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Törõcsik István:

EGY HATÁRKÕ A JÁSZSÁGBÓL
1989 decemberében – 13 évesen – Jászdózsa keleti határában jártam, kisebb,horgászható vizek felfedezése céljából. A Vámosgyörk – Újszász vasútvonaltóldélre esõ egykori Két–Halom–dûlõben bolyongva, a legmagasabb – 96 m-estengerszint fölötti magasságú – halom DNy-i oldalán elhelyezkedõ, idõszakosanvizenyõs gyepfolt alján egy kupac – vélhetõen egy épület omladékából származó –hulladékot találtam. A hulladékot hozhatták távolabbról is, hogy a mezõgazdaságimûvelést ne akadályozza, de az is lehet, hogy az 1977-es térképen még a gyepfoltbanjelölt kisebb épületbõl származott. A kövek, téglák, vasdarabok között egymészkõdarabra bukkantam, amelyen vésett betûk láthatók. A követ hazavittem és amai napig õrzöm. Az eltelt másfél évtized alatt megpróbáltam rájönni korára ésfunkciójára. Nem biztos, hogy ez sikerült, mindenesetre jelen írás keretei között egymegoldási lehetõséget szeretnék felvázolni.

A Jászdózsa külterületén elõkerült határkõ
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A kõ leírása
A kõ anyaga andezittufa, amely a Északi-középhegység több táján (a Börzsönyben,és a legközelebb esõ Mátrában is) elõfordul, így valószínûleg innen származik.1 Akõ elsõ felén szorosan egymás mellett egy I és egy D betûjel van. A betûk alsó részenem látható, itt a kõ ferde vonalban letörött. Több kisebb sérülés is látható rajta,melyek többsége feltételezésem szerint ekétõl és/vagy tárcsától származik. A töredékszélessége 18–19 cm, jelenlegi legnagyobb magassága 19 cm. Az I betû csonkamagassága 6 cm, a D-bõl 5 cm látható (a betûk eredeti magassága a D betû ívealapján 7 cm lehetett), mélységük 0,5 cm körül van. A D betû tetején egy kis vízszintesdíszítõ vonal látható, mely kissé a betû ívének indítása fölött helyezkedik el. A kõsúlya hozzávetõlegesen 4 kg.
Az elvethetõ lehetõségek
Formája alapján egy korai kõkereszt felsõ része is lehetne, csakhogy akkor afüggõleges keresztszár végén az ikonográfiai szabályok szerint INRI-nek (IesusNasarenus Rex Iudeorum – a latin szöveg magyarul: a Názáreti Jézus a zsidókkirálya) kellene lenni. A ’D’ betû ugyan csonka, de teljes mértékben azonosítható,így kövünk faragott kõ feszülethez nem tartozhatott.Sírkõnek, sírjelölésnek szintén nehéz elképzelni, hiszen a közelben – 800 m-re D-DNy-i irányban – csak az Árpád-korban volt temetõ, a Holt-Tarna egy lefûzõdöttága (Négyszállási-tó) északi partján, a Bedekovich Lõrinc 1779-es térképe általSzászegyháza néven jelölt templom körül.2 A templomot a Jászságban számosfeltárást végzõ Selmeczi László szondázó ásatással kutatta meg 1996-ban.3 Az Árpád-korban kõbõl faragott sírjelölést az uralkodókon kívül csak az elõkelõk, püspökök,nagyobb birtokosok kaptak, ezek a sírkövek is csak ritkán voltak feliratosak. Egyfalusi templom területén ilyesmi szinte teljességgel kizárható. A késõbbi Négyszállás,illetve a ma is fennálló Jászdózsa és Jászapáti temetõibõl erre a messze esõ helyresírkõ nem igen kerülhetett ki, fõleg azért nem, mivel a középkorban itt is mindenvalószínûség szerint fából készült sírjelöléseket alkalmaztak.
Ami marad
Az egyes települések közötti határ már a korai Árpád-korban létezett, a tihanyiapátság I. András király által 1055-ben kiadott alapítólevelében már olvashatunk

határleírásokat.4A késõbbi századokban a határjelölések szerepe elsõrendû fontos-ságúvá vált, a pereskedések gyakori tárgya a határok szomszédos települések lakóiáltal történõ megsértése, a határjelek megsemmisítése. Ott, ahol a földrajzi környezetnem tette lehetõvé a határok erdõkhöz, álló- vagy folyóvizekhez, természetes halmok-hoz történõ igazítását, mesterséges határjelöléseket alkalmaztak. A fák kereszttelvaló megjelölése, kérgük lehántása, a határokon húzott árkok, a mezsgyék szántatlancsíkokként való meghagyása mind erre szolgált. Az Alföldön a földbõl emelt kisebbhatárhalmok voltak általánosak. Ezeket a mesterséges dombocskákat gyakrankövekkel is megjelölték, melyek lehettek megmunkálatlanok, de a malomköveket,illetve a Dunántúlon a római sírköveket is felhasználták.5Jászdózsa határán több helyen is voltak határkövek. Ezek leírva általában a falvakközötti pereskedésekben bukkannak elõ, így az alábbi, 1701-ben lefolytatott, akorábbi évtezedek pereskedését lezárni kívánó vizsgálat alkalmával. „Az Horgas-éramint Örs felõl kiszakad, azon a tájon látott és tudott edgy kõhatárt egy laposhalmocskán, amelyre fel volt rajzolva, hogy dózsai határkõ volna az és az választanáel a dózsai földet az örsitül. Ki is mind ottan a parton állott, de a kurucos üdõbenonnét, a helybül is elvontatták, az örsi föld pedig nem ment kijjeb a homokra. Hallottaazt is, hogy edgy deákos leginy megdörgölte azon határkövet, és a betükrül úgytetszett meg, hogy az erki és dózsai határválasztó kõ volna.” Ezen a határkövöntehát egyértelmûen írás jelölte a határos településeket. Egy másik tanúvallomásazonban azt is megerõsíti, hogy egy nagyméretû kõrõl van szó. „Tudja azt is, hogya Horgas-ér mellett volt egy halmocskán felõl egy barna kõbül való határ, kihez afatens még hozzája is támaszkodott gyakorta, melly barna kõ határ ottan volt csakközel, ahol a Horgas-ér a Fertõbül folyását kezdi, és megyen a Holt-Tarnába, melyvíz alá-felé szokott szakadni és folyni.”6
Az általam megtalált kõ lelõhelyétõl délre, mintegy 300 m-re húzódik a JászdózsátJászjákóhalmától elválasztó határvonal, mely keleti irányba futván nem egészenegy kilométer után találkozik az erre merõleges jászapáti határral. A környék alacsonyfekvésû, természetes kiemelkedések nélkül, ahol a mesterséges jelöléseknek elsõren-dû szerepe lehetett. Ezt bizonyítja Bedekovich Lõrinc 1808-as, a Jászság középsõrészének vízrajzi viszonyait ábrázoló térképe is, melyen jól láthatók a sûrûn elhelyez-kedõ határdombok.7 Ilyen jellegzetes határdombokat a csongrád megyei Fábián-sebestyén külterületén a közelmúltban Bede Ádámnak és Szarka Józsefnek sikerültmegtalálni. Az általuk azonosított 7 határdombból 5 határjelzõ kõvel is meg volterõsítve. A szabályosra faragott 50-60 cm hosszú, 15-20 cm-es oldalú kövek teteje

1 Kóbor Balázs geológus, a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani Tanszéke munkatársánakmakroszkópos megfigyelés alapján tett megállapítását ezúton is köszönöm. Szintén hálás vagyokSzarka Józsefnek, írásom lektorálásáért.
2 Tóth 1976, 3. sz. melléklet
3 Új Néplap (Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap) VII. évf. 205. szám (1996. szeptember 3.), 12.

4 Szabó 1969, 107.
5 Szabó 1969, 113–114.
6 Botka 1988, 340.
7 Fodor 1942, 1. sz. melléklet
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két oldalról ferdére faragott. Bár ezek valószínûleg a 18. század második felébõlszármaznak, bizonyosan a középkori határvonalon, a középkori mintákat követveújítottak meg dombot és követ.8 A betûkkel, monogramokkal jelölt kövekre szinténszámos hazai példát találunk. Ezek a birtokos személy vagy család nevére, illetve ahatáros településekre utalnak. Mivel a Jászság az 1702 és 1745 közötti idõszakotleszámítva nem állt magánföldesúri függésben, számunkra elsõsorban az utóbbiérdekes. Egy 1722-es érdi határleírásban említik, hogy a kövön E. M. és R. betûklátszottak (Érd, Martonvásár és Ráckeresztúr hármas határát jelölve). Hasonlóan ama Ausztriához tartozó Kismarton határát a település német nevére (Eisenstadt)utaló E.S. betûk jelölték.9A Jászdózsát és Jászjákóhalmát ezen az 1–2 km-es sávon elválasztó határszakaszvalószínûleg csak Négyszállás végleges pusztulása után jött létre, amely 1594-retehetõ, amikor a korábban jelentõs település az átvonuló tatár segédcsapatok miattteljesen elnéptelenedett.10 Hogy korábban Négyszálláshoz tartozott a terület, azt azis bizonyítja, hogy 1393-ban határjárás tisztázta az Apáti és Négyszállás közöttihatárvonalat, miután a négyszállásiak elszántották az apátiak földjét. Vagyis ekkormég nem az elõször 1433-ban említett Dósával, hanem Négyszállással volt határosApáti nyugat felöl. Jákóhalma úgyszintén csak a redempció (1745) alkalmával szerzimeg véglegesen a mai határa ÉK-i részeit, ezt többek között a Holt-Tarna már említettkanyarulatának — a 20. századi térképeken is fellelhetõ — Négyszállási-tó neve isbizonyítja. A kõ elkészítésének idejét legtágabban a 17. század elejétõl a 18. századközepéig tartó idõszakra keltezhetjük.
Összegzés
A megtalált kõ funkcióját tekintve megállapításaim erõsen hipotetikusak, jászságipárhuzamok nélkül. Ennek ellenére az egyéb lehetõségek kizárásával csak egyetlenkövetkeztetésre juthattam: az egyik mesterséges határjelölõ halomba lehetett beásvaa határjelölõ kõ, melynek megtalált felsõ részét talán eke szakíthatta le. Az ID jelölésaz elhatárolt két település monogramját tartalmazza; feloldása ez esetben I=Jákóhalma; D= Dózsa. Egy másik lehetõség szerint csak Jászdózsára vonatkozik (I=Jász; D=Dósa), ez is lehetséges, hiszen a ’Jász-’ elõtag már az 1701-es határperjegyzõkönyvben szerepel Jászdózsa esetében.11 A mezõgazdasági mûvelést zavarókövet valószínûleg a 70-es, 80-as években rakták le a gyakorta vízállásos, éppenezért nem szántott gyepfolt területén.

További lehetõséget jelentene a határvonalak végigjárása és alapos átvizsgálása.Talán a kõ alsó részét is meg lehetne találni, illetve fellelni egyéb határjelzõ köveket.A kõ anyagának vizsgálata is fontos adatokat szolgáltathat, hiszen esetleges továbbileletek hasonló kõanyagai megerõsíthetik (vagy éppen cáfolhatják) feltételezéseimet.Az ilyen kereséseknek leginkább õsszel és télen van nagyobb esélyük, mikor anövényzet a szántókon, illetve a nem mûvelt területeken a legritkább. Tapasztalataimalapján jó esély van további határkövek elõkerülésére, hiszen a különbözõ kiforgatottköveket a földek mûvelõi a tárcsák és vetõgépek védelme miatt általában a mezsgyérehordják ki, sokszor a mezsgyekarók tövéhez, azok láthatóbbá tételére. Így csakvégig kell járni türelmesen, nyitott szemmel a határokat.
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Összegzés
A megtalált kõ funkcióját tekintve megállapításaim erõsen hipotetikusak, jászságipárhuzamok nélkül. Ennek ellenére az egyéb lehetõségek kizárásával csak egyetlenkövetkeztetésre juthattam: az egyik mesterséges határjelölõ halomba lehetett beásvaa határjelölõ kõ, melynek megtalált felsõ részét talán eke szakíthatta le. Az ID jelölésaz elhatárolt két település monogramját tartalmazza; feloldása ez esetben I=Jákóhalma; D= Dózsa. Egy másik lehetõség szerint csak Jászdózsára vonatkozik (I=Jász; D=Dósa), ez is lehetséges, hiszen a ’Jász-’ elõtag már az 1701-es határperjegyzõkönyvben szerepel Jászdózsa esetében.11 A mezõgazdasági mûvelést zavarókövet valószínûleg a 70-es, 80-as években rakták le a gyakorta vízállásos, éppenezért nem szántott gyepfolt területén.

További lehetõséget jelentene a határvonalak végigjárása és alapos átvizsgálása.Talán a kõ alsó részét is meg lehetne találni, illetve fellelni egyéb határjelzõ köveket.A kõ anyagának vizsgálata is fontos adatokat szolgáltathat, hiszen esetleges továbbileletek hasonló kõanyagai megerõsíthetik (vagy éppen cáfolhatják) feltételezéseimet.Az ilyen kereséseknek leginkább õsszel és télen van nagyobb esélyük, mikor anövényzet a szántókon, illetve a nem mûvelt területeken a legritkább. Tapasztalataimalapján jó esély van további határkövek elõkerülésére, hiszen a különbözõ kiforgatottköveket a földek mûvelõi a tárcsák és vetõgépek védelme miatt általában a mezsgyérehordják ki, sokszor a mezsgyekarók tövéhez, azok láthatóbbá tételére. Így csakvégig kell járni türelmesen, nyitott szemmel a határokat.

Irodalom
BEDE–SZARKA 2003Bede Ádám–Szarka József: Egy középkori határjárás nyomában.Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 2002. Szerk.: Erdélyi Péter-Szûcs Judit. Szeged, 51-72.
BOTKA 1988 Botka János: Latin és magyar nyelvû források a Jászság XVI–XVII.századi történetéhez. In: Szolnok Megyei Levéltári Füzetek 11. Szolnok,179–358.
FODOR 1942 Fodor Ferenc: A Jászság életrajza. Budapest
SZABÓ 1969 Szabó István: A középkori magyar falu. Budapest
TAKÁCS 1987Takács Lajos: Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyaror-szágon. Budapest
TÓTH 1976 Tóth János: A Jászkunság helyzete a 18. század végén. BedekovichLõrinc kéziratos könyve. Jászsági Füzetek 13. Jászberény

8 Bede–Szarka 2003, 58.
9 Takács 1987, 103–104.
10 Botka 1988, 246.; 249.
11 Botka 1988, 337.




