután azonban ide csatornát húztak; kiépülhetett
a Kálmán Kata és Hegyfoky utca. Ugyancsak beépülőben van a régi sportpályán a
Sport utca, ugyanis a jásztelki út csak 1968-ban kapott burkolatot. A vásártér kisebb
területe a Mikszáth utca déli részére került át.
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Ha még egy X. számmal jelölt területet is felrajzolnánk a térképre, akkor az az ipari
övezet lenne, mely a jásztelki út mellett, illetve a Vörösmarty utca beépítetlen oldalán
van kialakulóban. Itt már áll a hamarosan megnyíló üzem, illetve egy gépműhely és
még más területek is eladásra szántak. Mivel az uralkodó szélirány ellentétes, így ez
a rész — a Tilos nevű gyep — ideális hely az ipartelepítésre.

Ha előre nézünk, akkor sem fenyegeti a községet az a veszély, hogy nem lesz hely
építkezésre, ugyanis még jó ideig nincs szükség a belterület bővítésére; elég csak a
beépítetlen legnagyobb telektömbre néznünk — a Bartók és Bem utcák összekötésével
sok házat fel lehet építeni. Ahhoz azonban újra meg kell jönni az építkezési kedvnek
is, mert 1995-ben csak öt lakás épült.

Jászjákóhalma mai térképvázlata
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