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Európa útjait a szamarak jelölték ki
A megye és a Jászság közúti hálózatának és útügyi igazgatásának
kialakulása

Mióta ember él a földön, utak mindig voltak, így az utak egyidősek az emberrel.
Már az ősembernek is megvoltak a maga csapásai, amelyeken barlangjai, kunyhója és
víznyerő helye, halászati helyei között közlekedett. Kialakultak kitaposott ösvényei,
melyet vadászterülete megközelítésére, becserkészésére használt. Ezek az ősi utak voltak
a gyalogutak.

Az elejtett súlyosabb zsákmány cipelése azonban már nehézkesebb volt. Meg-
könnyítette ennek vonszolását a fagallyakból összetákolt csúsztatás, majd a szán és az
azon való vontatás, illetve a tutajok ácsolása és a vízfolyásokon való úsztatás. A
közlekedés történetéről szóló tanulmányok, könyvek gyakran idéznek egy régi mondást:
„Európa útjait a szamarak jelölték ki." Ne értse senki félre a szavak értelmét, mert a
közlekedési útvonalak kialakulásának kezdetét valóban az jelzi, amikor az ember
megtermelt feleslegét, áruját — Európa hegyes, dombos vidékein — jól használható,
igénytelen háziállata, a szamár hátára rakta, hogy távolabbi vidékeket felkeresve cserébe
a neki vagy a közössége számára szükséges dolgokat megszerezze.

Nagyobb fordulatot hozott a földmüvelésre való áttérés, amikor már egyszerű
kőkorszaki eszközökkel, majd bronz- és vaskori szerszámokkal építettek kezdetleges
kő-, illetve fakerekes járműveket, kocsikat. Ezek eleinte kettő, majd a földművelés
fejlődésével és az igavonó állatok tartására való rátéréssel négykerekű kocsikká
alakultak. A kerekes kocsik közlekedéséhez azonban a természetes gyalogos és
földutakon kívül már karbantartott utakra, később kiépített — kőburkolatú — utakra is
szükség volt. A kezdetben használt útvonalak a gyakori használat révén kereskedelmi
utakká váltak, melyeknek legtöbbje megőrizte az évezredekkel előbb használt útvonalak
nyomvonalát. Századunk vívmánya, hogy felhagyva a hagyományos úthálózattal, szinte
mérnöki rajzasztalon jelölik ki a leggazdaságosabban használható főközlekedési utakat,
útpályákat. Természetes, hogy a domborzati és terepviszonyok, a folyók, tavak és
vízjárta területek erősen befolyásolták az utak nyomvonalát. Közülük is a folyóknak
volt a legnagyobb szerepe, mert a jégkorszak hidege elől a hegységek barlangjaiban
talált menedéket az akkori ember, s a klíma kedvezőbbre fordultával a patakok, folyók
mentén merészkedett le az alföldi vidékre.

Hazánkban az első kőburkolatú utakat a rómaiak építették az i.sz. I. században,
Pannóniában és Dáciában. Híres volt a Traianus út. Ezek főként katonai és igazgatási
célokat szolgáltak, és kiválóan működtek a birodalom fénykorában.
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A mai utak keletkezésének története

A Tisza vidékét azonban jobban érdekli, hogy voltak-e a rómaiaknak az itt élő
népvándorlás kori népekkel kapcsolataik. Az tény, hogy a Duna jobb partján a „limes"
erősítésére erődöket emeltek, például Nógrádverőcénél vagy Pesten az Erzsébet-hídnál,
ennek romjai a Március 15. téren ma is láthatók. A Duna-könyök védelmét szolgáló
bal parti erőd előretolt állása lehetett a hatvan—gombospusztai őrtorony is. Az Erzsébet
híd pesti hídfőjénél létesített római erőddel kapcsolatba hozható a Tiszánál, a mai
Szolnok helyén feltételezett római őrtorony, amelyet az 1908-ban a vasútállomásnál
talált — a Hild-féle gyűjteményben megőrzött piskóta alakú római padlótéglák és a
nagyszámú római pénzlelet igazol. Mindkét római építmény jelez rendszeresen használt
római kori utat is. Ezt még csak erősíti a Csörsz-árkának nevezett erődítményrendszer,
amely római irányítással készült a IV. században, s ez a Jászság út- és vízrendszerében
még ma is visszatükröződik. Arokszállás is a Csörsz-árkáról kapta nevét, Jászapáti
határát pedig a Kisárok osztja két részre. A Római Birodalom hanyatlása, majd bukása
után a meglévő utak jelentőségüket elvesztették, fenntartásukról nem gondoskodtak,
ezért teljesen tönkrementek, eliszapolódtak.

A honfoglaláskor a Szolnoknál létesült révhely az egyik legfontosabb tiszai átkelő-
hellyé alakult, amely a Buda—Erdély közötti ősi kereskedelmi útvonalba is esik. Ehhez
járult még az adottság is, hogy a Tisza—Zagyva egybefolyása egyúttal árvízmentes
magaslat is, amely kiválóan alkalmas emberi letelepedésre. Itt találkozunk a Szolnok—
Dés közötti „sószállító út" kialakításával, amely az Erdélyben bányászott só legrövidebb
útja volt az ország központja felé. A Tisza máshol is kínált jó átkelőhelyet Budára. A
tiszántúli részekkel egy rév és gázló kötötte össze. A révek jelentősége igen nagy volt.

A tatárjárás előtt a Tisza mentében, annak partjain le egészen Szolnokig, a virágzó
monostorok egész sorát találjuk. Itt mindenütt kialakultak révek is. A tatárjárás földig
rombolta az Árpád-kori templomok nagy részét. Szerencsére megmaradt a XIII. század
eleji tiszaderzsi templomrom és Jánoshida műemléki templomának nagy része. János-
hida nevének olvasásakor a Zagyva hídján a „Pons Johannis" a premontrei apátság
birtokát képező híd- és révjövedelem közlekedési vonatkozásaira gondolhatunk.

Állami életünk kezdeti korszakában történtek újra intézkedések, főleg a katonai
jellegű utak építésére. Szolnok várától a Zagyva mentén, Jánoshidán keresztezve a folyót
megy az országos jelentőségű út, az akkor még Nyéstának nevezett Apátiba, ahol
keresztezi a Nagy árkot, majd a megyének is nevet adó Hevesbe fut be. A várral
rendelkező mezővárosból sugarasan futnak szét az utak Abád, Poroszlón át Füred,
Füzesabonyon át Eger felé. Berényen át helyi jelentőségű közút vezet Hajóhalmon
(akkor így nevezték Jászdózsát) át Arokszállásig, majd innen a Gyöngyös patak mentén
Vámosgyörknél éri el a Hatvan—Adács közötti utat, s vezet tovább Gyöngyösre. A
Tisza jó átkelőhelyeit és árvízmentes magaslatait felhasználva már nagyjából kiraj-
zolódik a mai úthálózat. A jászsági rész Heves, a Tiszától délre eső rész Szolnok
megyéhez tartozott.

Utalva Zsigmond király hídépítési akaratára, tulajdonképpen Szolnoknál a törökök
építettek először állandó hidat. A megye területén az 1800-as évekig a különböző
vízfolyásokat általában fahidakkal hidalták át. A kisebb folyókon, mint a Zagyva, Tárna,
Tápió, a Körösök és csatornák, a korábbi századokban kialakult útvonalakon épültek
először fahidak, vagy létesültek révek, kompok.

A szolnoki Tisza-hidat megelőzve szilárd építésű híd 1811—1813 között épült
Jászdózsánál a Tárna folyón. A híd maga Jászdózsa község belterületén helyezkedik el.
Magorányi József egri kőművesmester tervezte, és Rábel Károly gyöngyösi kőműves-
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mester volt a kivitelező. Szerkezetileg síkalapozással készült, solymosi kőből. Statikai
rendszere: boltozat, lapos kosárívű. Hossza 40 m, szélessége 5,8 m. Nyílásbeosztása
6,3+3x7,2+6,3 m. A híd ma is áll és használják.

Később az 1890-es években a megye vezetősége Szolnokot közúti csomóponttá
akarta fejleszteni, ezért indítványozták 1894-ben, hogy az I. sz. alföldi transzverzális
útból Kunszentmártonnál kiágazó és Szolnokon át Jászberény felé tartó útvonalat a
törvényhatóság kiépítteti, de vegyék azt állami kezelésbe. Ekkor is fontos szerepet kapott
a szolnoki Tisza-híd.

Az útügyi igazgatás megszervezése

Magyarországon az 1848—49-es szabadságharc leverése után a kormány állami
kezelésbe vette a vármegyék által addig fenntartott 3—4000 mérföldet kitevő
úthálózatból azokat, melyeket a birodalmi úthálózat kialakítása szempontjából fontosnak
tartott. Ezeket a birodalom költségén építették és tartották fenn. Az utak területi
érdekeltségi rendszer szerinti osztályba sorolása első ízben az 1850-es években történt.
Három kategóriát különböztettek meg:

a) állami közutak (melyek birodalmi érdekeket szolgáltak)
b) országos utak (Magyarország érdekeit szolgálták)
c) községi utak (a vármegyék felügyelete alatt).
Az utakon ekkor alkalmaztak először útmestereket és útkaparókat, s ezzel meg-

kezdődött a közutak rendszeres fenntartása.
Megszületett az 1890. évi I. törvénycikk, mely Magyarországon az útügyi igazgatás

történetében rendkívül jelentős volt, először hozott a kornak megfelelő intézkedéseket
az utak fenntartásáról. A törvény parlamenti elfogadása a minisztériumi apparátus
előkészítő munkája mellett Baross Gábor miniszter nevéhez fűződik. A törvény első
ízben rendelkezett az útkategóriákról, az úthálózat megállapításáról, a rendszeres közúti
igazgatás megszervezéséről. A közutakat a fenntartók szerint osztályozta. Kiegészítő
rendeletek születtek a vámszedésről, az állami és községi közutakról és közdűlő utakról.
A törvény rendelkezett a közúti igazgatás adminisztrációs ügyeinek rendezéséről. Eddig
a törvényhatósági bizottság, főispán, a közigazgatási bizottság és az államépítészeti
hivatal rendelkezett igazgatási jogkörrel a törvényhatósági utakról. Most a közúti
igazgatás az alispán kezében összpontosult. A vicinális utak hálózatának megállapítása
szintén az alispán feladata volt. A törvény előírta a közutak törzskönyvezését is. Ezek
a munkálatok megindultak, de végrehajtásuk az I. világháborúig elhúzódott.

A megyei közös dülőutakról a törvény nem intézkedett, mert ezeket az utakat nem
tekintette közutaknak. Ezekről az utakról később a mezőgazdaságról és mezőrendőr-
ségről szóló 1894. XII. te. 36—42. paragrafusai intézkedtek. Az 1890-es törvény hibája,
hogy nem gondoskodott a révekhez és hajóállomásokhoz vezető utakról. A törvény-
hatóságok ezt úgy küszöbölték ki, hogy a hajóállomásokhoz és révekhez vezető utakat
felvették az úthálózatba.

A kereskedelmi miniszter vámszedési jogot engedélyezett a közutakon, közforgalmú
hidakon, kompokon (réveken) és hajóhidakon. A közutakra engedélyezett vámszedési
jog kétféle volt: a rendezett tanácsú városok és a községek által fizetett, a rajtuk átvonuló
törvényhatósági utak átkelési szakasza után lerótt hozzájárulás. A hozzájárulás összegét
a megye közigazgatási bizottsága állapította meg az állami és törvényhatósági utakat
illetően. Az állami közutak átkelési szakaszai után megállapított hozzájárulást a
kereskedelmi miniszteri tárca javára kellett befizetni. Az útalap legnagyobb bevételi
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forrása az útadó volt. Ez volt a törvény leglényegesebb újítása az 1890. előtti állapothoz
képest, mikor a megyei utak építésére és fenntartására a közmunka képezte az útalapot.
A törvény által a közmunka községi közmunkává alakult, és a vicinális utak építésének
és fenntartásának céljára szolgált.

1871-ben Baldácsy Antal báró tervet dolgozott ki az Alföld úthálózatának kiépítésére.
Az építőanyagot a Mátravidéki kőbányákból vízi úton tervezte a legközelebbi kikötőig
szállítani. így a Szolnok megye területére eső úthálózat kiinduló pontjai Tiszafüred,
Tiszabura, Tiszabő, Sárszög, Tiszaug lettek volna.

Az 1876. évi 33. te. 1. paragrafusa létrehozta Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét,
amelynek székhelyéül Szolnok várost jelölte ki. Ezzel függ össze a vármegye útjainak
kialakulása. A vármegye szervezésekor területén mindössze két kiépített kőutat találunk.
Az egyik az 1850-es években épült Szolnok belterületén, a régi vasútállomáshoz vezető
út, a másik távolsági közlekedést szolgált, ez a jászberényi—árokszállási vonalon
„Neszólj" csárdáig terjedő szakasz.

Az 1877-es alispáni jelentés szerint a következő utak épültek ki: az Árokszállás—
Jászberény felé vezető út, Árokszállás belterületén lévő része építés alatt áll, Jászberény
belterületén kiépült a vasútállomáshoz vezető kőút. A Jászberény—Jákóhalma utat
agyagolt útnak tünteti fel. A kőutak teljes hossza a megye területén 2,5 mérföld (18,95
km). Az agyagolt út hossza 1,5 mérföld (11,37 km). 1876 novemberében Puskás József
megyei főmérnök jelentést küldött a megyei közigazgatás bizottságnak, melyben három
fontos pontot említ az úthálózat fejlesztésével kapcsolatban.

1. Az utakat közlekedési fontosság szerint kellene osztályozni, országos, megyei és
községi utakra.

2. Szabályozni kellene a közmunka váltság ügyét, a közmunkát, a természetbeni
lerovás helyett pénzben lehessen megváltani, mint a megye jász- és nagykunsági részén.

3. Az út mentén kilométertáblákat kellene felállítani, elsősorban az országos és a
megyei utaknál.

Mindezek azt jelzik, hogy a megyében az úttörvény előtt történtek kísérletek a
közúthálózat fejlesztésére. Egységes útügyi koncepció azonban 1883-ig nem alakul ki.

Az útépítések kezdetei

A kövezett utak építésénél a megye két fontos városának — Szolnoknak és
Jászberénynek — tevékenységére térünk ki. Szolnokon elsősorban a közúti Tisza-híd
folytatásában található ún. „Szandai gát" erősítését és szilárd burkolattal való ellátását
támogatták.

Jászberény továbbra is a Jákóhalmával és az Árokszállással való összeköttetést
szorgalmazza. Az Árokszállással való kapcsolat egy távolabbi, a Mátra és a Felvidék
piacaihoz történő közelebb jutás lehetőségét teremti meg, míg a Jákóhalmával történő
útépítéssel a Jászságnak egy számottevő része kerül Berény vonzáskörzetébe. Az
érdekelt községeknek (Jákóhalma, Jászdózsa, Jászapáti) Jászberény jelentette a
legközelebbi piaci központot, vasútállomást, törvénykezési, pénzügyi székhelyet.
Megközelítése minden időben rendkívül fontos volt. Ezért 1882-ben a megye is teljes
mértékben támogatja az elképzelést, hogy a Jászberény—Árokszállás út még kiépítetlen,
10 km hosszú részét, valamint a Jászberény—Jákóhalma út 6 km-es szakaszát kiépítsék.
Az előbbi koncepciónál közrejátszik az is, hogy a megye peremvidékén fekvő, és a
Heves megyei részek, főként Gyöngyös piaca felé orientálódó Árokszállást Jászberény
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vasútállomásával és piaci lehetőségeivel magához vonzza. A megye megalakulása utáni
legelső kövezett utak építése tehát Jászberény és Szolnok nevéhez fűződik.

A Jászberény—Árokszállás közti vonal egy részét képezte a megyén keresztül vezető
É—D-i útvonalnak, a Jászberény—Jákóhalma útszakasz pedig Budapest—Tápió-
bicske—Jászapáti—Heves hadászati útnak. Szolnok a Szandai gát és útszakasz
kövezésével a megyét K—Ny-i irányban átszelő Budapest—Debrecen vonal egy
szakaszát építi ki, de a kövesút még a megye É—D-i útvonalának is egy darabja. A
másik útépítés a megyeháztól a Zagyván át terjedő, a Szolnok—Beseny-
szög—Heves—Eger útvonalnak egy összetevője.

Már a korai kövesutak építésénél is nyomon követhető, hogy a megye három
különböző részének megfelelően gazdaságilag is kialakul három gócpont, ahol az
1880-as években a jelentősebb kőutak építése elindul. A volt jászsági részeken
Jászberény a város érdekkörébe a következő településeket igyekezett bevonni: Jászárok-
szállást, Jászapátit, Jászszentandrást és a Jászsági felső járás községeit. Szolnok
igyekezett megnyerni Jászkisért, Jászladányt, Besenyszögöt, Nagykörűt, Kőtelket, Tisza-
sülyt, Tiszaföldvárt, Tiszainokát, Tiszakürtöt, Kunszentmártont, Nagyrévet, Tiszaugot,
Tiszasast, Csépát és Szelevényt.

A volt Nagykun részeken Kisújszállás a Tiszai felsőjárás községeit akarta elsősorban
elérni. A megyei utak hálózatát 1879-ben állapították meg, ekkor 24 megyei út volt,
hosszuk 712,5 kilométer.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az első útügyi koncepció 1883-ban került a
törvényhatóság elé. A megyei úthálózat részleges kiépítésére Kovács Kálmán főmérnök
egy tervezettel lépett fel. Ebben az időszakban az országban nem létezett egységes út-
ügyi törvény, ezért néhány megye saját kezdeményezésére szabályrendeletek kiadásával
próbálta a hiányzó felsőbb utasítást pótolni.

Megyénkben a „Megyei Közmunka és a megyei utak kezelése" címmel tűzték napi-
rendre a szabályrendelet javaslatot, melyhez kapcsolódott az úthálózat megállapításának
és kiépítésének terve. 14 megyei utat jelölt meg, ezeket még 8 úttal egészítették ki. A
hálózat a megyét É—D-i irányban két fontosabb útrendszerrel metszi.

1. Kunszentmártontól— Tiszaföldvár— Szolnok— Újszász— Alsószentgyörgy—
Apáti— Dósa— Árokszállás. Mellékága Besenyszög— Tiszasüly felé halad.

2. Szarvas— Mezőtúr—Túrkeve— Kisújszállás— Kenderes— Kunhegyes— Abád-
szalók. Mellékága: Kisújszállás—Dévaványa közti út. A megyén K—Ny-i irányban a
Fényszaru—Monostor—Dósa—Apáti—Kisér—Tiszasüly közti vonal halad át, ez
Kunhegyesig folytatódik.

A javaslat három fontos útirányt felejtett ki:
1. Alsószentgyörgy— Jánoshida— Alattyán— Mihálytelek— Jászberény— Felső-

szentgyörgy vonalat, ez a Kunszentmárton—Fényszaru közti vonal kiegészítő részét
alkotja, és sok községet kapcsol be az úthálózatba.

2. A megyét K—Ny-i irányban metsző Szolnok— Törökszentmiklós—
Kisújszállás— Karcag közti vonal. Az útvonal a mellette haladó vasúti pálya miatt
vesztett jelentőségéből, de még mindig élénk forgalmat közvetített.

3. A javaslat teljes mértékben kihagyta a Szolnoktól északra fekvő Tisza melletti
községeket: Szajolt, Püspökit, Kőtelket, Nagykörűt. Ezeknek a településeknek kedvezőt-
len helyzete miatt létfontosságú volt a közúti összeköttetés. Megoldást a Kőtelek—
Nagykörű—Besenyszög útvonal felvétel adhatott. A tervezetet a törvényhatóság 1883.
március 13-án tárgyalta, ennek eredményeként 29 megyei útvonalat fogadtak el, ezeket
jóváhagyásra felterjesztették a Közmunka és Közlekedésügyi Minisztériumhoz. A
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megyei útvonalhálózat végleges megállapításánál már beépítették a fentiekben ismer-
tetett vonalakat.

„Megyei úthálózati vonalak 1883. (csak a Jászság)

1. Szolnok, Besenyszög, Tiszasüly
2. Szolnok, Új szász, Alsószt.györgy, Apáti
3. Újszász, Ladány, Kisér
4. Tura-Zsámbok, Fény szaru, Arokszállás hadászati út
5. Tápió-bicske, Jászberény, Jákóhalma, Apáti Heves hadászati út \
6. Kiss Balázs tanyától Dósa, Apáti \
7. Jászberény, Felsőszentgyörgy, Monostor ;
8. Jászberény, Arokszállás, Gyöngyös '
9. Apáti, Kisér, T.süly :
10. Jászberény, Mihálytelek, Alattyán, A.Sz.györgy ]
11. Szolnok, Nagykörű, Kőtelek j
12. Alattyán, Jánoshida, Boldogháza vasútállomásig, Szolnok, T.vezsenyi vonal ügye •

függőben j

Megyei úthálózati vonalak 1892. (csak a Jászság) \

I. Alsó-Szent-György-ladányi-sü.-i út 14.500 m j

2.Alsó-Szent-György-Jászberényi út 23.824 m ]
3. Arokszállás-viszneki út 1.000 m j
4. Dévaványi vasúti út 3.000 m \
5. Dósa-jákóhalmi út 4.150 m j
6. Fegyvernek-burai út 32.485 m :
7. -a./T-roffra 2.390 m í
8. -b./Ta-beőre 2.500 m
9. felső-szt.-György-monostori út 4.900 m
10. Földvári-állomási út 1.000 m
II. Inoka-Kécske és Inoka-Kunszentmártoni út 13.000 m j
12. Jász-Apáti-sűlyi út 26.592 m j
13. Jáhoshida-boldogh. út 6.382 m \
14. Jász-Apáti-vasúti út 0,810 m
15. Jász-Berény-Gyöngyösi út 21.258 m •
16. Jász-Berény-hevesi út 28.000 m j
17. Jász-Berény-zsámboki út ' \
18. Jász-Berény-szecsői út 13.310 m \
19. Jász-Dózsa-apáti út 17.920 m i

1913-ban a kereskedelmi miniszter a megyének az új beruházás terhére a következő
útszakaszok kiépítését engedélyezte:

1. Jászberény Jászfelsőszentgyörgyi út 7,5 km
2. Jászkisér-Jászladány-Újszászi út 21,0 km
3. Pusztamonostor-Jászfényszarui út 11,3 km -

i
Ezt követően 1927-ben került sor a kölcsönből kiépítendő utak és hidak sorrendjének \

tárgyalására. E szerint a következő utak és műtárgyak kiépítésének programja készült
el:

315



TERMESZÉT

1. Jászberény-Jászfelsőszentgyörgyi út 8,0 km
2. Jászladány-Jászalsószentgyörgyi út 5,1 km
3. Jászdózsa-Jászjákóhalmi út 5,0 km
4. Jásztelek-Zagyva-híd
5. Pest megye által a megyehatárig kiépítendő

Vezseny-Jászkarajenői úthoz hozzájárulás 2,0 km
6. Jánoshida-Boldogháza vasútállomást Tápiógyörgyével

összekötő községi útból a megyehetárig 2,6 km
7. Jászfényszaru-zsámboki tvh. út 5,0 km"

Inségmunkák keretében tervezték kiépíteni a Jászberény—jánoshidai út egy szakaszát,
a mezőtúr—szarvasi útból Bánrévétől 2 km hosszú szakaszt és a dévaványa—
körösladányi út további 1 km hosszú szakaszát. Megindul a tiszasüly—
kőtelek—kolopfürdői, a jászdózsa—jászjákóhalmi, a pusztamonostor—jászfényszaru—
zsámboki tvh. utak, valamint a jászárokszállás—ágói és a túrkeve-kuncsorbai út
kiépítése. 1930-ban a jászárokszállási közbirtokosság az „Ágói út" kikövezéséhez 80.000
pengővel járult hozzá.

1934 végére kiépült a jászfényszaru—zsámboki út, a jászdózsa—jászjákóhalmi út, a
tiszasüly—kőtelek—kolopfürdői út.

1937-ben építik ki a törökszentmiklós—újballai utat, a jászárokszállás—ágói út
kiépítését befejezik, kiépítik a mezőtúr—szarvasi út kiágazó 2,6 km hosszú szakaszát,
Tiszaburán a hajóállomáshoz vezető utat, a gyendai bekötő utat. Jászárokszálláson a
Jászberény—vámosgyörki út átkelési szakszát 914 m hosszban 5,5 széles betonalapú
lemezes kiskockakő burkolattal látták el. A jászberényi vasbeton híd felépülésével a
megye tvh. útjain már egyetlen fahíd sincs. 1937-ben kérik a jászapáti—hevesiványi
községi közdűlő út felvételét a tvh. utak közé, és annak állandó burkolattal való ellátását.
A jelzett útszakasz ugyanis egy 2.000 fős tanyai települést kapcsolna be a forgalomba,
és biztosítaná a település közlekedését esős időszaka alatt is. Az útvonalat felveszik a
tvh utak közé, és a jobb nyomvonalon vezetés érdekében annak kiinduló pontját az
abony—füzesabonyi tvh. út 4,36 km szelvényétől határozzák meg. Az új útszakasz teljes
hossza 5,75 km-re módosul. Az út kiépítését 1938-ban fejezik be. Ebben az évben
készül el többek között a tiszaszentimre—tiszaszőlősi út 2,9 km hosszú, és a
jászapáti—jászdózsai út újabb 2 km-es szakasza.

1937-ben tárgyalta a megye közgyűlése az egyharmados állami hozzájárulással kiépí-
tendő úgynevezett bekötő utak ügyét. A határozat értelmében a jászapáti—jászdózsai
út 6,946—9,346 km közötti szakaszának, a kuncsorba—tiszaföldvári út 16,125—19,425
km közötti szakaszának építési költségeihez a megye egyharmad részben a közúti alap
terhére hozzájárult. A költségek további egyharmad részét állami hozzájárulások, a
maradék egyharmad részt pedig az érdekelt községek hozzájárulásai adták. A megye
véleménye alapján ezeket az utakat 1938-ra irányozták elő, és a tárgyévi összeget négy
útvonal, a tiszakürt—szelevényi, tiszaföldvár—homoki vasúti hozzájáró út, a
jászapáti—hevesiványi út és a kuncsorba—tiszaföldvári út 16,125—19,725 km
szakaszának a kiépítésére használták fel.

A II. világháború az út- és hídépítéseket jelentősen lelassította, sőt károsította a
meglévőket is.

Jegyzetek: 1. Jász-Nagykun-Szolnok megyei hidak és utak. Szerk.: dr. Bedé János. 1993.
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