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Ézsiás Adrienn–Horváth Brigitta–Kalló Brigitta

A JÁSZJÁKÓHALMI TEMETŐ

Előzmények

Az első temetők mindenhol a falu temploma körül, illetve alatta voltak. Így volt ez 
Jákóhalmán is, melyet igazolt az 1996-os ásatás, amikor Selmeczi László megszondázta a 
templom halmát és XV. századi őseink ruházatának foszlányait találta.1 

Amikor Mária Terézia az 1770-es években elrendelte, hogy a temetőket a templomtól, 
illetve a falutól távol kell kijelölni, akkor 300 év után itt is megszűnt a templom köré te-
metkezés, és közel egy km-rel távolabb, a falu szélén jelölték ki a temető helyét. Ez azonos 
volt az 1963-ban megszüntetett öreg temetővel.2 Amikor itt a temetkezés zajlott, a sűrűn 
lakott belterület még messze volt, mivel a környező területeken a kétbeltelkes települések-
re jellemző istállókat tartalmazó kertek voltak. Az éppen akkoriban alakuló honismereti 
szakkör kérésére az egyik fuvaros néhány sírkövet megmentett az utókor számára. Ezek 
ma a helytörténeti gyűjtemény udvarán láthatók.

Ezzel a temetővel egy időben a mai Kakasos Jézus mögötti kápolna körül is gyereksí-
rok voltak.

A mai temető

Mivel a lakosság száma is egyre növekedett és a különböző járványoknak is egyszerre sok 
halottja volt, így a XIX. század közepére már szükségessé vált egy új temető nyitása. Az 
egyik legnagyobb kolerajárvány 1831-ben volt, mely néhány hónap alatt több száz áldozatot 
szedett. Talán ez is meggyorsította az új temető helyének kijelölését, mivel abban már 1853-
ban eltemették az első halottat: Pataki János káplánt, akinek az volt az utolsó kívánsága, 
hogy az új temetőben helyezzék örök nyugalomra.

Ez már a mostani – tehát harmadik – temető. Mai értelemben véve nagyon messze jelöl-
ték ki a falutól, hiszen közel egy km-re került megint távolabb, egészen a tanyára, mivel 
az öreg temető után – ahol ma a sportpálya van – dögkert volt, utána pedig legelő. Akkor 
még tanyák sem voltak a közelben, de később épült néhány, mely ma már a belterület 
része, amiképpen a temető is. Akkor még azt a magaslatot Szőkehalomnak hívták világos 
színű talaja miatt. Mondták az öregek, hogy „majd megpihenünk a Szőkehalmon”. Mára 
persze ez a földrajzi név teljesen eltűnt, a mai temető név miatt már senki nem használja, 
sőt nem is ismeri.

Mai képét a temető 1884-re nyerte el, amikor a korábbi Kálváriát a mögötte lévő kápol-
nával lebontották és kivitték az új temetőbe.

1 A szondázás része volt Fodor István Ferenc akkori polgármester, honismereti szakkörvezető több éves tervének, 
melynek keretében saját költségére bizonyította a határban található volt lakott helyek valódiságát, illetve korát.
2 Ma a helyén épült házak közti öregtemető utca őrzi az emlékét.
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A régi temető nagyon kis területű volt – ezért is telt meg gyorsan. Az új temető kijelölé-
sekor viszont már annyira bíztak a község további növekedésében., hogy két oldalról még 
egy L alakú területet is tartottak fenn, mely ma is megvan, de bizonyos, hogy arra már soha 
nem lesz szükség, A lakosság növekedése az 1920-as években ötezer főnél megállt, mivel a 
születések száma is erősen lecsökkent. Nem beszélve arról, hogy a nagy járványok is meg-
szűntek, mely a védőoltások mellett az artézi kutak fúrásának is köszönhető.  Sok járványnak 
a Tarna szennyezett vize volt az okozója, hiszen addig abból ittak, korábban rengeteg gyerek 
halálát is okozta. .Napjainkban viszont sok a hamvasztásos temetés is, mely lényegesen ki-
sebb helyet kíván.
Mivel az első sír csak 162 éves, így néhány környező temetőhöz viszonyítva sokkal keve-
sebb a különlegesebb sírok és egyéb emlékek száma.

Látnivalók

A temetőbe két kapun át lehet bejutni, az egyik csak nagy ünnepeken van nyitva, a másik – 
a főkapu – állandóan. Onnan egyenes – 1991 óta kikövezett – út vezet a központba, ahol a 
kápolna áll.

Ha belépünk a nagykapun, mindjárt jobbról a második sír a már említett kápláné, aki 
tüdőbajban halt meg 30 évesen, 1853 januárjában.
A bejárat másik oldalán az ötödik sír az első sorban egy jeles személyiségé. 

A Ficzek kripta
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Róza bácsi – azaz Hauser Rozália –, a község 
hermafrodita hajdani postamestere 1933-ban 
halt meg 66 éves korában. Legendás személyi-
ség volt, aki férfikalapban, kislajbiban, alul pe-
dig szoknyában járt. Bőszen szivarozott és ivott, 
aktívan részt vett a társasági életben. Legendák 
maradtak fenn róla, hiszen még a nemrégiben 
meghalt legidősebb szakköri tag is ismerte 
személyesen.3 Ő is valahonnan menekültként 
érkezett Trianon után az új határokon túlról. A 
sírjára Rozáliát írtak, az anyakönyvből4 viszont 
kiderül, hogy valójában Róza volt a neve, de 
ezt a nevet valószínű, hogy a községben nem 
ismerték el külön névnek.

Innen befelé indulva a temetőbe, a fő út két 
oldalán a keresztút 7-7 stációja5 található. Tég-
lából emelt négyszögletes mértani alakzatok, 
kétfelé nyitható vasajtóval, melyek már nem 
zárnak, így egy erősebb szél is kinyithatja. Eze-
ket egyébként csak jeles alkalmakkor nyitották 
ki. Mögötte az adott stáció képe látható. Doku-
mentum maradt fenn arról, hogy amikor ezeket 
elhelyezték, sok lakost félrevezettek. Többen 

ugyanis kifizettek 1-1stációt abban a hitben, hogy megépítésüket követően az ő sírjukhoz 
kerül. Amikor viszont elkészült az új terv, csalódniuk kellett, mert a mai formában helyezték 
el ezeket. Az érintettek perre mentek, és nekik lett igazuk, mert jóhiszeműen fizettek egy 
ígéret teljesítésének reményében, ami nem valósult meg.

A stációk között szép oltott akácok álltak mindkét oldalon, 130 éven át. Sajnos hiába 
volt a korábbi önkormányzat 1992-es helyi rendelete a fák védettségéről, a következő önkor-
mányzat az új pappal egyetértésben 2014-ben kiirtatta azokat.
Balról egy olyan út menti kereszt látható, amely eredetileg a kapitányréti iskolánál állt, így 
ott mutattuk be tavalyelőtt az évkönyvben.6

A kereszt után jobbra, az úttól számítva két sírt követően egy régi feszület áll, mely vélhe-
tően a Szőkehalom legmagasabb pontjára készült 1853-ban. Ez a dátum egyben az első sír 
hantolásának ideje is az új temetőben. A rendelkezésre álló hely és a nagy méretű betűk miatt 
a szöveg sokszor tördelt, illetve elválasztott:

AZ/ISTEN/DICSŐS-/SÉGÉRE/ÁLÍTAT-/TA/SZöLLŐ-/SI DÁ-/VID/1853.

Mellette – a másik oldalon – is neves személy sírja látható, noha ezt sokan nem tudják 
Jákóhalmán. Zámbó István (1926–2002) a Magyar Rádió bemondója volt, s élettársa 
3 Farkas László (1921–2012)
4 Községi önkormányzat, halotti anyakönyv 1933.
5 Állomása. Krisztus keresztútjának 14 jeles pontját a latinos stáció szóval jelölik.
6 Külterületi szakrális emlékek Jászjákóhalmán.

A kápolna a Kálváriával
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jákóhalmi. Mögötte pedig a Vallent család sírjai közt Váradi Zoltán (1897–1983), a honis-
mereti szakkör alapítójának sírja található.
Kb. az út felénél, ha balra letérünk, a sor végén két második világháborúval kapcsolatos sírt 
találunk. A közelebbi egyszerű sír felirata:

ITT NyUGSZIK
22 NÉVTELEN HŐS

1944

22 ANONyM
DEUTSCHE UND

UNGARISCHE HELDEN

Szakkörvezetőnk – Fodor István Ferenc – elmesélte a történetét. 1944 őszén – a no-
vemberi front7átvonulása után – a mindenfelé heverő áldozatokat, illetve azok maradványait 
humánus okokból az akkori temető gondnoka8eltemette egy kisebb és egy nagyobb kopor-
sóba, közös sírba, magyar felirattal. Ezt ő még személyesen mesélte el a szakkörvezetőnek, 
aki viszont később kapcsolatba lépett az NSZK-beli Kassel német áldozatokat nyilvántartó 
irodájával. Később, amikor polgármester lett – 1990–2002 között – ő íratta rá németül is a 
sírra a szöveget. A sírban többféle nemzet fiai voltak. Most már múlt időben, mert a kasseliek 
megbízásából később exhumálták.

A gondnok elmondása szerint magyar, német, szovjet vegyesen volt az eltemetettek kö-
zött. Hivatalosan azonban nem volt köztük szovjet, mert az ő maradványaikat a háború után 
összeszedték, és a jászberényi Fehértói temető melletti szovjet parcellában helyezték el. Ez 
azonban az akkori állapotok között egyáltalán nem biztos, hogy pontosan megoldható volt.
A 22 névtelen hős mellett áll viszont annak a szobornak a torzója, mely kötelezően minden 
magyar településen ott állt a szocialista évtizedekben. Ez a szobor a dicsőséges felszaba-
dítókat köszöntötte, az viszont nem bizonyított dolog, hogy oda valóban temettek szovjet 
katonákat. A honismereti szakkör már 1989 eleje óta gyűjtötte a második világháborús hősök 
és áldozatok neveit, azzal a szándékkal, hogy emléket állítson nekik. 1990 végére konkre-
tizálódott, hogy a szovjet emlékmű helyére állítják fel. Így annak az orrnótlan alaprészét 
elbontották, a szöveges obeliszket pedig elhelyezték itt a temetőben. Így is a „felszabadítók” 
dicsőségét zengi, de a temetőben már jogosan emlékeztethet az elhunyt szovjet katonákra, 
mert a halott katona nem ellenség.9 Az egyik oldalán a magyar szöveg:

A MÁSODIK
UKRÁN HADSEREG

HŐS KATONÁI ÉS TISZTJEI
EMLÉKÉRE,

AKIK A FASISZTÁK ELLEN
VÍVOTT HARCOKBAN ESTEK EL

7 1944. november 15. után, amikor a szovjetek átvonultak a falun a németek nyomában.
8 Bárdos István
9 Több falugyűlést hívtak össze az ügyben, mire a döntés a politika előre haladtával megszülethetett. A szovjet 
emlékmű elbontását még az utolsó tanácselnök végeztette el.
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JÁSZJÁKÓHALMA KöZSÉG
FELSZABADÍTÁSÁÉRT.

1944. NOVEMBER 15.10

öRöK EMLÉKÉRE
ÁLLÍTTATTA

JÁSZJÁKÓHALMA
DOLGOZÓ NÉPE

A másik oldalán – mely a fő oldala volt – ugyanez a szöveg ciril betűkkel, oroszul.11 Utólag 
ráhelyeztek egy táblát két szovjet katona nevével, akik vélhetően itt haltak meg, kilétüket a 
családjuk derítette fel.
Visszatérve a temetői főútra, egyenesen a Szent Kereszt Felmagasztalása temetőkápolnához 
érünk, amely előtt Krisztus-szobor áll a két latorral: a Kálvária, mely befejezi az idevezető 
temetői út stációinak történetét. Ez az a kápolna, mely eredetileg a Kakasos Jézus mögött állt 
a belterületen, de 1884-ben lebontották és itt építették fel. Búcsúja minden évben szeptember 
14-én van. Ez a temetői búcsú. Másik alkalommal Mindenszentekkor van itt szertartás.12A 
középen álló feszület talapzatán az alábbi felirat olvasható:

AZ ISTEN
DICSŐSÉGÉRE

S A JÁMBOR KER. HÍVEK
ÁJTATOSKODÁSÁRA

EMELTETTE
A JÁSZ JÁKÓHALMAI

RÓM. KATH. HITKöZSÉG
1884

A kápolna körül körparcellák találhatóak, a temető távolabbi részén pedig sorba rendezve a 
sírok. Az első körben a község több jeles személyiségének sírja látható. Balról elindulva az 
elsőt mindjárt egy végtelen fájdalmú ifjú férj állíttatta fiatalon elhunyt nejének. Több mint 
egy évszázada állja az idők viharát a letört oszlop, rajta a név: Bolgár Emilné Farkas Terézia, 
aki 21 évesen halt meg. Valószínű, hogy a hölgy lehetett jákóhalmi, a férj viszont mint újság-
író volt ismert, aki korabeli helyi és országos lapokban publikált.13

10 Ezen a napon vonult át a front a községen és foglalták el a szovjetek.
11 Az eredeti szobrot 1956-ban ledöntötték, a mostani 1957-ben készült azok pénzéből, akik a ledöntésben rész-
vettek és büntetést kaptak.
12 Amíg nem volt külön ravatalozó, addig ezt a szerepet a kápolna töltötte be, és annak előterénél történt a 
temetési szertartás. Az ezt megelőző években a községben a halott lakásánál volt a szertartás, és utána vitték ki a 
temetőbe.
13 Korábban egy évszázados olasz nemes borostyán csavarodott fel az emlékoszlopra, majd terült szét ernyősze-
rűen. Sajnos ez is az emberi önzés áldozata lett: aki meg akarta szerezni a sírt, rögtön elpusztította a szép növényt, 
de ennek ellenére nem sikerült megszereznie a síremléket.
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Ugyanebben az oldalban Tolonich József községi főjegyző szüleinek családi sírja mutat-
ja, hogy milyen nagy volt akkoriban a gyermekhalandóság. Nevezett szinte egyedüliként élte 
meg a felnőttkort, s noha ő sem volt hosszú életű, négy testvére 1 és 7 év között halt meg.
A kápolna mögött a falu egyik leggazdagabb redemptusának – a Lukácsi családnak – egysze-
rű kriptája áll téglából, palatetővel 1914-ből.
Ezt követően a község jeles szülötte, Gubicz András feltaláló, ekegyáros (1820–1869) és 
felesége, Poldermann Júlia óvodaalapító (1826-1874) sírja, két különálló egyforma műkő 
obeliszk, a tetején kereszttel, vaskerítéssel körülvéve, mellettük szüleik: Gubicz János és 
Poldermann Mihály.
Hogy a férj halt meg előbb, az a rajtuk lévő terjedelmes szövegből is kiderül. 

A férj sírkövén található magasztos szöveg:

Az elválás megtörtént,
A legszentebb kötés megszakadt, 

De remény van a vallásban,
Hogy viszontlátást ad egy jobb hazában.

A feleség sírkövén is hasonló szellemben írt szöveg olvasható:
                                                                                          

Élete olyan volt, mint a nap pályafutása
Mely még húnytan is visszaragyog, melegít,
Sírja fölött kebelének fényes lángja világol,

Jótett őrzi nevét és az igaz szeretet.

Csík Péter (1843–1909) a XIX. század végének egyik legismertebb helyi tanítója volt. 
Kovács István (1824–1909) 55 évig volt a község kántora, melyet feltüntettek a sírkövön is.  
Dédunokája, Norbert Revas belgyógyász Németországban élt, rendszeresen hazalátogatott 
és gondoztatta az ős emlékhelyét. Már e században halt meg.
A temető kápolna utáni legrangosabb épülete Ficzek Károly és családjának kriptája. Az 
1903-ban elhunyt nemes lelkű pap két iskolát építtetett a saját költségén Utca is őrzi a nevét. 
A kripta az ő halálakor épülhetett, mivel az itt eltemetett családtagjai később hunytak el. Fent 
a négy timpanonban felírat.

A kápolna felőli oldal fő felirata:

E SÍRBAN NyUGSZIK (félkörben egy máltai kereszt körül)
FŐTISZTELENDŐ FICZEK KÁROLy

CZÍMZETES KANONOK GyÉMÁNTMISÉS ÁLDOZÓ PAP E KöZSÉGNEK
38 1/2 ÉVIG VOLT LELKIPÁSZTORA ÉLT 86 ÉVET MEGHALT 1903 JÚL. 14-ÉN

IMÁDKOZZATOK ÉRETTEM!
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A bal oldali timpanonban (nehezen olvasható):

ITT NyUGSZIK 
ISTENBEN BOLDOGULT

FICZEK ALAJOS14

ÉLT 98 ÉVET MEGHALT 1918. OKTÓBER 25-ÉN
IMÁDKOZZATOK ÉRTEM!

A jobb oldali timpanonban:

ITT NyUGSZIK FICZEK ALAJOSNÉ15

SZüLETETT DÉKÁN ESZTER
ÉLT 82 ÉVET MEGHALT 1907 ÁPRILL 17-ÉN

IMÁTKOZZATOK ÉRETTEM!16

A hátsó timpanonban:

E SÍRBOLTBAN NyUGSZIK (félkörívben)
ISTENBEN BOLDOGULT (a szavak között egy kereszt)

FICZEK JULIANNA17

ÉLT 56 ÉVET MEGHALT 1905. JÚL. 16.
IMÁDKOZZATOK ÉRETTEM!

Itt a kápolna körül található még néhány rangosabb személy sírja. Már nincs itt viszont 
Rónay József főjegyző kis kocka alakú sírköve, melyet néhány éve még láthattunk, de itt áll 
Darázs Pál 19. századi képviselő családi sírboltja.
Távolabb is akad még néhány jeles sír. László Gergely 1848-as honvéd sírjára az egyházi 
testület hívta fel a honismereti szakkör figyelmét. A szív alakú műkőről leolvasható, hogy 
egy ’48-as tizedes nyugszik alatta, ahová minden év március 15-én és október 6-án a szak-
körösök vezetésével gyertyás felvonulást szervezünk.
Egy tragikus esemény emlékét őrzi kilenc sír egy sorban:18 1944. október 30-án, két hét-
tel a háború frontjának átvonulása előtt szovjet repülők lőttek a községre, válogatás nélkül 
azokra, akiket éppen az utcán találtak. A 9 civil áldozatot egy sorba temették el mindenszen-
tekkor. Nem volt lehetőség akkor külön szertartással és igényekkel foglalkozni. A 9 sírban 
nyugszik:

ELEK IMRE
HEGEDűS ISTVÁN

KISS MIHÁLyNÉ PALCSÓ ROZÁLIA

14 Ő valószínűleg a testvére volt a kanonoknak, mivel csak pár év különbség volt köztük.
15 Ő pedig a testvérének a felesége volt.
16 A betűhiba ezen az oldalon az eredeti helyén is megvan, tehát nem másolási hiba.
17 Ő pedig valószínűleg az előbbieknek a lánya. Vélhetően a kanonok úrral együtt élt a család a plébánián.
18 Egy tragikus nap címmel Farkas Kálmán (a községből elszármazott történelemtanár) írt egy könyvet 2004-ben 
az esemény 60. évfordulójára. A JÁKOB (elszármazottak szervezete) emléktáblát helyezett el a községháza falán, 
mert a közelben is többeket ért a halálos támadás.
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LAJKÓ ISTVÁN
LENDVAI BERTALANNÉ BORICS MÁRIA

SIMON JÓZSEFNÉ FüLE MARGIT
SZABÓ MIKLÓS

TERJÉKI JÓZSEFNÉ  SIPOS ILONA
ZSÓTÉR JÁNOSNÉ SZÉNÁSI VERONIKA

A kilencből hiányzó néhány fakeresztet a JÁKOB19pótolta és rendszeresen látogatja a sírokat.
A temetőnek ez a – fő út felőli – része olyan, mint egy dzsungel, hiszen nagyrészt fél évszá-
zaddal ezelőtt temettek erre a részre. Ott található a közelben a legidősebben elhunyt jákóhalmi 
polgár sírja is. Zsidó Ferenc 103 éves korában halt meg az 1970-es években.20

19 Jákóhalmiak Baráti Társasága. Az elszármazottak alapították 2000-ben.
20 A sírkövön nem található évszám, de szakkörvezetőnk – Fodor István Ferenc – még személyesen ismerte.

Az egyik védett 130 éves fa
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Természetesen a temetőben még számtalan jeles személy sírja van, akik valamilyen szem-
pontból megérdemelnék az említést – tanítók, igazgatók és mások –, róluk azonban egy 
egész könyvet lehetne írni. 

Megemlítendő még, hogy a kápolna mögött hajdan gyerektemető volt, mivel akkoriban 
szinte mindennapos volt a gyerekhalálozás, nem temették őket a felnőttek közé. Ma is áll 
az az épület a temető sarkában, amely korábban boncház volt: hetente járt ki a boncorvos. 
Ma már ez egészen másként történik. Végezetül még egy keresztről kell szólni, amely a 
31-es út és a temetőbe vezető út sarkán – és egyben a temető sarkában –áll. Semmilyen 
szöveg, vagy évszám nincs rajta, de nem tartozik a legrégebbiek közé.21

21 Ez a cikk is jutalmazott volt egy korábbi megyei honismereti pályázaton. Természetesen az aktuális módosítá-
sokat elvégeztük rajta.


