
GAZDASÁG - TERMÉSZET - KÖRNYEZETVÉDELEM - EGÉSZSÉG

Fodor István Ferenc

TÚLÁTÉS TÚLATARNA
A jászberényi határrészek fordulatos törtéflete

Van egy terület a jászberényi határban, amely szinte a világvége, szinte megközelíthe-
tetlen az anyavárosból. Talán ez Jászberény legjobban kirajzolódó határrésze, amely nincs
nagyon messze a várostól, egyik oldalán karnyújtásnyira a műút, és két település közelsége
is megkönnyítette az itt lakók életét. De ha kedvük volt, akkor akár csónakkal is közleked-
hettek. Viszont ha be akartak jutni Jászberénybe, akkor azt a saját határukon át nem tudták
megtenni, csak ha felgyűrték a gatyaszárat és átgázoltak a Tárnán, vagy járt úton, Jákó-
halmán keresztül. Az ellentmondások földje hát ez a kis határrész. Egy azonban biztos: a
nyári napfordulón innét indul a Nap égi útjára a jászberényiek számára; lévén ez a terület
a határ legészak-keletibb része.

A jászjákóhalmiak számára a Tárna Jászberény felé eső oldalán elterülő jákóhalmi
terület a Túlát nevet viseli, a jászberényiek Tárna jákóhalmi oldalára eső területet Túlatar-
nának nevezik. így szerepelt már ez Bedekovich Lőrincz 1798-as térképén is.1 Teljesen
pontosan idézve; ott Túl a Tárnán néven, mely az ott lévő kaszálókra utalt.

Van egyébként egy ennél kisebb területe is Berénynek, mely a már egyesült Tarna-
Zagyván túlra esik. Ez viszont a Necső nevű határrész egy része Jákóhalma és Jásztelek
között, ahol legalább van egy bürü - azaz a „Fekete-híd" néven ismert masszív fahíd, —
amelyen a volt Kossuth Tsz. teherjárművei is átkelhettek. Leszámítva, amikor árvíz volt.

A mi kis tárgyalt területünk jellegzetes elhelyezkedése a jákóhalmiak és dósaiak részére
sem egyértelmű, ugyanis sokan rávágják, hogy itt a két falu határos egymással - nem
tudván róla, hogy a közös határ keletebbre van, mert ide bizony beékelődik egy kis berényi
földdarab.

A Túlatarna határai ma: nyugatról a névadó folyó, északról Jászdózsa, keletről és délről
Jászjákóhalma. Északkeleti csücskén a hármashatár a jászberényi határ legkeletibb pontja,
Bedekovich idézett térképén itt még ábrázolva van a Csörsz-árok mellékárka - a Kisárok,
mely nyugat-keleti irányban átszeli a Túlatarnát és a hármashatár közelében érinti a
jákóhalmi határt.

Nem mindig volt azonban ilyen egyértelmű, hogy hol van ennek a területnek a határa.
Egyáltalán: hogyan került át a jászberényi határ a Tárna túloldalára? Ha visszamegyünk a
török előtti időkbe, akkor ugyanezen a területen még nyoma sincs Jászberénynek. Ez a
terület Négyszállás határa volt. Jákóhalma nem volt határos Dósával.2 Mindezek mellett
még azt sem mondhattuk volna, hogy a terület nyugati határa a Tárna volt, ugyanis a Tárna

1 Fodor Ferenc, 1942: A Jászság életrajza. Bp, 1942 c. könyvének színes térképmelléklete.
2 Jászdózsa községnek semmi köze nem volt Dózsa Györgyhöz. A XX. század elején, amikor az ország közigazgatását

rendezték, az eredetileg Jászdósa nevű település a Jászdózsa nevet kapta. Előtte tehát eleve Dósa néven szerepelt, mint
ahogy az idősebbek még ma is így említik, sőt a helyi honismereti szakkör is ezt a nevet viseli. Dósa egyébként mai
ismereteink szerint a Dávid becéző változata volt, mint a Jákó a Jakabnak.
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számtalan ága össze-vissza folyt, s a főbb ágai a mainál keletebbre, nagyrészt mocsár-
világot teremtve itt. Tehát az északi - dósai -, illetve a déli - jákóhalmi - határ volt csak
úgy ahogy a mai helyén.

A török időkben még* Négyszállás az egyik leggazdagabb faluja volt a Jászságnak -
Selmeczi László régészeti feltárása bizonyította, hogy eredeti jász településű község volt,
amely azonban elpusztult a török hódítás idején. Érdekes módon a módosabb települések
jutottak erre a sorsra, mint pl. Agó is. Talán az is a pusztulás oka volt, hogy olyan nagy
adókat vetettek ki a törökök, melyeket az itt élők már nem tudtak előteremteni.

Ahhoz azonban, hogy Négyszállás Jászberény része lehessen, még előbb el kellett
tűnnie a térképről Borsóhalmának, mert ez a falu viszont Berény és Négyszállás között
volt. Ez azonban elég gyorsan megtörtént, ugyanis a borsóhalmiak az első komolyabb
török betörésnél - 1535-ben - befutottak Jászberénybe és a falu ettől kezdve gyakorlatilag
megszűnt; határával együtt beleolvadt Jászberény határába.3

Berény - ahol török katonaság is székelt, hiszen itt épült fel a Dzsánfedá - a török
palánkvár - biztonságosabb helyzetben volt a környező falvaknál, és szemmel tartotta az
elnéptelenedő szomszédokat, igyekezvén megszerezni azoknak a határát. Nagyon
agresszívan nekirontott például. Jákóhalmának is a XVII. században, de a kétfordulós
perlekedés nem járt számára eredménnyel. Bővítette viszont a határát a már említett
Borsóhalmával, majd megnyílt a lehetőség a négyszállási és a boldogházi határ felé is.
1667-ben Jászberény kérelemmel fordult a Kamarához, mely szerint már 48 éve használja
a négyszállási és a boldogházi határt.4 Ha ezt az időpontot hitelesnek fogadjuk el, akkor
Négyszállás már 1610 körül elpusztulhatott.

Ugyancsak a XVII. század második feléből származó adat, hogy Négyszálláson 68
berényi és 20 jákóhalmi gazda birtokol földterületet szántóként, illetve kaszálóként.5

1719-ben Orczy István főkapitány megerősítette a jákóhalmiak jogát a további földhasz-
nálatra, miután igazolták, hogy árendát is fizettek érte.6 Ezt 1728-ban ismét megerő-
sítették.7

Az 1700-as évek első felében sor került a tényleges megosztásra is Berény és Jákóhalma
között. Berény tehát nem tudta az elpusztult falu egész határát megszerezni, viszont az övé lett
a kétharmada, Jákóhalmáé pedig az egyharmada. Négyszállás határa igen hosszú és keskeny
volt, hiszen még 1493-ban Jászapátival is volt határpere, és ma is Négyszállási-tó a neve
annak a vízállásnak, amely a jákóhalmi határban az apáti határ közelében található, ahol egy
Árpád-kori falu is állott. Ugyanakkor a határ túlsó vége egész az ágói határig elnyúlt.

Nem először tört ki határvillongás Jákóhalma és Berény között 1735-ben „bizonyos
négyszállási puszta egy része iránt". Ahogy a herényiek elmondták: „...Négyszállás nevű
falu az pogány Török tűrhetetlen ínsége végett az teleket ma nem laktatva, kényteleníttetett
néhány megmaradt lakosság (nemes) Jász Berény városának. Lakossági köriben magokat
íratni és így minden terhével az említett Puszta Teleket Jász Berény várossához..."

3 Fodor Ferenc, 1942: A Jászság életrajza. Bp, 1942
4 Gyárfás István, 1885: a Jász-Kunok története. IV. Bp., 1885
5 Kiss József, 1979: A Jászkun Kerületek parasztsága a Német Lovagrend földesúri hatósága idején. Bp., 1979
6 Jászjákóhalma tanácsi jegyzökönyve. 1734. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (A továbbiakban: SZÁL)
7 Kocsis Gyula, 2002: Jászjákóhalma gazdaság- és néptörténetéből. Jászjákóhalma, 2002
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(csatolta a császár). Ám a jákóhalmiak „Molnár Jóseph ekéit ...hatalmasul fegyveres
kézzel már lóit kifogván behajtották ..." Ebből a területszerzési csatározásból is
Jákóhalma került ki győztesen; mint mondták: a Jászság soha nem tartozott a Kamara alá,
a jákóhalmiak viszont az árendát mindig megfizették. „Négyszállás puszta negyed
részének birtokait igazolni tudták régtől fogva". Tehát Jákóhalma továbbra is jogosan
használja - mint azt Mathias Nagy (Nagy Mátyás) jász kapitány megállapította.8

1745-ben a Redemptio alkalmával Jákóhalma megváltotta Négyszállás puszta terüle-
tének harmadát 1000 rhenes (rajnai) forintért,9 így ekkor kialakult területünk mai keleti
határa is.

Mivel Jákóhalma megint vitába keveredett Berénnyel a négyszállási határ miatt, ezért
Komáromy Menyhárt kapitány úr 1795-ben felajánlja, hogy az egész Négyszállás területét
mérje fel Bedekovich Lőrinc, a Jászkun Kerületek „hites Mértséklője".10

Hátra volt még a nyugati határ, hiszen a Tárna ágai össze-vissza bejárták e területet, így
szükség volt egy új meder ásására.

1795-96-ban a Berényi, Jákóhalmi és Dósai jászok egyesült erővel csatornát ástak 1000
öl (kb. 2 km) hosszúságban és 5 öl szélességben, hogy az össze-vissza kanyargó folyó
vizét levezesse a Tárnán. Ma is ebben folyik a Tárna a Jákóhalma és Dósa közötti egyenes
szakaszon. 1796. március 9-én nagy ünnepséget csaptak Berényi és Dósai uraimékkal
„Jákóhalma helységében egyben seregelvén, ottan elsőben is ő királyi hertzegségének
hosszas, és szerentsés életéért dob, trombita, 's egyéb kari musikák ékes hangzási mellett,
a 'mozsaraknak pedig többszöri durrogtatási alatt azon helységnek ékes templomában
énekes sz.misét szolgáltatván, buzgó áhétatossággal könyörögtenek." A szentmise után
számos szekereken, muzsikásokkal együtt vonultak ki, ahol Bedekovich Lőrinc földmérő
úr méltatta az árkot':, majd „...dob, trombiták vig harsogási, s' a1 mozsaraknak messzire
elhangzott dörgései között, nagy örömmel, és gyakori Éllyen! kiáltással Jósef
Tsatornájának neveztetett..."13 el a jelenlegi nádor tiszteletére.

Nagy ünnepség zajlott hát annak alkalmából, hogy a ma is látható egyenes Tarna-
szakasz elkészült, s ezzel a ma Túlatarnának nevezett határrész - mely ekkor már 40 éve
hivatalosan is Jászberény része volt - elnyerte mai határait.

A herényieknek engedélyezik a jákóhalmiak, hogy nyilasaikból14 a szénát hazaszállít-
hassák a jákóhalmi fahídon keresztül, de csak úgy, ha egy nyomon járnak, és nem vágják
össze a gyepet. Erre két csősz vigyázzon, akik értesítve legyenek a szénahordásról." Erre
azért volt szükség, mert a néhány évtizeddel korábbi új Tarna-ág kialakításával végleg
megközelíthetetlenné vált Berény felől ez a terület, tehát szükség volt a jákóhalmiak
jóindulatára, hogy a herényiek saját területükről elszállíthassák a terményt.

8 Jászjákóhalma tanácsi jegyzőkönyve, 1935. SZÁL
9 Bagi Gábor, 1995: A Jászkun Kerület társadalma a Redemptiotól a polgári forradalomig 1745-1848. Szolnok, 1995
10 Jászjákóhalma tanácsi jegyzőkönyve, 1795. SZÁL
11 Magyar Kurir MDCCXCVI esztendőre. D. Decsi Sámuel által I. fertály esztendő. (1796.1. negyedév)
12 Jászjákóhalma tanácsi jegyzőkönyve, 1796. SZÁL
13 Magyar Kurir 1796
14 Korábban nyílhúzással döntötték el egy adott területen belül a tulajdon helyét. Ez a terület volt a nyilas.
15 Jászjákóhalma tanácsi jegyzőkönyve, 1823. SZÁL A szénahordás a berényi határ Túlatama nevű határrészére vonatkozik,

mely a korábban ásott József csatornától keletre esik Jákóhalma és Oósa között.
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Ezt követően a XIX. század közepén a jászberényi határban is megtörtént a tagosítás -
a földközösség megszűntével -, így ott is elkezdődött a tanyásodás legnagyobb hulláma.

Az 1920-as évek végén került szóba a két szomszéd község között, hogy műutat épí-
tenek, és felvetődött, hogy Berényt is be kellene ebbe vonni, hiszen a Túlatarna az ő hatá-
rához tartozik. Jászberény nem volt erre vevő, és talán ez is az egyik oka, hogy keletebbre
épült meg az út 1934-re elkerülve a berényi határt, noha néhol 10-20 méterre is meg-
közelíti.'6 A másik ok viszont az volt, hogy ez a terület árvízveszélyes volt nagy részben,
hiszen a Tárna árvízvédelmi töltésének építése még csak a II. világháború idején kezdődött
meg.

Az 1940-es évekre visszaemlékező ott lakó szerint ezen a kb. 300 holdas - 160 hektár
körüli - területen 9 tanya volt." Érdekes egy kicsit ezek gazdái között is szétnézni; kik
voltak ők és mi lett a sorsuk. Közvetlen a Tárna partján volt két tanya, a Dózsa felőli részen
másik kettő, a terület közepén szintén kettő, három pedig a jákóhalmi határ közelében. A
terület közepén volt egy észak-déli irányú dűlőút, mely Dózsát összekötötte Jákóhalmával.
A Sóskáspartnál jött be a faluba, a mai Kiss Ernő utca folytatásaként. A tanyákra általában
jellemző - máshol is a környéken, - hogy párosával igyekeztek építeni a földszomszédok.

Név szerint hét tanyatulajdonos (Besenyi, Kármán, Kiss, a két Kovács, Sárközi, Vidra)18

elődje már szerepelt Jászberény redemptusai között, a két Nemoda pedig Jászárokszállás-
ról származhatott ide; elődeik ott voltak redemptusok.

Néhány tanya jeles lakójáról külön is meg kell emlékezni. Kovács András - aki a Tarna-
parton lakott - megkülönböztető nevén Kis Kovács András — búcsúvezető volt. Már ebben
is kötődött Jákóhalmához; hiszen az ittenieket vezette a szentkúti búcsúba Mátraverebélybe.
Jákóhalmáról Dósa felé mentek - hagyományosan, gyalog - és útba ejtették a tanyáját.
Leszármazottai ma Jákóhalmán élnek. Tanyájuk még elhagyatva állt az 1990-es évekig.
Érdekessége volt, hogy olyan közel volt a Tárnához, hogy a korábbi gátat az 1970-es
években nem tudták a lakóház mögött megerősíteni, mert nem sikerült az akkori gazdával
- János nevű fiával - megegyezni. A tanya már eltűnt, de a gát ott azóta is gyengébb
maradt. Sárközi Béláék, Kovács Béláék, Kármán Andrásék és az adatközlő Vidra Sándor
leszármazott Jákóhalmára került; mégpedig mindegyikük az oda legközelebbi utcába, a
volt öregtemető helyén épült, illetve közvetlen mellettük lévő házakba. A Dózsa közelében
lakó Kiss István oda költözött, Nemodáék (József és János) és Besenyi Ferenc pedig az
„anyavárosba": Jászberénybe. A Nemoda család is adott jeles személyiségeket: egy másik
János Jákóhalmán is jegyzősködött, Józsefnek pedig Árpád nevű fia elkerült messzebbre,
azonban az ő fia: István jelenleg a Család- és Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője,
aki az elmúlt évben a jákóhalmi honismereti szakkör vendége volt és nagy szeretettel
beszélt e tájról, ahol gyermekkora nyarait töltötte a nagyszülői tanyán."

16 Jászjákóhalma képviselőtestületi jegyzökönyve, 1927. SZÁL
17 A visszaemlékező Gyurkó Istvánná, született Vidra Erzsébet; honismereti szakköri tag, aki a jákóhalmi határban lakó leendő

férjével Jákóhalmára költözött.
18 A nevekben vannak betűeltérések (y, ékezethiány).
19 Nemoda István már több évvel ezelőtt is járt a Jászságban és tartott előadást a térség polgármestereinek. Akkor -

polgármesterként - velük jöttem kocsival haza Jászapátiról s a jákóhalmi Szent Vendel-szoborhoz érve megjegyezte, hogy
ott jártak be a düllőúton a faluba. Különösen a malom előtti őrlésre várakozás maradt meg az emlékezetében.
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Az itt lakók részére nem volt véletlen a jákóhalmi kötődés, mivel a terület legközelebbi
pontja nem volt messzebb a falu szélétől egy kilométernél és ha Jászberénybe mentek -
mely minimum nyolc kilométerre volt - akkor is itt jártak át; Jászdózsa felé jóval nagyobb
volt a kerülő és messzebb is volt. Itt intézték tehát azokat az ügyeiket, melyek nem várták
el az anyaváros hivatalainak felkeresését.

Ugyanúgy, mint a környező települések határában; a téeszek szervezése itt is tönkretette
a tanyavilágot. Ma már csak az egyik Nemoda-tanya helyén lévő épületegyüttes látható,
de ez egy egészen sajátos és különös történet.

Ez a terület a jászberényi Kossuth téeszé volt, amelynek szintén csak gondot okozott,
mert Jákóhalmán keresztül átjárva kellett művelni a viszonylag nem nagy területet. 1974-
ben túladtak rajta; eladták a tiszafüredi Kosárfonó Vállalatnak,20 amely a legmagasabb rész
kivételével - körülbelül háromnegyed részét - betelepítette fűzfavesszővel. Ez főleg a
jászdózsaiaknak adott munkalehetőséget, de voltak ott jákóhalmi dolgozók is. A
központnak Jákóhalma belterületének közelebbi részén megvettek egy lakóházat a Fő úton
iroda és szolgálati lakás céljára. A vesszőt évente levágták és szállították Tiszafüredre, ahol
bútorokat fontak belőle. Használatba vették azt a hosszú műhelyépületet is, amit még a
téesz épített a dózsai úthoz közelebbi Nemoda-tanya helyén.2' Az eredeti tanyából ma már
nincs semmi. A „vesszősek" - ahogy a helyiek nevezték őket - körübelül másfél évtizeden
át tevékenykedtek itt, majd az 1980-as évek vége felé megszűnt ez a munka. Egyrészt
azért, mert ez elöregedett, megritkult vessző kitermelése már nem volt gazdaságos,
másrészt meg a rendszerváltozás miatt is változtak a munka- és piaci viszonyok.

A hajdani vesszős terület mindenesetre még elvadulva is hosszabb ideig megmaradt,
ugyanis a jákóhalmi vadásztársasághoz tartozik ma is, és a tenyésztett fácánoknak nagyon
jó búvóhelye volt. Innen lehetett őket a jákóhalmi erdő felé kihajtani nagy terítékű vadá-
szatok alkalmával, amelyek igen gyakoriak voltak ekkoriban nyugati vendégvadászokkal.
1987-ben is a megye 36 vadásztársasága közül az első volt a jászjákóhalmi Béke Vadász-
társaság."

Az utóbbi másfél évtized már Lukácsi Zoltán -jákóhalmi gazda - nevéhez kötődik, aki
korábban itt dolgozó felesége révén bérelte a területet, a már említett volt téesz-épület
mellé a volt Nemoda-tanya helyén tanyát épített, s ma is ott lakik a Túlatarna egyetlen
családjaként. A legutóbbi időben meg is vásárolta az egész területet, ahol családi gazdálko-
dást folytat.

Még egy igen jelentős esemény tartozik a terület krónikájához; az az ásatás, melyet
Kertész Róbert folytatott itt; felfedezve, hogy a jégkorszak végén sem néptelenedett el az
Alföld. Az epipaleolitikum emberének leleteit éppen a Jászkunság egyik korábbi számá-

20 Az 50 éves a jászberényi Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet 1948-1998. Jászberény, 1998. (Szerk.: Besenyi Vendel)
kiadvány alapján.

21 Az épületet a fiatalon elhunyt amatőrfestő - Kozmóczki Géza (1949-1975) is megörökítette. A kép testvérénél - a Somogy
megyei Nagyberkiben - ma is megvan.

22 A rendszerváltozáskor magam is több alkalommal kint voltam hajtőként, ugyanis a vadászok úgy segítették a honismereti
szakkört, hogy a végzett munkánkért kaptunk a lőtt fácánokból, melyet év végi vacsorához használtunk fel.
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ban írja le a feltáró régész.23 Az értékes leletek mellett azonban egy másik korszak anyaga
is előkerült: egy Árpád-kori kemence, amely a jákóhalmi határban lévő Félegyháza
faluhoz tartozhatott.

Lám; mennyi érdekességet tartogat a föld és az irattárak mélye azok számára, akik
Jászberény e kis félreeső, de mégis oly közeli területével akarnak megismerkedni.
Remélem, hogy kicsit sikerült közelebb kerülni az olvasónak a Túlatarnához, a hajdani
népes Négyszállás falu határának egy kis szeletéhez.
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