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Egy jellegzetes jászjákóhalmi utca

Jászjákóhalma 3100 lakosú község a Tárna bal partján, a Jászság közepén. Legnagyobb
lakosságszáma idején meghaladta az 5000 főt az 1920-as években. Jellegzetes kétbeltelkes
település az ezt jellemző utcákkal. Sajátossága viszont a községnek, hogy mivel központja
a Tárna magaspartján alakult ki, így északnyugati oldalról a folyó elvágta a terjeszkedés
lehetőségét, tehát a sűrűn lakott belső telkeket csak három oldalról vették körül a
kertségek, ellentétben a szomszédos Jászapátival, melynek belterülete is és külterülete is
szinte szabályos kör alakot öltött.

A monda szerint a belterület legmagasabb pontján telepedett meg hajdan egy Jakab nevű
pásztor, aki itt legeltette a birgéit (Jákó halma = Jakab halma, a Jákó a Jakab középkori
becéző változata) és nagyon megtetszett neki a hely. Szerzett magának egy feleséget
valamelyik másik halmon élő nemzetségből és családot alapított. Az ő utódaik a
jákóhalmiak. Azt is elmondja a monda, hogy a templom Zsigmond király idejében épült.
Általában nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja, tehát lehet igazság a fennmaradt
szövegben. Ami biztos: a község ma is a Jákóhalma nevet viseli (védőszentje idősebbik
Szent Jakab, de hogy a Jakab volt először, vagy a védőszentről kapta a nevét a falu, azt
nem tudni) és az is valószínűsíthető, hogy a templom valóban a jelzett időben épült.
Luxemburgi Zsigmond 1439-ig uralkodott, a régi kistemplom megmaradt részének
gótikus a stílusa és írásos dokumentum is van róla, hogy az 1480-as években már állt. Az
1990-es évek második felében dr. Selmeczi László egy szondát is ásott a halmon a
templom közelében, melyből kiderült, hogy egy - a széliránynak megfelelő - ÉNY-DK-i
irányban hosszan elnyúló homokdűne több mint 2 méteres megmagasításával keletkezett
az a szinte szabályosan köralakú halom, mely közvetlen a templom alatt van. Ez a
magasítás a homok alapszintre hordott feketeföldből áll, s az alatta lévő szintből kerültek
elő sírok.

A kétbeltelkes településekre jellemző, hogy eredetileg a központban - nálunk a Tarna-
parton - összevissza épültek a lakóházak, ám ott többnyire csak az asszonyok tartózkodtak
a gyerekekkel, mert a férfiak a központot körül vevő kertekben töltötték idejüket, ahol
csak tüzelős istállók álltak, benne a nagyobb állatokkal. (A szakirodalomban ezt tüzelős
ólnak nevezik - mivel nem volt padlása és így télen tüzelni kellett benne, hogy az állatok
meg ne fagyjanak, s itt zajlott a férfiak társasági élete is - itt azonban istállónak mondják,
mivel a Jászságban az ólban a tyúkot, disznót tartották, nem a szarvasmarhát vagy a lovat.)

Mindenkinek volt tehát egy lakóháza a zsúfolt és rendezetlen központban és kertje az
azt körülvevő kéltségben - többnyire istállóval. Amikor a tagosítás megtörtént az 1850-es
években - tulajdonképpen egy tagba kerültek az azonos személy földterületei, - akkor
kezdődött el a tanyásodás, mert akkor már főleg a távolabbi területekre érdemes volt
állandó jelleggel kiköltözni. A belső kertek pedig lassan beépültek lakóházakkal.
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A belterület tehát úgy nézett ki (korábban éppen e lapban jelent meg erről egy cikkem),
hogy az eredetileg összevissza épült belterület házai közé utcákat próbáltak kijelölni -
ezeken a területeken ma is zeg-zugos, kanyargós, keskeny utcás területek vannak, több
helyen zsákutcákkal, mert némelyik lakóházat csak így lehetett megközelíteni -, míg a
kijjebb lévő kéltségekben egyre szélesedő és egyenesedő, a tanyavilág felé vezető utak
alakultak ki. Itt volt hely és az állatokat is itt hajtották kifelé, a kocsik is itt jártak a határba,
tehát ahogy kifelé haladtunk a községből, annál szélesebbek lettek ezek az utak. (A József
Attila út pl. az eredeti faluszélnél már kb. 100 méter szélesre tágul.)

Most a Bocskai Istvánról elnevezett utcát - melyben én is lakom már 44 éve - kívánom
részletesebben bemutatni, mint jellegzetes jákóhalmi utcát, melyen - állatorvosi ló
mintájára - gyakorlatilag minden megtalálható, ami egy jellegzetes jákóhalmi, vagy
általában jász település utcájára jellemző. Azért is lehet az egyik legjellegzetesebb és
legrégebbi utcának is tisztelni a Bocskai utcát, mert éppen a templom mai bejáratával
szemben kezdődik és halad északi irányban a falu széle felé. Nem tartozik a leghosszabbak
közé, hiszen mindössze kb. 400 méter, - viszont ebben az irányban a Kecskér lezárta a
belterület szélét, tehát nem terjedt a falu túl évszázadok óta rajta. Ezzel szemben az előbb
említett nyugat-keleti irányú József Attila út folytatásában a volt vásártér és faluszéli
mocsaras terület beépítésével jóval meghosszabbodott a belterület.

Értelemszerűen a templom volt hajdan a község központja, mint ahogy általában
napjainkban is a községháza a templom mellett található a településeken, nem így azonban
Jákóhalmán. Hogy eredetileg itt is így volt, az több jelből és dokumentumból bizonyítható.
Ahol a mostani helytörténeti gyűjtemény van, ott volt eredetileg a községháza. Az 1850-
es évekre az épület annyira tönkrement, hogy a község akkori vezetői megvásárolták
helyette a mai községháza elődjét, mely gyakorlatilag Darázs kúria volt - egy korábbi
községi képviselő (valószínűleg redemptus) lakóháza, aki elköltözött a községből. így
1854-ben a mai helyen valósult meg a községháza, itt alakult ki a piac - tehát a község
közigazgatási központja eltolódott nyugat - s egyben Jászberény - felé 200-300 méterrel.
A volt községházát magánszemély vásárolta meg bontásra, majd az ott épült házat 1950-
ben államosították, s így került mára ismét önkormányzati tulajdonba.

Az eredeti - már említett - gótikus templom, az akkori szokások szerint kelet-nyugati
tájolású volt, melyre a XVIII. században keresztbe építették rá a mai barokk templomot,
mely így észak-déli tájolású. Előtte kanyarodik a község fő útja, - a mai 3l-es út, s a
túloldalon - éppen a templom bejáratával szemben kezdődik a Bocskai utca, két sarkán
jellegzetes épületekkel. Ahogy belépünk az utcába jobbról az ún. Nagy Ficzek iskola áll,
melyet 1900-ban építtetett Ficzek Károly (1820-1903), aki közel 39 évig volt a község
plébánosa. Rajta emléktábla hirdeti a község jótevőjének nevét. A klasszicista elemeket
viselő épület többször átalakításra került, hol egy, hol két tantermes volt, s eredetileg a fő
út felől volt a bejárata. Ma is oda van számozva, de a Bocskai útra nyílik a kertkapuja.
Legutóbb - évtizedeken át tornaterem céljait szolgálta, de az új tornaterem (1991)
megépítésével ez a funkciója fokozatosan megszűnt, sokáig üresen állt, majd jelenleg a
Vöröskereszt használja ruharaktárnak az egyre salét(romos)abb épületet. Elnevezése
egyébként onnét származik, hogy Ficzek Károly már 5 évvel korábban is építtetett egy
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kisebb iskolát a szomszéd — róla elnevezett - utcában —, melyet Kis Ficzek iskolának
neveztek. Korábban technika terem volt, ma a tűzoltók használják.

A szemben lévő sarkon egy kis sarki ház áll, mely korábban egy szabó mester tulajdona
volt, ma is magánszemély lakik benne. Udvara gyakorlatilag nincs, bejárata a fő út felől,
oda is van számozva. Kerítés mindössze annyi, hogy az utcai ajtó elfér rajta. Ezen a
területen egyébként ilyen kis házak voltak, piciny udvarokkal eredetileg. És még egy
jellegzetesség, ami meglehetősen kellemetlen volt az új lakónak: néhány évvel ezelőtt a
szekrény a szobában majdnem eltűnt egy gödörben. Itt a templom előtti részen hajdan
gabonavermek voltak és egy éppen itt rejtőzködött a ház alatt, s egy nedvesebb időszakban
megmutatta magát. (Ezek a vermek alul szélesebb, felül szűkülő szájjal készültek a föld
alá, belül kiégették őket és ebben tárolták a gabonát. Később aztán nem használták,
elfeledkeztek róluk, úgy ahogy betömték, vagy betömődtek, aztán napjainkban sok helyen
gondot okoznak. A legrégebbi idők sűrűn lakott belterületének a szélén helyezkedtek el.)

Az utca következő - Bethlen Gábor utcáig terjedő egyenes - szakasza nem véletlenül
egyenes. XVIII. századi térképeken itt egy kis mocsár szerepel, ami azt valószínűsíti, hogy
itt korábban nem voltak lakóházak. A később épült házak már sorba épültek: a páratlan —
iskola - oldalon 3, a pároson szintén 3, de közülük az elsőnek nem erre, hanem a Ficzek
utcára volt a bejárata. A korábban itt lévő kis mocsárnak a levezetése ennek a háznak az
udvarán történt a Ficzek utca felé egy árokkal. Miután a 70-es években egy nagy emeletes
házat építtetett ide az új tulajdonos - jelenleg vegyesbolt üzemel benne - egyben átformálta
a víz lefolyásának az útját is. A Bethlen Gábor utca keresztezésénél lévő vízválasztón
átfúrtak egy betoncsövet, mely hívatott volna a vizet az utca másik irányába vezetni - már
amikor el nem dugul, s mivel nem elég mélyre van elhelyezve, így kaotikus állapotok
alakultak ki az utca elején, a sarkon lévő kis ház védelmére is egy vízvetőt kellett
kialakítani, mert a víz egy része viszont arra folyik le. Ezt bonyolította, hogy a járda szintje
is részben meg lett emelve, részben maradt az eredeti magasságában. Ez is bizonyítja,
hogy szerencsétlen dolog az évszázados rendet megváltoztatni. Régen pedig nem volt
semmilyen szolgalmi jog bejegyezve, csak a tulajdonos számára természetes volt, hogy
arra van a víz útja.

Mint említettük, az utcát keresztező Bethlen Gábor utcánál van egy vízválasztó küszöb,
ahonnét eredetileg két irányba folyt a csapadékvíz. Ennek a keresztutcának is van egy
sajátossága: noha a Tárnánál kezdődik és már három - a Bocskaival párhuzamos - utcát
(Toldi, Zrínyi, Ficzek) keresztez, egész idáig nincsen egy ide számozott ház sem. Ennek
oka az, hogy ezek a Tárnára lefutó utcák az idősebbek emlékezete szerint azért alakultak
ki a beltelkek rendezésénél, hogy később is legyen lehetőség tűz esetén közvetlenül a
legrövidebb úton leszaladni a folyóhoz. A Bethlen utca a Bocskaitól jobbra egyre inkább
kiszélesedik és a volt kertségben már ide épült házak is vannak

Tovább haladva a Bocskai utcán egy erősen lejtő szakasz következik a következő utcáig.
A következő kis köz eredetileg ugyanolyan Tárnára lefutó utca volt, mint az előző, de csak
innét indult -jobbra nincs folytatása, - és mivel két utca közé (Ficzek és Zrínyi) beépítettek
egy házat, így az eredeti szerepe megszűnt. A Zrínyitől a Tárnáig való kanyargós folytatása
ma is megvan, de itt már nem keresztezi a korábban véget ért Toldi utcát.
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A Bocskai utca bal oldalán egész idáig minden ház ide van számozva, noha hátsó
kijárata van a Ficzek utca felé. A 10-es számú háznak kalandos sorsa volt, a régi öregek
még Ungvári-féle háznak emlegették, utalva az egyik redemptusra, a múlt században már
egy asztalos lakta, kinek fia az elmúlt évtizedben Kecskemét rendőrkapitánya volt. Később
egy berényi férfi vette meg, aki újabb feleségét meggyilkolva öngyilkos lett. Azóta a
háznak már több gazdája volt, s jelenleg is eladó. A következő háznak jelenleg - ide nem
illően - nagy kertje van. Ennek az az oka, hogy állt itt egy ház, melyet a '60-as évek elején
már mint romházat bontottak le.

Az utca páratlan oldalának elején a házak hátsó frontja nem fut ki a másik utcára, mivel
a Dobó utca véget ér a Bethlen utcánál és nem ér a főútig. Innét számítva azonban az első
négy ház telke szintén két utcára fut ki. Az elsőnek az utcai frontja a Bocskaira van - ide
is van számozva -, de három utca határolja (Bocskai, Bethlen, Dobó). Ez a ház egyébként
eredetileg hentesbolt volt, s noha már a második világháború után nem működött, de
egészen az 1960-as évek elejéig az eredeti formájában, utcai boltajtóval állt. Aktív korából
fenn is maradt róla egy fénykép. Meg kell még róla azt is említeni, hogy itt született a
község egyik ma is élő díszpolgára: Fejes László, a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője.

A következő 3 ház a Dobó utcára van építve, a 9. számú azonban ismét a Bocskaira. A
1 l-estől a 17-esig - szélesedve a két utca közötti tömb, - ismét mind a két utcára vannak
házak építve. Utánuk azonban már csak egy ház áll a Dobó utcára számozva, háta mögött
a Deák Ferenc utcával.

Az utca páros oldalán az utóbb említett köz és a Horváth Péter utca között 4 ház áll,
mindegyik a Bocskaira számozva, a negyedik viszont szintén három utcával határos. A
másik 3 mögött van a Ficzek utcára számozott összesen két páratlan számú ház.

Itt egy jellegzetes törés van az utcában, ugyanis itt a Horváth Péter és Deák Ferenc
utcánál ért véget a sűrűn lakott és beépített belső magja a belterületnek, innét kezdődnek
a kertségek. Ilyen törés van a Széchenyi, Kossuth és más utcákban is, melyek a központból
indulnak a határ felé. Az eddig háromszor hajlott - és függőlegesen is háromszor változó
(egyenes, lejtős, megint egyenes) - utca itt S alakban megtörik a 17. számú ház mögött.
Kiszélesedik és kiegyenesedik.

Itt egy kicsit megállók a 17. számú háznál. Mivel itt lakom, így eléggé ismerem a
történetét, viszont eléggé jellegzetes is ahhoz, hogy komolyabban foglalkozzam vele. A
ház az 1880-as években - apai dédapám idejében épült nádtetővel, „sindel" szegessel. Itt
született nagyanyám 1892-ben és apám 1917-ben. Nagyapám 38 évesen meghalt 1927-ben,
akkor a család kiköltözött a varjasi tanyára, a községtől legtávolabbi területre. Az itteni
földön épültek sorra nagyanyám testvéreinek a tanyái is. A falusi házat Váradi Zoltán
kántor-tanító, a későbbi honismereti szakkör alapító vette meg. Miután a tszesítés miatt a
tanyán lakás szinte lehetetlenné vált, az 1960-as évek elejére elhatározta a család, hogy
házat vesz Jászapátin, mivel két anyai nagynéném is ott lakott illetve vett házat. Akkor jött
a hír, hogy Váradi Zoltán és második felesége eladja a házukat és a falun belül másik
helyre költözik. Ezt meghallva úgy döntött a családunk, hogy ahol apám is, nagyanyám is
született, újra megveszik a hajdani házunkat és nem Apátira megyünk lakni.
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így 34 év múltán visszaköltöztünk az ősi - azóta már természetesen többször átalakított
- házba. Az udvar itt is nagy, de eredetileg a múlt század elején állt a két ház között egy
ház, melyet még egy évszázaddal ezelőtt lebontásra megvettek elődeink. A házzal
szemben van az a széles, kanyarodó utca, mely korábban a bel- és kültelkek határa volt, s
itt folyt le a környék vize is a Tárnába. Mivel erre csak 3 ház volt eredetileg, így nem volt
külön neve. 1979-ben az én és a honismereti szakkör javaslatára kapta meg a község
szülöttének, a Jászkunság első történetírójának, Horváth Péternek a nevét, halálának 150.
évfordulóján. Azóta sok új ház épült benne. Ugyanebben az évben vette fel nevét az 1963-
ban alakult honismereti szakkör is. Ezen a részen már a Bocskai utca utca mindkét oldalán
jókora tömbök vannak, így nincsenek olyan házak, melyek a párhuzamos utcákra is
kijárnának, annál inkább, mert balról a Tárnáig már nincs is párhuzamos utca.

Az utca következő szakasza - a jobbról induló Deák Ferenc utca után - egyenes, közepén,
ahol balra egy zsákutca van, vízválasztóval. Onnét visszafelé folyik a víz a Tárnába a
Horváth Péter utca felé, majd az utca túlsó végén a Kecskér felé. Ez tehát az utca második
szakasza, mely már a régebben istállókkal tarkított kéltségben fut. Itt eredetileg nem
voltak lakóházakjobbról még a 70-es évek elejéig állt egy tüzelős istálló, helyén azonban
ma már modern lakóház épült. Az ezen a szakaszon épült házak már általában egyenes
vonalban vannak, újabbak, ahová többen, már korábban tanyán lakó emberek költöztek a
múlt század közepe körül, de még a tanyavilág általános megszűnése előtti időkben. Ennek
a szakasznak a jellegzetessége a baka kb. 50 méterre benyúló zsákutca, melynek nincs
külön neve - azt a célt szolgálta, hogy a korábban oda beépült két lakóházhoz, illetve a
környéken lévő kertekhez el lehessen jutni.

Az utca utolsó szakaszán volt a Lékó-kert (nagyanyám Lékó volt), mely a lakóházunkhoz
tartozó kertség volt - itt viszonylag közel egymáshoz. Ebbe a kertbe épültek bele nagy-
anyám többi testvérének a házai. (Összesen nyolcan voltak és néhányat már említettem a
Varjasnál.) Ők már nem élnek, de rokonságukból van, aki itt ragadt meg máig is.

A Bocskai utca a Sallai Imre útnál ér véget, melynek balra kanyarodó ága szintén
zsákutca, jobbra pedig nagy kanyarral visszatér a Deák Ferenc utcára és vezet a távolabbi
tanyavilág felé. Ez a Kecskéralj. (A Sallai utcának eredetileg Szent Imre utca volt a neve,
a Bocskai pedig részben egy itt lakó család nevéből Kőházi, másik vége pedig Hosszú utca
volt. A Fő út korábban Rákóczi út volt, melyet Sztálin tiszteletére róla neveztek el a
Rákosi-korban, a Rákóczi nevet pedig a jásztelki út egy szakaszára tették át. Mikor Sztálin
kegyvesztett lett, akkor biztonság okáért a Fő út nevet kapta az utca, mert ez biztosan igaz
és nem kell politikai döntéseket hozni megint róla.)

Ami rendhagyó a Bocskai utcában, a többi belterületről kifutó úthoz viszonyítva, azaz,
hogy ennek nincs kijárata a Kecskérre. Ez azonban így nem pontos meghatározás. Mivel
ezen a részen a jászberényi határ Túlatarna nevű határrésze átnyúlik a Tárnán innen, így
erre jákóhalmi terület viszonylag kevés, s az is rét volt. Név szerint is, ugyanis a terület
neve a Rét. Nem volt hát szükség a falut északról lezáró Kecskérhez (eredetileg Kecskés-
ér) való kijutásra, az a Sallai utca másik végén egy leágazásnál történhetett meg. Szükség
volt viszont arra, hogy az itt megálló csapadékvíz lefolyjon. Emiatt a jobb sarkon lakó
nagyanyám egyik testvére - aki a Bocskai utca folytatásában lévő beépítetlen telket
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használta: egy mély árkon át vezette le a vizet a Kecskérbe, melyet gondosan tisztított
nyári záporok után.

Végül még annyit, hogy napjainkban mégis van kijárat itt a faluszélre, ugyanis 20 évvel
ezelőtt építettek itt egy gátőrházat, melyhez kellett kövezett bejáró a Kecskér túlpartjára.
Azóta több szakaszban, de 2000-re teljes hosszában megépült a műút, a balra hajló
Horváth Péter utca egy szakaszán is.

Ajákóhalmi iparosságra jellemző volt, hogy 40 évvel ezelőtt még itt is egymást érték az
iparosok. Az utca páros oldalán pl. kerékpár javító, cipész, cipész, asztalos, cipész,
asztalos, cipész követte egymást. A volt kertségi részen már inkább gazdák laktak.

Utcarészlet távolban a templommal
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