


I



KISKUNHALAS TÖRTÉNETE
2 .

A  SOROZAT AQ SZÁMÚ PÉLDÁNYA

A TPiorma "ünoS Mü,2icujnnaJc o^dun-lvct.

■^úa-laSj ZOOS'. mdrcuuA

t u u l U i



Kiskunhalas Város Önkormányzatának kiadványa

A Kiskunhalas története sorozat kötetei

K I S K U N H A L A S  T Ö R T É N E T E  1. 
Tanulmányok Kiskunhalasról a kezdetektől a török kor végéig

K I S K U N H A L A S  T Ö R T É N E T E  2.  
Tanulmányok Kiskunhalasról a 18-19. századból

K I S K U N H A L A S  T Ö R T É N E T E  3.  
Tanulmányok Kiskunhalasról a 19-20. századból

K I S K U N H A L A S  A L M A N A C H  
Kiskunhalasi városismertető és ki kicsoda

.....
г  C C o 'l у

s к u n h a l
A Kiskunhalas Történeti Kutatásá Alapítvány Kuratóriuma 1993-2000 

Vas Benő elnök, dr. Ö. Kovács József titkár, dr. Bognár Zoltán

A Kiskunhalas Történeti Kutatása Alapítvány Kuratóriuma 2000-től 
Szakái Aurél elnök, dr. Ö. Kovács József titkár 

dr. Bognár Zoltán, dr. Komáromi Szilárd, Vas Benő

A Kiskunhalas története sorozat szerkesztőbizottsága 
dr. Bácskai Vera főszerkesztő, dr. Ö. Kovács József 

Szakái Aurél, Wicker Erika

Gazdasági ügyintéző 
Huszár Ambrusné



KISKUNHALAS
TÖRTÉNETE

2 .
Tanulmányok Kiskunhalasról 

a 18-19. századból

Szerkesztette:

Ö. KOVÁCS JÓZSEF 
SZAKÁL AURÉL

KISKUNHALAS
2001



A kötet szerzői
Bagi Gábor történész Damjanich János Múzeum, Szolnok 

Bánkiné Molnár Erzsébet levéltáros-történész Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza 

Bárth János néprajzkutató Katona József Múzeum, Kecskemét 

Bellon Tibor néprajzkutató József Attila Tudományegyetem, Szeged 
Granasztói Péter történész-néprajzkutató Néprajzi Múzeum, Budapest 

Gszelmann Ádám történész Kiskunhalas 
Horváth József történész, könyvtáros Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr 

Juhász Antal néprajzkutató József Attila Tudományegyetem, Szeged 
Ö. Kovács József történész Miskolci Egyetem, Miskolc 

Melegh Attila történész Budapest 

Örsi Julianna néprajzkutató Finta Múzeum, Túrkeve 
Szabó Attila levéltáros Pest Megyei Levéltár, Nagykőrös 

Szakái Aurél történész-néprajzkutató Thorma János Múzeum, Kiskunhalas 
Szalai Sándor történész Kiskunhalas 

Szeitert Gábor történész Soltvadkert

Lektorok:
Bácskai Vera (1., 4., 6., 8., 9., 10., 12., 13.)

Bellon Tibor (11.)
Juhász Antal (5.)
Sasfi Csaba (14.)

Szilágyi Miklós (3.)
Szakái Aurél (7.)

Képszerkesztő 
Szakái Aurél

Technikai szerkesztő 
Mucsi Ildikó
Fényképészek 
Friebert Tibor 

Kiss Béla
Borító tervező 
Zalatnai Pál

A borító címerét festette
Kozicz János

A borítón Kiskunhalas címere, 1693

ISBN 963 00 3641 X Ö 
ISBN 963 00 3643 6

Felelős kiadó: Tóth Zoltán polgármester
Nyomdai munkák: Modok és Társa Kft., Kiskunhalas -  Kötészeti munkák: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Bt.

Felelős vezető: Modok Balázs



T arta lom

ESEMÉNY- ÉS IGAZGATÁSTÖRTÉNET 
i Kiskunhalas mezőváros önkormányzata a redempciótól 

az 1848 évi márciusi törvényekig Bánkiné Itfolnár Erzsébet ......................................... 9
1. Az igazgatás szervezete

A tanács........................................................................................................................ 11
A külsőtanács...............................................................................................................  17
A voksoló test .............................................................................................................  19
Választott tisztségviselők.............................................................................................. 20
Kinevezett tisztségviselők ............................................................................................ 27
Szegődményesek ........................................................................................................... 29

2. Az igazgatás működése
A politikai igazgatás....................................................................................................... 29
A gazdaságirányító tevékenység.................................................................................... 35
A rendészeti igazgatás ...................................................................................................38

Összegzés ..........................................................................................................................43
2. Halas 1848-1849-ben Ö. Kovács József-Szeitert Gábor..................................................51

1848 tavasza: amit a források mondanak....................................................................... 51
Április — a törvények szelleme.......................................................................................... 54
A nemzetőrség.................................................................................................................  58
Választások.....................................................................................................................  59
A nemzetőrség mozgósítása............................................................................................  62
Az önkéntes nemzetőrség szervezése.............................................................................  69
Népfelkelés 1848 őszén..................................................................................................  73
Honvédtoborzás...............................................................................................................  75
A nemzetőrség újabb mozgósítása................. ! ............................................................. 77
Kiskunhalas a szerb fenyegetés árnyékában..................................................................  81
1849 tavasza ...................................................................................................................  88
Az utolsó hónapok..............................................................................................................90

GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM
3. Kiskunhalas gazdálkodása a 18-19. században Bellon Tibor................................  101

Szőlő- és gyümölcskultúra............................................................................................  103
A határkép alakulása -  földművelés.............................................................................  109
Apró osztás földek......................................................................................................... 113
Gabonatermelés.............................................................................................................  118
Állattartás .....................................................................................................................  126
Akolkertek.....................................................................................................................  149
Juhászat.......................................................................................................................... 151
Nádnyilasok .................................................................................................................  156
Itatás, ku tak ...................................................................................................................  158

5



Összegzés ......................................................................................................................  160
4 Kiskunhalas adóterhei a 18. század elejétől 1848-ig Szabó Attila .......................... 169

Bevezetés ......................................................................................................................  169
1. Adóterhek a redempció (1745) elő tt.........................................................................  170
2. Adóterhek a redempciótól a polgári forradalomig (1745-1848) ............................ 173
Összegzés ......................................................................................................................  184

5. Kiskunhalasi céhek a 18-19. században Szakái Aurél............................................. 193
Takács c é h ......................................................................................................................  194
Csizmadia, szabó, szűcs, gombkötő, szíjgyártó céh ......................................................207
Szabó céh .........................................................................................................................214
Szűcs céh ...........................................................................................................................215
Kovács, bognár c é h ..........................................................................................................215
Asztalos, lakatos c é h ....................................................................................................... 219
Ács, molnár, kőműves c é h .............................................................................................. 222
Céhek, mesterek, kontárok.............................................................................................. 225
Összegzés .........................................................................................................................235

A HALASI TÁRSADALOM SZERKEZETE ÉS ÉLETE
6. Településforma, településszerkezet Juhász Antal........................................................243

1. A belsőség.....................................................................................................................243
2. A szállásföldek használata. Szállási épületek, tanyák ..........................-.................256

7. Halasi helynevek a 18-19. században Szalai Sándor................................................. 285
Bevezetés .........................................................................................................................285

Halas határának felosztása a II. József-kori összeírás végrehajtásához 1786-ban . . 289
Halas topográfiai leírása 1797-ből ..............................................................................292
A város 4 tizedre beosztása 1803-ban......................................................................... 294
A város 6 tizedre felosztása 1821-ben......................................................................... 295
Ivásra is használt halasi kutak 1806-ban.....................................................................297

Halasi helynevek.............................................................................................................. 299
8. Népesedés, házasság Halason a 18—19. században Melcgh Attila .........................  331

Források ...........................................................................................................................332
1. „Zűrzavaros és nyomorúságos idők” 1679-1739 ...................................................  333
2. Sokasodás és szaporodás 1740-1849 ....................................................................... 335

Az első házasság kora és a házasságok szezonalitása az 1770-es években.............338
3. Stagnálás és hanyatlás 1850-1874 ...........................................................................  341
4. Demográfiai átmenetek. A református térvesztés véglegessé v á lása ........................343

Az első házasság kora és a házasságok szezonalitása az 1880-as években............. 344
Összegzés .........................................................................................................................346

9. Kiskunhalas társadalma a redempciótól
a polgári forradalomig (1745-1848) В ági Gábor.....................................................  355
A népesség .......................................................................................................................355
A redempció .....................................................................................................................357
A redempció társadalma .................................................................................................361

6



1. Teljes jogú redemptusok........................................................................................ 362
2. Nem teljes jogú redemptusok..................................................................................363
3. Irredemptusok .........................................................................................................364
4. Zsellérek ................................................................................................................. 364

A társadalmi rétegek statisztikai mutatói .......................................................................365
A nemesség................................................................................................................... 371
A társadalom „töredék” elemei ......................................................................................372

1. Iparosok....................................................................................................................372
2. Boltosok, kereskedők...............................................................................................374
3. Görögök....................................................................................................................375
4. Zsidók ......................................................................................................................375
5. Honoráciorok........................................................................................................... 376
6. Cigányság .............................................................................................................  376

A birtoklás és a redemptus-irredemptus elkülönülés......................................................377
Társadalmi konfliktusok .................................................................................................379

ío A halasi határperek történeti-néprajzi tanulságai Bárth János............................ 389
Bevezető.......................................................................................................................  389
Halasi vonatkozású határperek.....................................................................................  389
Migrációs irányok, vonulatok ........................................................................................393

Baranyai felülrétegződés .......................................................................................... 393
Hódmezővásárhelyiek halasi befogadása, tartózkodása............................................. 394
A pataji kapcsolat......................................................................................................... 395
A Csanádi kapcsolat .....................................................................................................397
A magyar B átya ........................................................................................................... 399
A rác Jankovác lakói ...................................................................................................399
A rác Mélykút lak ó i.....................................................................................................401
Kiskőrös népességkibocsájtó szerepe .........................................................................402

Pusztabirtoklás és pusztaárendálás................................................................................. 404
Halasi árendástorok Halas határán k ív ü l.....................................................................404
Idegen árendálók Halas határában ............................................................................. 407
Idegen árendálók a halasi határ közelében .................................................................407

Gazdák az emlékezetben ................................................................................................ 408
Régi históriák ................................................................................................................. 410
Életmód, népélet ............................................................................................................. 417

Vadászat........................................................................................................................417
Nádiás ..........................................................................................................................418
Széna, szénamunka.......................................................................................................418
Pusztai földművelés .....................................................................................................420
Pusztai állattartás, pásztorélet......................................................................................422

и. Népélet Halason a 18. században Örsi Julianna........................................................ 435
Élet a házban....................................................................................................................435

A h á z ..........................................................................................................  435
A család ........................................................................................................................438
Férfi, női ideál ............................................................................................................. 444

7



rarvalasztas ............................................................................................................... 445
Eljegyzés ....................................................................................................................447
Stafirung, hozomány, móring ................................................................................... 448
Házasságkötés, lakodalom ........................................................................................450
Vérségi csoportok: nagycsalád, nemzetség, rokonság............................................... 451
Rokonsági terminológia............................................................................................ 453
Temetés, halotti to r .....................................................................................................457

Élet a házon kívül .........................................................................................................459
A közösségi élet színterei a településen .................................................................. 459
Élet a pusztán............................................................................................................. 462
A halasi ember kapcsolata a külvilággal.................................................................. 463

12. Az ágyszéktől a selyemkanapéig. A kiskunhalasi lakáskultúra változása
1760 és 1850 között Granasztói Péter........................................................................... 471
A lakótér........................................................................................................................ 472
A házak belülről. Az ágyaktól a pipatartóig................................................................ 477
Bútorok az időben .........................................................................................................485
Összegzés ...................................................................................................................... 492

13. Végrendelkezés Halason (1700-1850) Horváth József...........................................495
A végrendeletek száma, időbeli megoszlása................................................................ 495
A testálókról ..................................................................................................................498
Mikor végrendelkeztek a halasiak? ............................................................................. 500
Miért végrendelkeztek a halasiak?............................................................................... 502
Hogyan végrendelkeztek a halasiak? ...........................................................................  507
A halasi végrendeletek „állandóságáról” ....................................................................  508
Összegzés .......................................................................................................................  511

14. Kiskunhalas iskolái (1664-1848) Gszelmann Ádám ...............................................  519
Református Egyház iskolái ..........................................................................................  519

Schola Reformata Halasiensis.................................................................................... 519
A leányok iskolája .....................................................................................................522
Nemzeti isko la ........................................................................................................... 523
Szerkezeti, szervezeti, tartalmi változások ..............................................................  526
Számyiskolák.............................................................................................................  529
Irányítás, felügyelet, tanítók, diákok.........................................................................530

A római katolikus elemi iskola .................................................................................... 533

FÜGGELÉK
A könyv előfizetői ................. .. .................................................................................. 538
Színes képek jegyzéke ................................................................................................ 541

8



Kiskunhalas mezőváros önkormányzata 
a redempciótól az 1848. évi márciusi törvényekig

Bánkiné Molnár Erzsébet

1745. május 6-án Mária Terézia királynő aláírta azt az oklevelet, amely rögzítette 
a Jászkun Kerület önmegváltásának feltételeit és engedélyezte a megváltás gyakor
lati véghezvitelét. A kiváltságlevélben a Jászkun Kerület részére külön jogokat, sza
badparaszti jogállást adományozott s új alapokat teremtett a közigazgatás szerve
zéséhez.

A Jászkun Kerület, s benne Halas mezőváros helyi jogrendjét az 1745. május 6- 
i kiváltságlevél, az országgyűlésen megerősített 1751. évi Rendtartás, és az 1799- 
ben József nádor által kiadott Jászkun Statutum határozta meg. Ezek a helyi poli
tikai életre és jogszolgáltatásra vonatkozó szabályok egyrészt támaszkodtak a 
szokásjogra és a középkortól létező jász és kun privilégiumokra, másrészt az 1751. 
évi Rendtartás és a Jászkun Statutum, lényegében az említett jogszabályokra építve, 
azokat a viszonyokat is legalizálta és szabályozta, amelyek a Jászkunságban a re- 
dempció következtében kialakultak.

Az önkormányzati élet jogi szabályozását az 1745. évi kiváltságlevél negyedik 
pontja tartalmazza. E szerint a nádor által kinevezett Jászkun kerületi főkapitány 
elnöksége alatt, a lakosok választhatják kerületi tisztjeiket. Az egyes helységek bíróit 
és tisztségviselőit pedig maguk közül, minden külső befolyás nélkül szabadon vá
laszthatják. Ugyanez a kiváltságlevél előírta, hogy mind a jogok gyakorlásában, 
mind a teher viselésében egyenlően osztozzonak. A király utáni legfőbb hatóságuk a 
nádor, illetve a Helytartótanács lett.

A független önkormányzati élet megmaradását és működését segítette a szabad 
gazdálkodás joga. A Jászkun Kerület helységei megkapták a királyi kisebb haszon
vételeket (beneficia regalia), lakosaik tizedet, kilencedet vagy egyéb taksát jószá
gaik után nem fizettek, s mentesek voltak a vám és harmincad fizetésétől is. A 
települések jövedelmeikkel szabadon gazdálkodhattak, azok felhasználásában csu
pán autonómiájuk legfőbb letéteményesétől a Jászkun Kerület közgyűlésétől (Ge
neralis Congregatio) és legfőbb bírájuktól, a nádortól függtek. Számadásaikat a 
Hármas Kerület1 számvevő hivatala hagyta jóvá.

A jászkun települések önkormányzatainak legfontosabb ellenőrző és irányító 
fóruma a Jászkun Kerület közgyűlése volt. A  közgyűlés utasításainak, irányelveinek 
meghozásában és elfogadásában minden helység -  szavazati joggal rendelkező 
képviselőin keresztül -  részt vett. A helyi önkormányzat irányító szerve a redemp- 
ció után is a tanács maradt.
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OS MARIA
Mem ori X commenda
mus: Quod Fideles noftri Pru
dentes & Ciretimfpefti Andreas Ног* 
váth, JoaimesNánáílt, & Stephanus 
Varró, qui Regio-Coronalium Di-

THERESIA &c.

flriéhram Noftronnn, Jazygum, & umusque Majoris videlicet, & 
minoris Cumantar, in usdeiiique fitorom uinverforum IлсогигоDe
putati , & comm Períorűüs Prefcnrit Noth *■ Regia: in judiciis Lx> 
cumtcnente', & Aftuali intimo Caniliario Fideli Noflro Nobis tin- 
сегё düeélo, Comite Antonio Grjflalkovics de Gyárak, fub die 
58. prarceriti Mentis Fehruarii legitimé couftimtj Plemporcntiarii, 
fins, ac reliquorum univerfiimin Jazygum , & Cumanorum, feu 
Phyiiflieorum Nominibus & in Perfanis exhibuerunt, & pndcntÜ- 
nmt Nobis varias,antiquas,& vetuftas I iteras Privilcgiales diverfo- 
rttm olim Hungáriát Regum gloriofar memoria Prsrdeceflbnim No- 
Arorum, de & fuper certis eorundem Immunitatibus, libertatibus, 
& Pnrrogarivis (buantes, demíísé in, eo fupplicautes, quatenus be
nigne confidcratis tiim Antcnatornrr, & in iisdem Pa Ariel ibus olim 
ctmm extflentium Pred.eqcflbtimi íiienrm , pro diverfimte Occafio- 
mmij&Circismfhmriartiiupcrfepc cnm fanguinisetiam ptofuiione. 
Divis olim Hungaris Regibus, & Sacra*Regni Corona* prseilitis fi
delibus atque utilibus obScqufis, rumqué etiam propriis ipforum 
Servitiis & Meritis ‘divertis occationibus pro Rege ac Regno, com
munique falute, ac jam Majeitati quoque Noftra- fideliter aiqué, ac 
utiliter, figtvmter vero, dum occatione proitrema* Tartarorum in 
Regnum Noftrom Hungej^IrrupfiouLs, & partium Traus-Tvbifca- 
narum & T u^lis üevaftationis prrteritó Bello Titr-
cicö mifcfvenric, moderni pntfotortim Diftri&uum Incolar, &  Tnha- 

Jjjrarores notabili munero arreptis proprio motu Armis, przfátos 
Tartaros Partium illarum Incolas in diram Captivitatem abigentes, 
Loca indnerantes, ferróque & igne in pra*notatas Partes hoftiliter 
gratiantes, fideliter perfecuti, erepte plurimis ё manu eorundem 

■ Captivis cum ingenti Publici bono ё Regno profligari juverant, de- 
______________________________ A________________________

1. Mária Terézia kinyomtatott rendelete a redemptioról, 1745 
Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza
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1. AZ IGAZGATÁS SZERVEZETE

A tanács

A tanács mint testület irányította a közigazgatást, a jogszolgáltatást és a mező
város gazdasági életét, s jelentős feladatot töltött be a lakosság erkölcsi életének 
szabályozásában. Nagy és komplex hatalom összpontosult hatóságában, amely ha
talom legitimitását és elfogadhatóságát a szabad választás biztosította. E szabadság 
csorbulása minden esetben társadalmi konfliktusokat eredményezett és csökkentette 
az önkormányzati irányítás hatékonyságát. A választás szabadságának általános 
jogát a redempció után — mint minden más kiváltságot — az azt ténylegesen megváltó 
lakosokra korlátozták. 1745 után a redemptusok lettek a választók és a választhatók.

A tanács tagjai, választásuk
A redempció után a tanács és az élén álló főbíró választását évenként, új esztendő 

napján tartották.2 Ez nem jelentette a teljes testület cseréjét, csupán az alkalmat
lannak bizonyult vagy az elhalálozott tanácsnokok helyére állítottak újakat.3

A testület általában 12 személyből állt, de Halason különösen a redempciót 
követő évtizedekben többször a 14-15 fő t is elérte, nem számítva ide a főbírót.4 
Ugyanígy halasi sajátosságnak tekinthető, hogy egyes nótáriusok tagjai voltak a ta
nácsnak, azaz szenátori tisztet is betöltötték.5 A kerületi szabályokat és a szokásjo
got figyelmen kívül hagyó testületi létszám korlátozását 1789-től főkapitányi ren
delet írta elő. A rendelkezés nyolc főre csökkentette azoknak a szenátoroknak a szá
mát, akik minden közszolgálat és adó alól mentességet kaphattak.6

A szenátorok választását jelölés előzte meg, a jelöltek számát nem szabályozták. 
A jelölést maga a hivatalban levő tanács végezte. A tényleges választást megelőző 
jelöltállítási vitákat a jegyzőkönyvek nem tükrözik. Kivételként 1793-ban mégis 
írásban rögzítették, hogy a két tanácsnoki helyre, ahová Gál Jánost és Miskoltzi 
Jánost választották meg, tíz jelölt volt. Ajelöltek nagy száma nem csupán a tisztség 
kiemelkedő társadalmi presztízsére hanem érdekcsoportok közötti összecsapásra is 
utal, amit a jelölésnél nem tudtak egyezséggel lezárni.7

A szenátorjelöltekkel szemben támasztott követelményeket részben a gyakorlat 
alakította кц s azok szokásjoggá válva, s egy-egy kapitányi rendelkezéssel is 
megerősítve beépültek a választók értékrendjébe. A legfontosabb volt, hogy „ne ifjú 
éretlen embereket, hanem megért ideüeket”8 -  azaz tapasztalt redemptus gazdákat 
jelöljenek. Az egész kerületben hirdették a főkapitány követelményét, hogy „érde
mes, írástudó személyeket” igyekezzenek választani.9 A 18. században ez utóbbi 
ritkán teljesült. Helyben elsősorban a jelölt „ családi érdemeit” tekintették döntőnek. 
Visszatérő indoklása a választásoknak, hogy a döntésnél mind a jelölt, mind annak
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2. A Hármas Kerület, azaz Kiskunság, Nagykunság, Jászság. Balla Antal térképe, 1793
Magántulajdon, Kiskunhalas

„elei” érdemeire tekintettel voltak. Azt is szem előtt kellett tartani, hogy a jelölt el 
tudja látni a várható „terhes deputációkat”, józan életmódot folytasson és megfelelő 
példakép legyen a lakosság számára, s mindezek mellett képes legyen a város fon
tos, választott tisztségeit betölteni ha valamelyikre megválasztanák. Ez utóbbira 
azért volt szükség, mert az önkormányzat választott tisztségviselői többnyire a sze
nátorok közül, majd a külsőtanács létrehozása után a két tanács tagjai közül kerül
tek ki.

Évente általában két-három tanácsnoki helyre választottak új tisztségviselőt. 
Nekik a beiktatás után meghatározott helyet jelöltek ki a tanács ülésrendjében. Azaz,
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bár egyenlő szavazati joguk volt, az ülésrendben tükröződő belső rangsort érvénye
sítettek.

1796-ban amikor Besnyei József ordinarius nótáriust (fő, vagy első jegyző) és 
Sipos Gergely helyettes nótáriust is szenátornak választották pontosan megjelölték, 
hogy az „actualitasban lévő utolsó szenátor Gál János uram után lészen követ
kezések és ülések”.10

A választás lebonyolításának módja többször változott. Időpontja általában a 
bíróválasztás előtti napon, vagy ugyanakkor, közvetlenül a főbíró választása előtt 
történt. A jelölést elvégző hivatalban lévő tanács, illetve a külsőtanács megalakulása 
után a két testület közösen felküldte a jelöltek nevét a kerületi kapitányhoz jóvá
hagyásra. A jóváhagyott jelöltekre kezdetben a lakosok is szavaztak, 1749-től csak a 
szenátorok, végül a két tanács tagjai. A katolikusok betelepedése után a jelölésnél 
és a választásnál is ügyeltek arra, hogy a vallási felekezetek megfelelően képviselve 
legyenek. Ezért katolikus szenátor helyett mindig katolikus, református helyett 
református személyt választottak.

1823-ban a főkapitány a kerület minden településéhez kérdést intézett: nem 
volna e jó ha módosítanák a választás rendjét? Azt szerette volna elérni, hogy a 
tanácsnokság meghatározott időre szóló megbízás legyen. A halasi elöljárók azon
ban visszautasították a javaslatot. Ragaszkodtak a meglévő választási módhoz: a 
titkos kandidációhoz, a tanácsnokok személyéhez kötött szavazati joghoz és a meg
bízatás „örökös” voltához. A visszautasítást azzal indokolták, hogy „ha valamelyik 
Tanácsbelit azon szerencsétlenség érné, hogy a Tanácsbeliségtől elmaradna, a köz
nép soha sem hinné, hogy az nem valamely elkövetett bűnéért csapatott ki”.11 Más
részt úgy vélték, ha a nép választaná a tanácsot nem a hozzáértők, hanem a hízel
gők jutnának a tisztségbe.

A módosításra a merev visszautasítás következtében nem került sor, amint a 
szenátorok rokoni összefonódását sem sikerült soha teljesen kiküszöbölni. Pedig a 
kerületi kapitányok rendszeresen küldték figyelmeztetéseiket, hogy „ahol a tanátsba 
sok atyafiak vágynak attól az igazság kiszolgáltatásában tökéletességet várni nem 
lehet”.12 Ugyanakkor arra is ügyelni kellett, hogy minden arra érdemes család hiva
talhoz jusson. Az idők során kialakult az a módosabb redemptus réteg, amelynek 
tagjaiból, majd tanult fiaikból jelölték és választották a szenátorokat és a közülük 
kikerülő tisztségviselőket. Erre azért is szükség volt mert fizetést nem vagy csak 
jelképes összeget kaptak.13 Munkájukat a közterhek és az adófizetés alóli mentes
séggel honorálták. Ez a módosabb redemptus gazdák esetében már olyan költség
megtakarítást eredményezett, ami a megtiszteltetés mellett anyagilag is vonzóvá 
tehette az igen sok teherrel járó tisztséget. Ezért alig fordult elő olyan eset, hogy az 
egyszer szenátorrá választott kilépjen a testületből, hacsak öregsége vagy betegsége 
nem kényszerítette rá.

A fentiek igazolására idézünk néhány példát a lemondások közül. 1777-ben 
öregsége miatt mondott le: Szabó Gergely, Sándor János, Kocsi György és Bogár
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János.14 Közülük Szabó Gergely és Sándor János már 1752-ben szenátor volt, sőt 
Szabó Gergely és Kocsi György főbírói tisztet is betöltött. 1762-ben mind a négyen 
tanácsnokok voltak. Az 1777-ben lemondott Kocsi György után két év múlva -  
„tekintve elei érdemeit” -  szenátorrá választották Kocsi Mihályt. Ugyanez az in
doklása ifj. Gózon János 1779. november 1-i megválasztásának, akinek apja már 
huzamos ideig „communitasbeli személy” volt.15 Gózon Lászlót pedig 1807-ben 
választották meg honorárius tanácsnoknak. Ugyanekkor lépett elő a tiszteletbeli sze- 
nátorságból szavazati joggal rendelkezővé Péter László, Torma Mihály és Benedek 
József.16 A honorariusokat'1 azért választották, hogy a gyakorlat során mintegy a va
lódi szenátoroktól ellesve a hivatalt beletanuljanak a tennivalókba. Az aktív tevé
kenység alól felmentetteket életük végéig megillette a tiszteletbeli szenátori cím, 
ami ugyancsak adómentességet vont maga után, a közösség ezzel is bizonyította az 
irántuk tanúsított megbecsülését. Fizetést, illetve tiszteletdíjat azonban soha nem 
kaphattak.

A Péter családnak egyszerre több tagja volt a tanácsban, Péter István (15. színes 
kép) ötven esztendei szenátorság után öregségére és betegségére hivatkozva 72 éves 
korában, 1812-ben vonult vissza.18 Helyére a kistanácsból választották be Torma 
Istvánt.19 Ugyanebben az évben adta át „immunitásának (adómentességének) meg
tartásával” szenátori helyét Benedek András olyan fiatalnak, aki perceptori vagy 
másodbírói hivatalt is betölthet. Ez a fiatal Kamhal Károly lett a kistanácsból, „úgy 
is mint katholikus a katholikus helyett”.20

Az 1812-ben visszavonult Benedek András „családi helye” sem sokáig maradt 
üresen, 1813-ban már kistanácsbelivé választották Benedek Antalt,21 Benedek 
Józsefet, kedvezményeit meghagyva, testi erőtlensége miatt 1817-ben mentették fel 
a szenátorság alól. Ugyanekkor visszautasították Péter László hasonló kérését. Péter 
László 16 évi szenátorság után akart lemondani arra hivatkozva, hogy neveletlen 
gyermekeit kell irányítania, de a tanács ezt az indokot visszautasította.22 Távozá
sához még 1826-ban sem járultak hozzá, amikor, mint leköszönő főbíró a szenátori 
tisztséget is szerette volna végleg letenni.23 Nem járultak hozzá Tari István leköszö
néséhez sem, aki 1825-ben 37 évi szenátorság után „idősödésével együtt járó gyen
gélkedései tekintetéből” kívánt visszavonulni.24 A hetven éves Turóczi Istvánt -  aki 
már negyven éve szenátor volt -  1828-ban immunitását meghagyva azzal a kikötés
sel mentették fel, hogy ha teheti továbbra is vegyen részt az üléseken. Helyére jelöl
ték ifj. Turóczi Istvánt, de ő visszautasította a jelölést. így idős Turóczi István he
lyére Szuper József került.25 Végezetül idézzük az 1834. évi tanácstestület névsorát 
feltüntetve a hivatalba lépés évszámát:26

Tari István 1788
Péter László 1807
Thorma Mihály 1807
Baki József 1812
Zseni János 1821
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Besnyei Zsigmond 1822
Szuper József 1828
Bikádi János 1830
Benedek István 1832
Szekér István 1834

A tanács ülései
A tanács üléseit heti két alkalommal, de ha az ügyek úgy kívánták többször, 

esetenként több egymást követő napon tartották. A heti két tanácsülési nap 1795-ig 
kedden és pénteken, 1795. novemberétől hétfőn és szombaton volt.27 Általában kü
lön tárgyalták a gazdasági ügyeket, mert azokról nagyobb gyűlésben döntöttek, 
1798-tól erre a hétfői napot jelölték ki. Ezzel lehetővé vált, hogy az ülés előtti vasár
napon az illetékeseket: a külsőtanács tagjait, a magisztrátus egy tagját, a szenáto
rokat a főbíró meghívhassa.28 Hasonló okból hétfőn végezték az adásvételek hite
lesítését és engedélyezését. Akik az adásvételt jegyzőkönyveztetni akarták, azok 
már vasárnap jelentkeztek a főbírónál, hogy az a szükséges személyeket beidéz
hesse.29

Példaként kiemeljük az 1799-es év első felét és az 1800-as év egy szakaszát, 
amelyek jól tükrözik, hogy bár a tanács üléseit bizonyos rendszerességgel tartották, 
nem ragaszkodtak mereven a megszabott napokhoz.

Tanácsülések 1799 első félévében30
Április 26: a tanács, a kistanács és a communitásból választottak testületé együtt 

tanácskozott a számadások felülvizsgálásáról.
Április 27. ugyan az és ugyan azok.
Május 3. közös gazdasági és politikai ülése a tanácsnak és a külsőtanácsnak. 
Május 11. ugyan az.
Május 23. a két tanács és a választottak döntöttek a gyapjú árának meghatározá

sáról.
Június 2. a szenátus és a külsőtanács közösen határozott a munkások idegenben 

történő munkavállalásáról.
Június 3. tanácsülés: panaszok, kérelmek, adóssági ügyek.
Június 8. ugyan az.
Június 9. ugyan az.
Június 15. a két tanács együtt ülésezik. Tárgy: adásvételek, adóssági és osztályos 

ügyek.
1800-ban31 tartott tanácsülések

Február 11. a tanács és a külsőtanács együttes ülése arról ki tartasson valóságos 
redemptusnak.

További ülések: március 25, 31, április 5, 20, május 3, 15, 25, június 16, július 6, 
augusztus 24, szeptember 19, 21, november 1. (hivatali év vége, a választás napja)

. ^ # oG"'üZeJiiV
/  6 6 0 A

Kisl<",rA'Á5 '̂
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Volt olyan eset is, pl. 1813. novemberében, amikor az instanciák (kérelmek) nagy 
száma miatt, „s nehogy a panaszolkodók feljebb folyamodjanak, egy hétig folyvást” 
tanácsülést tartottak.32 Az ügyintézés ingyenes volt, de ha írásbeli tevékenységet tett 
szükségessé, akkor munkafajtánként meghatározott díjat szedtek. Először 1763-ban 
a Jászberényben tartott kerületi közgyűlésben határoztak a különféle ügyintézési 
díjak mértékéről.33 1797-ben módosították a díjakat: a pecsételés 30 krajcárba, a tes
tamentum tétel 30 krajcárba, a tanácsi végzés írásbeli kiadása hat krajcárba került. 
Magasabb volt a pereskedés költsége. A sommás per perdíja pl. egy forintba került 
a pereskedőnek.34

A tanács feladata, hatásköre
A tanács bíráskodási és közigazgatási feladatokat végzett, de gazdasági irányító 

és szervező feladata sem elhanyagolható.
A testület részt vett az egyes és az összkerületi elöljáróság jelölésében, megbí

zottam keresztül a választásban. Helyi szabályrendeleteket alkotott, lakosi jogot 
adományozott. Végezte az adóigazgatással, a katonaállítással és -tartással kapcsola
tos feladatokat, felügyeletet gyakorolt a céhek felett. Hiteles helyként tevékeny
kedett, bizonyságleveleket adott, tanúkihallgatást végzett. Előtte zajlottak az adás
vételek, kezelte a végrendeleteket. Ellátta a közgyámi feladatokat, s mint ilyen, felü
gyelt az árvák vagyonára, a kijelölt gyámokat elszámoltatta. Felügyelt a birtokvi
szonyok alakulására, a földfelmérésekre, a gazdasági feladatok rendszeres idősza
kokhoz kötött ellátására. Házhelyet adományozott, elvégeztette az összeírásokat. 
Kezelte a kisebb királyi haszonvételeket, felügyelt a piacok, a vásárok, az ár- és bér
iimitációk megtartására. A tanács előtt fogadták a közösség csikósait, gulyásait, 
juhászait. Szabályozta a munkavállalást és a kereskedelmet.

Számos olyan intézkedést is hozott a tanács ami az egyes társadalmi réteghez tar
tozók életmódját, s ezáltal azok elkülönülését szabályozta. így például szabályozták 
az öltözködést, a boltban és kocsmákban adható hiteleket, a szórakozás és a külön
féle közösségi összejövetelek formáit és lebonyolítási módjait. Az utcai és kocsma
beli viselkedést, sőt a családi élet megkívánt mederben tartására is felügyeltek. A 
tanács, bírói hatalmából eredően szigorúan büntette az istenkáromlást, a paráznasá- 
got, a pletykálkodást ha az másokat sértett, és az oktalan pazarlást is. A közösség 
érdekében a tanács gondoskodott a magukat eltartani képtelen gyermekek és öregek 
eltartatásáról, védte a vallási békét, de mindenekelőtt a református és redemptus 
lakosság érdekeit.

A város élén álló tanács korszakunkban mindvégig megtartotta komplex 
hatalmát és irányító tevékenységét, amelyben az igazgatás egyéb testületi és egyedi 
szervei segítették.
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A külsőtanács

A szabad királyi városokban a külsőtanácsok a gazdasági, pénzügyi döntések 
meghozását segítették, végrehajtásukat ellenőrizték. Ok közvetítették a lakosság ér
dekeit a szenátushoz. A testület élén a szószóló állt.

A Jászkun Kerület településein az 1760-as évekig, a redempció lezárultáig, az 
egész közösséget érintő pénzügyi vonatkozású vagy szabályalkotó tanácskozásokba 
minden birtokos lakost meghívtak. Ezeket a gyűléseket egyszerűen nagyobb gyűlé
seknek, vagy ősgyűléseknek nevezték. A népesség számbeli gyarapodása azonban 
egyre kevésbé tette lehetővé az összes birtokos gyűlésbe hívását, s a várost irányító 
tanács döntései, a lakosság egészét érintő gazdasági és pénzügyi tárgyakban is azok 
beleszólási lehetősége nélkül születtek meg. Mindez feszültségeket eredményezett. 
A redempció terhei miatt kimerült birtokosok egyre inkább úgy érezték, hogy a 
komoly áldozatok árán megváltott szabadságjogaik, tulajdonosi mivoltuk feljogosít
ja őket a közügyekbe való nagyobb beleszólásra. Az elégedetlen redemptus csoport, 
nemes Józsa Péter vezetésével fellázadt a tanács belterjessé váló irányítási módszere 
ellen. Panaszaikkal és követeléseikkel a főkapitányhoz fordultak.35 A gazdasági jel
legű panaszok mellett kérték, hogy „Portio felvetésben, bíró választásban, annak 
számadásában és egyéb efféle dolgokban a közrend közzül is egyenlő számmal 
légyenek.”36 A beadvány hatására a főkapitány hozzájárult, hogy a számadások, az 
adókivetések és a bíróválasztások alkalmával az egész lakosság jelen legyen, a többi 
gazdasági döntésnél azonban tizedenként csak két-két személy megjelenését enge
délyezte.

A „lázadás” után 1766-ban úgy határoztak, hogy évenként és tizedenként, maguk 
a tizedek jelöljenek ki olyan személyeket akik a tanácsülésekre bejárjanak, hogy „a 
Communitas ... a subjectumoknak változásával nagyobb csendességben tartassék.” 
1767-ben ennek ellenére meghagyták az előző évi bejárókat, mert „egy esztendő 
nem elég volna a Publicumoknak ki tanulására, szükség azonban, hogy jó funda
mentumot vethessenek kiváltképpen az ifjabbak és a jövendőre nézve alkalmato- 
sabbakká tétessenek Város közönséges szolgálataira”. Még nem alakult meg a kül
sőtanács, de novemberben képviselőket jelöltek a város számadásainak megvizs
gálására. Azt, hogy őket hogyan választották ki nem tudjuk, nevüket azonban ismer
jük: Bikit Gergely, Bar-Kis János, Buda Mihály, Paprika Mihály, Kovács M. János 
és Hajós Gergely.37

1767. decemberében a rekettyéi baromjárás kiárendálásáról hozott döntésben 13 
„közrendű” vett részt, 1768. február 5-én viszont már 40 communitasbeli (a lakos
ságból választott) volt jelen a szenátorokon kívül, hogy közös döntést hozzon a 
Liber Fundi készítéséről, a göböljárásról és a szabad földek hasznosításáról.38 
Fennállt a veszélye annak, hogy parttalanná válik a testület ha létszámát nem 
rögzítik. Ezért 1769. novemberében a Jászkun Kerület elöljáróságának Halasra
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kiküldött tagjai azt javasolták, hogy minden tizedből három alkalmas egyént vá
lasszanak akik kötelesek legyenek a főbíró hívására megjelenni, sőt a másodbírók -  
akik a város gazdálkodását irányították -  közülük kerüljenek kid9

Az így megválasztott testület tagjai esküt tettek és három évig a nép 
képviselőiként töltötték be feladatukat. A 12 „communitasbeli” személy közül né
gyen tevőlegesen részt vettek az 1766-os „lázadásban”.40 Ezt a testületet -  bár 
közvetítették a lakosság akaratát -  még nem nevezhetjük külsőtanácsnak, inkább a 
tanácstól függő, véleménynyilvánító testületnek tekinthetjük. Kijelölt vezetőjük nem 
volt.

1781-től a kerületek közgyűlésének rendeletére minden helységben létrehoztak 
egy olyan szavazó csoportot, amelynek tagjai kötelesek voltak a bíróválasztásokon 
megjelenni.41 Halason ez 46 főből, de kizárólag redemptusokból állt, hiszen csak ők 
rendelkeztek választójoggal. Előrelépést jelentett a korábbi „communitásbeliek” 
testületéhez viszonyítva, hogy már nem csupán véleménynyilvánítók voltak, a gaz
dasági ügyekben szavazati jogot is kaptak.

1790 után az országgyűlésen napirendre kerültek a Jászkun Kerület jogi és igaz
gatási problémái.42 A Jászkun Kerület közgyűlésén visszatérő tárgyalási téma lett az 
igazgatási reform szükségessége, mindez visszahatott a helyi önkormányzati életre. 
A meglévő önkormányzati gyakorlat és a kiváltságlevél által megadott jogok közöt
ti ellentmondás ismét feszültségekhez vezetett, de ezúttal a robbanás nem Halason 
hanem Jászberényben következett be. A jászberényiek panaszait kivizsgáló bizott
ság úgy vélekedett, hogy közelíteni kell az igazgatási rendszert a szabad királyi 
városokéhoz. Javasolták, hogy a tanácsnokokat 3 évenként válasszák és „örökös” 
tisztségük szűnjön meg. A javaslat megbukott a helységek ellenállásán, a külsőtaná
csok megalakításáról hozott közgyűlési határozatot azonban nem lehetett figyelmen 
kívül hagyni.

A kerületi rendelet hatására 1799. áprilisában Halason is megalakult a külső
tanács. A felesketett új testületet külsőtanácsnak és kistanácsnak is nevezték. Azon
esetre, írták „ha öszve gyűlni szükséges még előtte való napon.....mind a Mtus
(Magistratus) Tiszt Uraknak, mind az Tanátsnak mind az külső vagyis kis tanátsnak 
hír adattatni tartozik az fő Bíró úr által”.43

A megválasztottak a kerületek közgyűlésén jóváhagyott hivatali esküt a helyi 
tanács előtt tették le. Az esküben a közösség érdekvédelme kapott hangsúlyt: 
„lelkem esmérete szerint vigyázok arra, miképpen folytattatik a köz jövedelem, és 
ha észre veszem, hogy az valamimódon vesztegettetik, törvénytelen helyekre köl- 
tetik el, el nem hallgatom” hangzott a fogadalom.44

A külsőtanács tagjai részt vettek a szenátorok jelölésében és választásában, sőt 
néhány év elteltével a nagytanács, a szenátus utánpótlásává váltak. Közülük került 
ki a legtöbb szenátor, a városgazda, a másodbíró és számos más tisztségviselő. 
Egyedül főbírót nem választottak soha a külsőtanács tagjai közül csupán a szená
torokból. 1800 után gyakran közülük hívtak be helyettesítőket az elfoglalt szená
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torok helyett. Először csak akkor ha a szenátorok jogszolgáltatási azaz törvény
kezési feladataik miatt nem tudtak az igazgatással foglalkozni, később a kerület 
ahhoz is hozzájárult, hogy a törvényszéki feladatokban helyettesítsenek.45 1826 után 
amikor a kerület egységesíteni kívánta a választásokat a tisztségviselők jelölésének 
jogát a belsőtanács kapta meg, de a választásban név szerinti szavazással a külső
tanács tagjai is részt vettek.46 Létszámuk 12 főben állandósult, s a tisztség a szená- 
torsághoz hasonlóan örökössé vált. Itt is kialakultak a családi összefonódások, 
éppen Halason figyelhető meg az a gyakorlat, hogy a külsőtanács többnyire a bel
sőtanács fiaiból állt. Tisztújításkor csak a 12 főből hiányzó létszám kiegészítésére 
került sor.

A kistanácsbeliek elsősorban a megtiszteltetésért látták el feladataikat, de vonzó 
volt a szenátusba való bekerülés lehetősége is. Adómentességet nem kaptak, „a heti 
soros kocsiknak kiszolgáltatásán kívül minden egyéb közszolgálatot” kötelesek vol
tak viselni.47 Hatáskörük főként a gazdasági döntések előkészítésében, meghozá
sában és végrehajtásában volt jelentős. Szerepük a szabad királyi városokhoz ha
sonlóan mindvégig másodlagos maradt a nagytanács, azaz a szenátus mögött.

A voksoló test

A szavazó testületet a bíróválasztások zökkenőmentes lebonyolítására hozták 
létre. A bíróválasztásokon ugyanis egyre kevesebben jelentek meg, ezért kerületi 
rendelkezésre 1781-ben minden helységben megalakították a választók testületét, 
akiket választottaknak, communitasbeli személyeknek, voksoló testnek egyaránt ne
veztek. 1781. szeptember 26-án 46 személyt jegyeztek48 fel akik „Bírói választásra 
kirendelni parancsoltattak, a kiknek ha mások el maradnának is, mindenkor magok 
voxának le tételére jelen kellene lenni.”

A külsőtanács megalakulása után három olyan választott testület létezett, amely
nek feladata volt az önkormányzati választásban részt venni, s mellettük a redemp- 
tusok általános választói joga is megmaradt. Mindezek ellenére az összes lakos
sághoz viszonyítva egyre kisebb lett a választáson megjelentek aránya.

1800. november 1-én a bíróválasztás előtt úgy határozott a halasi tanács, hogy 
mivel „a Bíró választásokon a birtokos lakosok oly kevés számmal jelentek meg, 
hogy azt tovább elnézni nem lehet” akik nem jelennek meg 30 krajcárra büntettes- 
senek.49

1823-ban a kerületi közgyűlés napirendre tűzte a választás átalakítását. A vitában 
a települések elismerték, hogy a nép alig ismeri bíráit, s mivel annak választásában 
nem vesz részt, engedelmeskedni sem akar.50 Ezért úgy határoztak, hogy a jogilag 
soha el nem törölt általános választói jogot a bírótételnél visszaállítják, sőt szavaz
hatnak az irredemptusok is, de a tanácsnokokat és az egyéb tisztségviselőket tovább
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ra is csak a két tanácstestület tagjai választhatják. Az elképzelés megvalósítása a 
gyakorlat során ismét eltorzult. Az erős redemptusi érdekvédelem nem engedte ér
vényre jutni az irredemptusok szavazati jogát. Kompromisszumos megoldásként 
kibővítették a választók testületét, amelybe minden tizedből egy-két irredemptust is 
jelöltek. Ez a gyakorlat az 1848-as márciusi forradalomig létezett, változást az 1848. 
25. te. elfogadása eredményezett.

Választott tisztségviselők

A főbíró
A választott tisztségviselők között a legrangosabb a szenátorok élén álló főbíró 

volt. Irányítási jogköre a település egész közösségére kiterjedt, ideértve a város 
nemes lakosait, és a lakosi joggal nem rendelkező commoransokat51 egyaránt.

A főbíró választása 1748-ig Szt. György napkor, ettől 1754-ig január 1-én tör
tént. 1754. november 1-től áttértek az úgynevezett katonai év szerinti igazgatási cik
lusra s a bíróválasztás időpontja 1848-ig november 1. lett.

A főbíró személyének választásában az 1745-ös kiváltságlevél alapján joga volt 
minden lakosnak részt venni, a gyakorlatban ez a jog is a redemptusokra korlátozó
dott.

A választást jelölés előzte meg. A tanács a szenátorok közül jelölt 3^1 főt, az 
éppen leköszönő főbírót, ha csak kihagyatását külön nem kérte, mindig felírták. A 
jelöltek nevét a kerület jóváhagyása után bocsátották szavazásra.

1787-től amikor a Jászkun Kerület önálló törvényhatósága átmenetileg megszűnt 
a tanács bírójelölési jogát eltörölték.52 1790. októberében azonban, az igazgatási 
rendszer II. József uralkodása előtti rendjének helyreállításával, a tanács visszakap
ta a bírójelölés jogát. A jelöltek nevét -  rendszerint vasárnapi napon -  a mise után 
kihirdették a választáson megjelent nép előtt, majd a szavazás megtörténtével a 
templomba vonultak, ahol az új főbíró letette az esküt. A szavazás a redempciót 
követően közfelkiáltással történt, később cédulás módszerrel, személyenként.53

A tanács és a választók akarata nem minden esetben találkozott. 1764-ben pl. a 
tanács megegyezésével állított jelöltek közül a szenátoroktól a leköszönő főbíró 
Kocsi György egy szavazatot, Szabó Gergely szenátor kettő szavazatot, Búza 
Mihály szenátor hat szavazatot, Molnár János szenátor kettő szavazatot, Tari István 
szenátor pedig egy szavazatot kapott. A tanács tehát Búza Mihályt szerette volna 
főbírói rangra emelni, a nép azonban Tari Istvánt választotta meg, s így ő lett az új 
főbíró.54

Ha a főbíró a választási ciklus letelte előtt elhalálozott vagy súlyosan meg
betegedett nem tartottak időközi választást, hanem a választáskor kapott szavazatok 
száma szerint a győztest követő legtöbb szavazattal rendelkező lépett elő főbíróvá.
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A bíróválasztásokon leadott szavazatok számának változása 1768-1790

A bíróválasztáson leadott szavazatok számának változása 1801-1820

1765. december 1-én pl. Szabó Gergely főbíró súlyos betegsége miatt nem tudta 
hivatalát folytatni, ezért „helyében a' plularitate voturum következett volna idősebb 
Búza Mihály” de ő erőtlensége miatt nem fogadta el a megbízást, ezért „a votumok-
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3. A 18. század végéig használt halasi szégyenkő a református templom mellett

nak következések szerént Nemzetes Molnár János” lett a főbíró.55 Előfordult olyan 
eset is, hogy a jóváhagyásra felterjesztett jelöltek közül a kerületi magisztrátus 
kihagyatott valakit. Ezért, hogy az ilyen, önkormányzatot sértő beleszólás ellen 
védekezzenek, tiltakozásul senkit nem jelöltek. 1795-ben pl. hiába kérte a kerület, 
hogy küldje fel Halas a jelöltek nevét, a tanács senkit nem jelölt, hanem az egész 
testület névsorát felküldte.56 Feljegyzések szerint így akarták elkerülni a jelölés 
visszautasításának sérelmét.

A szavazók száma amint az már a testületi szervek bemutatásánál is érzékelhető 
volt, rendkívül nagy ingadozásokat mutatott, de még a legtöbb szavazó megjelené
sét felmutató években is csak töredéke a lakosságnak, átlagban a redemptusoknak is 
csak kis hányada.

A bírákkal szembeni követelmények, kötelességeik
A főbíró beiktatása ünnepélyes eskütétellel kezdődött. Az eskü szövegét 1782- 

ben a Hármas Kerület minden helységére érvényesen egységesítették.57 A főbíró, 
mint a település első számú vezetője személyes felelősséggel tartozott a város közé
letének alakulásáért. Kötelezettségeit az idők során egyre részletesebben szabályoz
ták. Hatóságának legfőbb forrása a választással kinyilvánított bizalomból eredt. 
Intézkedéseit, csak kivételes esetekben kérdőjelezték meg, az utasításaival szem-
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beszegülőket vagy a tisztséget oktalanul megsértőket, minden esetben szigorúan 
megbüntették.

A főbíró elnökölt a tanács ülésein és a tanácstörvényszéken. Utalványozási joga 
volt, minden kiadást csak jóváhagyásával teljesíthettek, a kisebb összegek kifize
tésére önállóan, a nagyobbakra tanácsi, esetleg kerületi hozzájárulással adhatott uta
sítást.58 1772-ig minden pénzügyi, gazdasági természetű ügyet közvetlenül intézett, 
személyesen kezelte a házipénztárat, s tevékenységéről a ciklus végén számadást 
készített. 1772 után felmentést kapott a számadói teendők alól s e feladattal külön 
tisztségviselőt, a perceptori bízták meg. A főbíró feladata ettől kezdve az igazgatás 
és törvénykezés mellett, gazdasági területen elsődlegesen az ellenőrzés lett.59 A fő 
bíró ellenőrizte a többi tisztségviselőt, aláírása és pecsétje hitelesítő hatályú volt. 
Komoly problémát jelentett ha a főbíró írástudatlan volt, hiszen akkor teljesen a nó
tárius kezébe került minden dokumentálás. Ezért már a 18. században követelmény- 
nyé vált, hogy a főbíró jól gazdálkodó, ősi, redemptus családból való és írástudó le
gyen. 1803-tól a felelősség számonkérhetősége miatt a Jászkun Kerület közgyűlése 
elrendelte, hogy „a főbíró a nótáriussal együtt köteles mindenért felelősséget vállal
ni, s hogy magát ne menthesse minden küldeményt aláírni”.60 1823-ból ismerünk 
egy határozatot, amely összefoglalta a kerületnek a helységek főbíróval szemben 
támasztott követelményeit és javaslatait. Ezek a következők:

1. Személyes magaviseleté, erkölcsei a többi polgárok fölé emeljék.
2. Kötelességeinek teljesítésében fáradhatatlan és buzgó legyen.
3. Törvénytudó legyen.
4. Viselkedésével, nyájasságával, határozottságával, személyes példaadásával a 

polgárokat engedelmességre szorítsa.
5. Szelíd hatalommal és szeretettel inkább, mint keménységgel igyekezzen a 

népet kordában tartani.61
Főbírónak soha nem választottak olyan személyt akinek nem volt legalább né

hány éves tapasztalata a közügyek intézésében. Mivel a főbírókat kivétel nélkül a 
szenátorok közül jelölték, főbíróságukat gyakran több más tisztség betöltése is meg
előzte, vezetői tudásukat a gyakorlat során szerezték meg, irányítási képességeiket 
végzett munkájukon keresztül ismerhette meg a jelölést végző tanács és a választó 
lakosság. Sokan húzódoztak a kiemelt megbecsüléssel, de sok feladattal járó hivatal 
elvállalásától. A választást évenként ismételték, de ez nem zárta ki azt, hogy egy 
személyt egymás után vagy különböző időpontokban többször főbíróvá válassza
nak. Erre bizonyos mértékig kényszerítve is voltak, hiszen a tanácsba ahonnan a 
bírókat választották csak halálozás, vagy betegség esetén került be új szenátor.

Halason a tanácsi jegyzőkönyvben 1768-tól jegyezték fel a bíróválasztások 
menetét, s a szavazók számát. 1768 és 1848 között 78 főbírót választottak, akik 
közül csupán hét fő töltötte be egy ciklusban a tisztséget.62 A leghosszabb ideig, 13 
évig Тагу István volt főbíró, Péter István és Turóczy István 7-7 évig, Péter László 
hat évig, Torma Mihály öt évig, Torma István négy évig töltötte be a főbírói tisztet.

25



A főbírói hivatal ellátása állandó lekötöttséget jelentett és akadályozta a saját 
gazdaság ellátását, amiért a főbírót a közösség mindenkor anyagilag kárpótolta. A 
főbíró a kezdetektől mentesült a háziadó fizetése alól és a közmunkáktól, 1755-től a 
királyi adó és az előfogatozás kötelezettségétől is. E mentességek mellett külön szer
ződésben meghatározott járandóságot tűzifát, italt és változó összegű készpénz fize
tést is kaptak. 1750-ben készpénz fizetésük száz forint volt, amelynek felét a házi
pénztár jövedelméből, felét a betyárpénzből fedezték. A bíráskodási tevékenységért 
övé volt a büntetéspénzből két rész, azaz annak a fele.63 1760-ban a kiskun kapitány 
lecsökkentette a készpénzfizetést évi ötven forintra. Jelentős változás 1790 után kö
vetkezett be, amikor a főbíró fizetése a tanácsosok tiszteletdíjának négyszerese lett, 
ami Halason 160 Ft-os fizetést jelentett.64 Egyéb járandóságot ekkor már nem kap
tak, adómentességük azonban mindvégig megmaradt. A továbbiakban a fizetések az 
árakkal együtt változtak, s időnként a kerületi közgyűlésen állapították meg az 
adható összeget. A közgyűlés ilyen irányú hatásköre a szegődményeseken kívül min
den választott és kinevezett tisztségviselő díjazására kiterjedt.

Az egyéb választott tisztségviselők

A tanács tagjainak jelölése és szavazata alapján választották a másodbírót, a 
perceptort, a hadnagyokat, a tizedeseket, a borbírót, a székbírót, az árvák gond
viselőjét, a politikai inspectori, a városgazdát és 1841-től a mezei rendőrt. A fel
sorolt választott tisztségeknek a közigazgatás egészén belüli munkaköre fokoza
tosan alakult ki és különült el, voltak olyan időszakok amikor egy-egy korábban már 
létező feladatkört összevontak más feladatkörrel.

1770-ig a főbíró mellett és után az igazgatás legfőbb választott tisztségviselője a 
másodbíró volt, akit kezdetben kisbírónak neveztek. Ő az adószedői és a városgazdái 
feladatokat egyaránt ellátta. Fizetése fele volt a főbíróénak,65 tekintélye és társadal
mi megbecsültsége hasonló. Bizonysága ennek, hogy a vele szemben elkövetett sér
téseket a főbíróval szemben elkövetettekhez hasonlóan büntették. 1754-ben Lukács 
Sándor halasi lakost pl. 24 Ft pénzbeli vagy 24 pálca botütésre ítélték mert a 
„lakosoknak füle hallatára meg kisebbítette és meghunczutolta” a város hites kis- 
bíróját.66 Hasonló vétségért 1759-ben Takács Mihályt 25 pálcára ítélték.67

1772-ben a Jászkun Kerület a nagyobb jövedelmű városokban: Berényben, 
Karcagon, Félegyházán és Halason elrendelte a perceptori (számadói) hivatalok 
létrehozását, élükön a másodbíróval. A másodbíró kezelte a közpénztárat. Válasz
tása általában több évre szólt, de nem volt „örökös”, mint a tanácsnokság, bár min
den esetben a szenátorok közül töltötték be a tisztséget. Halason 1770-ig egyedül a 
főbíró kezelte a közpénztárat s ő adott arról számadást, 1770-1772-ig összekap
csolták a másodbírói és a számadói feladatokat s 1770-ben László Mihály szenátor,
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1771-ben Torma István szenátor töltötte be e tisztséget. 1772-ben viszont külön 
választották a perceptori feladatokat és az így önállósított perceptori hivatalra Szűry 
József szenátort választották meg, aki három évig töltötte be a feladatkört, amely
ben öccse Szűry Sándor követte.

1792-ben a kerületek közgyűlése egységesítette a tisztségviselők munkaköri 
feladatait.

Ettől kezdve a másodbíró: a haszonbéreket és a közjövedelembeli készpénzeket 
kezelte, de minden kifizetést csak a tanács írásbeli utasítására végezhetett; kiadá
sairól és bevételeiről év végén számadást készített, amit a tanács hagyott jóvá; fel
ügyelte a közmunkákat.

Az adószedő (perceptor) a nótárius által készített adószedői lajstrom szerint 
beszedte az adót, feljegyezte a tartozásokat, vagy elrendelte azok behajtását. Tevé
kenységéről naponként vezetett kézikönyvet tartott, év végén pedig számadást ké
szített. Feladatköre igen nagy volt, hiszen a hadiadó mellett a háziadó, a nemesi 
felkelés finanszírozására szedett insurrectionális taksa és a katonaság tartásához 
szükséges pénzbeni és természetbeni járandóság beszedését is végezte. Munkájában 
a rendészet tisztségviselői közül igénybe vehette a hadnagyok és tizedesek segít
ségét.68 A kerületi közgyűlés a városgazda kötelességeit is meghatározta, de Halason 
külön gazdai hivatalt csak 1801. november 1-től létesítettek. Az első városgazda 
Gőzön Mihály lett, akit, mint külsőtanácsbelit választottak meg erre a tisztségre.69

A városgazda (oeconomus)a tanácsnak és főbírónak alárendelten, de önállóan 
irányította a város saját gazdaságát -  szántatott, vettetett, intézte a betakarítást, szá- 
montartotta a termést, kezelte a malomjövedelmeket és beszerezte a szükséges ter
mékeket. Kiadásait nyugta ellenében a másodbíró kezelte. Gőzön Mihály csak egy 
évig látta el a gazdai feladatokat, utána 1806-ig nem töltötték be a tisztséget. 1805- 
ben azonban meg kellett oldani a nemesek forspont és quartély megváltásának 
kezelését, amit a bírák (fő és másod) sok egyéb munkájuk miatt, a tizedesek pedig 
tudatlanságuk miatt nem tudtak elvégezni. Engedélyt kértek, hogy a szükséges 
lajstrom vezetésére és a város gazdaságának irányítására „egy gazda név alatt felál
lítandó személy, illendő fizetésért” szolgálatba állhasson.70 Ettől kezdve állandósult 
a hivatal.

A város jövedelmeihez tartoztak a királyi kisebb haszonvételekből, a benefici- 
umokból származó bevételek, amelyek közül a legjelentősebb a kocsmák és mészár
székek jövedelme volt. E jövedelemtermelő tevékenység irányítására és ellenőr
zésére éppen ezért külön tisztségviselőket választottak: a borbírákat és a szék- 
bírákat.

A helység a bor- és húsmérési jogát kétféle módon gyakorolta, vagy saját kocs
mát és mészárszéket tartott, vagy bérbeadta azokat. Az első esetben a bor -és szék- 
bírák kötelességébe tartozott az árusított termékek beszerzése, az árusítás módjának 
ellenőrzése és a jövedelemmel történő elszámolás illetve a kocsmárosok és mészá
rosok elszámoltatása. Ők maguk a tanácsnak és a főbírónak tartoztak felelősséggel,
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a bevételek a házipénztárba kerültek. Azokban az években amikor a kocsmákat és 
mészárszékeket bérbeadással hasznosították, az árubeszerzés, illetve előállítás a 
bérlő kötelessége lett, s a bor és székbírák csak ellenőrzési feladatokat végeztek. Kü
lönösen ügyelniük kellett az egészségügyi követelmények betartására pl. arra, hogy 
friss húst mérjenek, jó és hiteles mértékeket használjanak. A tisztséget betöltő sze
mélyeket a belső- vagy a külsőtanácsból, esetenként a communitasbeli személyek 
közül választották.

A helyi önkormányzat kezdetektől létező feladatai közé tartozott az önmagukat 
eltartani képtelen öregekről és árva gyermekekről való gondoskodás, ami egyaránt 
kiterjedt a vagyonvédelemre és az erkölcsi felügyeletre. Az árvák generális tutora 
(közgyám) a tanács volt. A testület jelölte ki azokat a konkrét személyeket akiket az 
egyes árvákat illető gondoksági hatáskörrel felruházott, s ők a tanácsnak tartoztak 
számadással. 1763-tól királyi rendelet szabályozta az árvák vagyonának leltározá
sát, és a számadásra kötelezett gyámok megbízását, de külön városi közgyámot 
egyetlen jászkun településen sem állítottak. A nagyobb városokban 1790 után fel
merült a hivatal iránti igény, de a generális közgyűlés még évekig visszautasította a 
helységek ilyen irányú kéréseit. A közgyűlés csak 1797-től járult hozzá a közgyámi 
tisztség létesítéséhez, azzal a kikötéssel, hogy díjazásukat az árvák javaiból oldják 
meg, s a város pénztárát ne terheljék.71 A kerületi felügyeletet ugyanekkor a nádori 
táblabírákra bízták. Közpénztárból fizetett közgyámi állást csak a 19. században 
létesítettek. 1820-tól már a házipénztárból kapták a fizetésüket, de e mellett az árvák 
vagyonából is övéké lett egy meghatározott rész.72

A városi erdő és hídfelügyelő alkalmazása szintén a 19. században kezdődött, de 
nem vált rendszeressé. Megválasztásukhoz a szakszerűség biztosítása érdekében a 
kerületi erdőfelügyelő hozzájárulására is szükség volt. Feladatuk az erdőtelepítés 
irányítása, utak, hidak karbantartásának irányítása, ellenőrzése lett.

A választott tisztségviselők közé tartoztak a rendészeti igazgatás feladatait ellátó 
hadnagyok, tizedesek, sokszor a vakterok is, bár ez utóbbiakat többnyire a szegőd- 
ményesek között alkalmazták. Választott tisztségviselő volt 1769-től a hegybíró, 
akit már az első alkalommal a „communitasbeli” személyek közül választottak.73

A hadnagyok esetében különbséget tettek a város hadnagya és a határjáró had
nagy között. Bár választott tisztségviselők voltak, díjazásukban csak csekély hánya
dot jelentett a készpénz, inkább természetbeni juttatást, ruházatot és terményt kap
tak.74

A felsorolt tisztségekre egymásutáni években, vagy különböző időpontokban 
egy-egy személyt többször is megválasztottak. Ezek a nagy felelősséget, tekintélyt 
és megbízhatóságot követelő tisztségek mindenkor megfelelő díjazásban részesül
tek, hiszen maradéktalan ellátásuk a választott személyt szinte teljesen elvonta saját 
gazdaságának irányításától.75
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A szenátorok által betöltött főbb tisztségek 1768-1800

NÉV PERCEPTOR MÁSODBÍRÓ FŐBÍRÓ

Тагу István 1790-92. 1768., 1776-77., 1800.
Búza Mihály 1769.
Molnár János 1770-71.
Gaál János 1793., 1795. 1772-73.
Taxoni István 1774-75.
Bibó György 1768., 1777. 1793.
Péter István 1769., 1776. 1778-79, 1782., 1784., 

1789-90., 1796.
László Mihály 1770. 1783.
Torma István 1771., 1775. 1780-81., 1787-88.
Bíró János 1772.
Szűry József 1772-74.
Szűry Sándor 1775-76. 1778-79. 1785-86.
Gőzön János 1777-79. 1786.
Kocsi Mihály 1780-82. 1794-95.
Boné István 1780-82., 1786-89., 1791
Benedek István 1783-84.
Besnyei Gergely 1783-85. 1792-99.
Túróczi István 1788-90. 1797-99.
Miskolczi János 1798. 1794.
Bibó István 1796.
Tegzes János 1800.
Végi Mihály 1797-99.
Bikádi István 1791-92.

Kinevezett tisztségviselők
A legfontosabb kinevezett tisztségviselők a nótáriusok (jegyzők) voltak, 

hivataluk egyidős a főbíróéval, azaz a kezdetektől létezett. A 18. században amikor 
még gyakran a főbíró is írástudatlan volt, szinte minden írásbeli feladat a nótáriusra 
hárult, még a szegények panaszainak díjtalan írásba foglalása is. Személyének kivá
lasztása rendkívül nagy körültekintést kívánt s éppen ezért minden esetben pályázat 
útján, lehetőleg helybeli tanult, nemes vagy redemptus ifjút neveztek ki. Amint azt 
a tanács összetételénél már említettük, Halason több nótárius a tanácsnak is sza
vazati joggal rendelkező tagja volt. Az igen sok munkát és nagy felelősséget kívánó 
hivatalt tekintélyes fizetéssel, lakással és természetbeni járandósággal honorálta a 
megbízó település, s ezek mellett adómentességet kaptak,76
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Az 1760-as évektől egyre erősödött az az igazgatási irányzat, amely a szakszerü- 
sítést és az állami irányítás hatékonyabb érvényesítését tűzte célul. Ennek megfele
lően a nótáriusok kinevezését 1772-től a nádori főkapitánynak jóvá kellett hagyni, 
1775-től pedig további szigorításként elbocsátásukhoz is főkapitányi engedély kel
lett.11

Az egyre szaporodó írásbeli munkához több jegyzőre is szükség volt. Halason 
1780-ban már három nótáriust alkalmaztak. A nagyobb és népesebb jászkun 
helységekben hasonlóan alakult a számuk, ezért 1793-ban a kerületek közgyűlése 
elfogadott egy olyan munkautasítást ami a jegyzők közötti munkamegosztást szabá
lyozta. E szerint az első vagy ordinárius nótárius (főjegyző) a következő munkafaj
tákat végezte:

1. vezette a földkönyveket, felelt az archívum (levéltár) rendjéért,
2. minden közszámadást írásban rögzített,
3. vezette a tanácsjegyzőkönyveit,
4. az adás-vételeket jegyzőkönyvezte.

A helyettes nótáriusok feladata volt:
1. az archívum rendben tartása a mutatók elkészítése, a jegyzőkönyvek tisztá- 

zati példányainak leírása,
2. a tanács ülésén kívül az ügyiratok írása,
3. a körlevelek jegyzőkönyvbe írása, a megfelelő helyeken való felolvasása,
4. az árvák számadásainak és leltáraiknak az elkészítése,
5. a szükséges táblázatos jelentések elkészítése,
6. a katonasággal kapcsolatos írásbeli tevékenység, a tanácsülésen kívüli le

velezés, s a lakosok által végzett közmunkák feljegyzése.
Szigorúan ügyeltek arra, hogy amint a tanácsosok között, ugyanúgy a jegyzők 

között is a vallási felekezeteknek megfelelően legyen református és katolikus val- 
lású. 1786-ban pl. két helyettes nótáriust állítottak, közülük: Széles Mihály refor
mátus, Sipos Sándor katolikus vallású volt. Felkészültségük jelzi milyen követel
ményeket támasztottak a jegyzőkkel szemben. Sipos Sándor előzőén a Jászkun 
Kerület központi adminisztrációjában dolgozott mint kancellista. Széles Mihály 
ekkor kezdte kerületbeli pályafutását, iskoláit Pozsonyba végezte s két évig volt pat- 
varista, négy évig Erdélyben cancellista, majd Budára került ahol a Királyi Táblán 
jurátusként dolgozott, s külön megjegyezték, hogy németül tud.78 Az adminisztráció 
megnövekedését mutatja, hogy 1831-ben az ordinárius nótáriuson kívül négy al
jegyzőt alkalmaztak.

A változás közvetlen okozója Gózon László (9. színes kép) távozása volt, aki 
már 23 éve töltötte be az ordinárius nótáriusi hivatalt amikor megválasztották a 
Hármas Kerület elöljáróságába ügyésznek. Helyette a két tanács közös megegye
zésével első nótáriusnak az addigi aljegyzőt Péter Istvánt, aljegyzőnek a korábban 
második aljegyzőként alkalmazott Sipos Sándort választották. A második aljegyzői
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helyre Bibó Károly ügyvédet és Zseni Józsefet választották.79 Ők ketten osztoztak a 
harmadik nótáriusnak megszabott fizetésen, de adómentességet csak Bibó Károly 
kapott.80 A nótáriusi posztot lehetőleg helybeli jelentkezőkből tölötték be, ezért ala
kulhatott ki az a rendhagyó gyakorlat, hogy több nótárius szenátorként is közremű
ködött a közügyek intézésében.

Pályázat és kinevezés eredményeként nyerték el hivatalukat az egészségügyi 
személyzet tagjai a bábák, a sebész (chyrurgus) és az orvos (phisikus). Közülük 
legkorábban a bábákat alkalmazták.81

Szegődményesek

Ebbe a közalkalmazotti csoportba tartoztak a város szolgái és a rendészeti igaz
gatás egyes alkalmazottai. Meghatározott évi konvencióra -  azaz csekély pénz és 
azt kiegészítő természetbeni járandóságért -  évenként a tanács vagy a főbíró fogad
ta fel őket. Díjazásukba és munkakörük alakításába sem a kerületi elöljáróság sem a 
közgyűlés nem avatkozott. Az egyre terebélyesedő igazgatás nem csak a szak
tisztviselők számának növekedését követelte meg, szegődményes alkalmazott is 
egyre több lett.

1763-ban a város egy gazdasszonyt és annak szolgálóját, révészt, tömlőé hajdú
ját, órást, két kocsist, egy őrlő kocsist és két csőszt alkalmazott,82 1778-ban a ko
csisok száma négy, fogadtak egy órást, egy csikóst a szilaj méneshez és két vaktert 
is alkalmaztak.83 1807-ben pedig már: két tornyos, három vakter, egy órás, 12 csősz, 
nyolc tized bíró, a város gazdasszonya, két bérese, öt kocsisa, két csikósa és egy 
szolgálója található a szegődményesek között.84

2. AZ IGAZGATÁS MŰKÖDÉSE

A korszak igazgatási rendjéből és a Jászkun Kerület kiváltságaiból fakadóan 
Kiskunhalas önkormányzati szervezete ellátta a poltitikai, a gazdasági és a ren
dészeti igazgatás feladatait, gyakorolta a kegyúri jogot és jogszolgáltatási ható
ságként is működött.

A politikai igazgatás

A politikai igazgatásban testületi irányítás érvényesült, melynek szervezeti hát
tere a tanács volt. A testület döntéseit azok a választott és kinevezett tisztségviselők 
hajtották végre akikről a szervezeti felépítésnél már szó esett. A végzett munkáról a 
testületnek adtak számot, s felmentést is onnan kaptak. Az egyes testületek és tiszt
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ségviselők hatáskörét már érintettük. Az igazgatási területek belső működését annak 
gyakorlatából kiindulva a következőkben ágazatonként mutatjuk be.

A Jászkun Kerület egészére, így annak mezővárosára Halasra is érvényes, hogy 
1745. után az önkormányzati élet és az azt szervező és irányító közigazgatás legfőbb 
meghatározójává maga a redempció vált. A privilégium, amely az eladatás évei után 
visszaadta a jászok és kunok önrendelkezési jogait, és megszabta új kötelezettsé
geiket, a Jászkun Kerületben élő minden jászkun polgárra vonatkozott. A kötele
zettségek anyagi terheit azonban nem tudta mindenki vállalni. A terhekből való 
részesülés mértéke ezért megszabta a jogokból való részesülés mértékét. A politikai 
jogokat a gyakorlati életben a megváltott tőkeföld mennyiségéhez kapcsolták, a poli
tikai élet alapvető kérdésévé a földtulajdon és a földhöz fűződő jogok védelme vált. 
Ezt szolgálta Halas önkormányzata is, amely az igazgatás elvi és gyakorlati 
irányítását a redemptus érdekeknek rendelte alá.

Az érdekvédelem elsődlegesen a statutum alkotásban nyilvánult meg. A Jászkun 
Kerület és települései igazgatási autonómiájának egyik sarkalatos tétele volt a statu
tum alkotási jog, amit a különböző igazgatási szinteket irányító testületek gyako
roltak. Halas mezőváros tanácsa a település egészére érvényes helyi jogszabályokat 
alkothatott, s azok betartatása is hatáskörébe tartozott. Ugyanaz a testület látta el a 
törvényhozó és a számonkérő feladatokat, hogy e széleskörű hatalommal vissza ne 
élhessenek arról a választójogúak gondoskodtak. Az igazgatott közösség minden 
lakója szabad ember volt, akik e rendkívül szabályozott és érdekek szerint tagolt 
irányítási rendszert csakis akkor fogadták el ha annak hatékonyságát a mindennapi 
élet bebizonyította.

Minthogy a politikai élet gyakorlásában alapvető feltétel a földtulajdon, illetve 
annak mennyisége lett, a legfontosabb statútumok a földszerzés feltételeit szabá
lyozták. Elővételt biztosítottak a redemptusoknak, illetve meghatározták az irre- 
demptusok, a zsellérek, a helybeli lakosok, a kerületekből és a kerületeken kívüli 
helyekről beköltözők földvásárlásának feltételeit. A redemptusok vételi előjogát a 
József nádor által 1796-ban kiadott Jászkun Statutum is megerősítette.

A redempció lezárulása után,85 aki nem tudta maradéktalanul teljesíteni vállalt 
fizetési kötelezettségét, attól a tanács elvette az előzetesen már használatába adott 
földet és fizetőképes új jelentkezőnek adta. A vevő csak a vételár teljes összegének 
lefizetésekor lett a megváltott föld teljesjogú tulajdonosa.

Buda Szabó Mihály halasi lakos 1745-ben 101 Ft redempciót vállalt, de még 
1756-ban is csak 31 Ft-ot tudót kifizetni. A város ugyan a redempció fizetéskor 
megelőlegezte a vállalt összeget, de mivel 1756-ban a megelőlegzett de ki nem 
fizetett összeg után a kamat 29 Ft-ra szaporodott, reménytelennek ítélték a vállalás 
teljesítését, ezért a „redimált” földet Buda Szabó Mihálytól elvették s a fizetőképes 
Tegzes Péternek adták.86

A redempció lezárulása után különösen az irredemptusok földvételét korlátozták 
s kimondták, hogy akár a szöllőben, akár a belső fúnduson van eladó föld, ha
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redemptus vevő van, az irredemptust -  még ha szomszéd is -  meg sem kell kér
dezni.87 Ha az irredemptus mégis megvásárolta a földet a vételt nem tudta a föld
könyvbe bevezettetni, mert azt a tanács nem hagyta jóvá, hanem egy hónapos idő
tartamra meghirdették az eladást. Ha ez alatt az időszak alatt redemptus vevő jelent
kezett, övé lehetett a föld.88 Arról, hogy idegenből beköltözött személy a tanács tudta 
nélkül földet vásároljon, s esetleg a vásárolt földmennyiség után redemptussá váljon 
szó sem lehetett, hiszen azt is statutum rögzítette, hogy ingatlanszerzésre csak a 
lakosi joggal rendelkezők jogosultak.

A lakosi jogot kérni kellett, s megadásáról, vagy megtagadásáról a tanács dön
tött. Ha a kérelmező megkapta akkor a megszabott concivilitas taxa (a lakosi jog 
illetéke) lefizetése után megnyílt a lehetősége az ingatlan szerzésre.89

A beszedett illetéket a kórházpénztárba fizették, s az elesettek gyógyítására, élel
mezésére fordították. A megszerzett lakosi jog öröklődött. Ezért ha valaki munka- 
vállalási céllal Halasra költözött s ott több éves jó magaviseletének, közteher
viselésének igazolása után kérelmezte a lakosi jogot, és megkapta azt, az ő gyer
mekei már halasi lakosnak számítottak. A lakosi joggal nem járt osztott kert vagy 
ház fundus (telek) csak azok megvásárlásának engedélye. Számos esetben igye
keztek e szabályokat áthágni, különösen a vagyonos beköltözők. 1838-ban nemes 
Kolozsváry József, akit lakosnak nem vettek be, földet és házat vásárolt. Bizonyára 
nemes volta miatt nézte el a szabálytalanságot a tanács, de mivel a közmunkát nem 
teljesítette, úgy döntöttek nem várható, hogy jó lakos váljon belőle. A testület elren
delte a törvénytelenül megvásárolt javak eladását és mint törvényszegőt nemes 
Kolozsváryt a városból is kitiltották.90

Német János juhász, aki halasi lakos lányát vette feleségül, tízévi juhászkodása 
után megkapta a lakosi jogot.91 A tíz éves Halason tartózkodás sem jelentette azt, 
hogy minden kérelmezőt befogadtak lakosnak. Az idegennek még a Halason 
tartózkodásra és munkavállalásra is engedélyt kellett kérnie. Ha ezt sem ő sem a 
munkadója nem tette meg, és évek múltán mégis lakosi jogért folyamodott, a 
beköltözéskor elkövetett szabálytalanság miatt a kérelmét visszautasíthatták. 1840- 
ben elutasították a 12 évvel azelőtt beköltözött Rőfi János lakosi jog iránti kérelmét. 
Rőfi Csávolyról költözött Halasra s hat évig a város juhai mellett, négy évig 
Benedek és Gyenizse gazdáknál szolgált, majd Cifra Mártonnál kertészkedett. 
Munkája eredményeként két ökröt és 77 birkát szerzett s részes földművelést vállalt. 
A hibát ott követte el, hogy Bölcsföldi János tanyáját évi 80 Ft-ért a tanács enge- 
delme nélkül vette haszonbérbe. Amikor az akció a tanács tudomására jutott, azon
nal megtorolták a törvény megkerülését. A határozat úgy szólt, hogy állatai után 
fizesse meg az adót és töltse le a bérleti időt, de ha a bérlet ideje lejár „mint lakó a 
város határában nem maradhat.”92

A fenti példa mutatja, hogy nem csak az adásvételt és a lakosi jogot, a földek 
árendálását is közigazgatási úton szabályozták. Különösen az idegenek árendás le
geltetését tiltották szigorúan. Ezzel a földtulajdonos tulajdonosi jogát is korlátozták.
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A földhasználatot és a művelési módokat -  ideértve a legeltetési rendet is -  a város 
közösségi érdekei szerint szabályozták, amely szabályozás legtöbbször szigorú kor
látozásokat jelentett.93

A létezés alapfeltételeihez tartozott a megfelelő lakás, ház megszerzése, 
felépítése. A vásárlás feltételei, mint ingatlanvásárlásé, a földvásárlással voltak 
azonosak. A vételnél anyagilag kedvezőbbnek és elérhetőbbnek tűnt a házépítés. A 
tanács itt is megtalálta a szabályozás és a redemptusi érdekvédelem érvényesí
tésének lehetőségét. Házhelyet ugyanis csak a tanács osztott bizonyos feltételekkel, 
meghatározott taksáért. A meglevő telkekre újabb ház felépítését mindenkor tiltot
ták. 1761 után a házépítőket arra is kötelezték, hogy legalább három lónak 
megfelelő istállót építsenek.94 Később csakis olyanok kaptak házhelyet akik erre 
képesek voltak, így megoldhatóvá vált a katonaság elszállásolása is. A redempció 
lezárulása után irredemptusok taksás házhelyet nem kaphattak. A helyi szabályren
delet egy esetben tett kivételt, ha az irredemptus „haza fia és az Attya városunk 
(Halas) terhét viselte.”95

A 19. században a Hármas Kerület statútuma részletesen és egységesen megha
tározta a ház és kerthelyek adásának feltételeit,96 sőt azok nagyságát is.

A tanács rendelkezett — többnyire a külsőtanáccsal egyetértve -  a földhasznosítás 
módjáról is. Ez nem jelentett korlátlan jogokat, hiszen a földek egyéni tulajdonban 
voltak, csupán részleges szabályozást, ami elsősorban a járulékföldekre terjedt ki. E 
tevékenység szervezett végrehajtását tanúsítják a megmaradt nádosztólajstromok, a 
kertföld -  és a kaszálólajstromok. Az ingatlanforgalomról és módjáról a tanács 
jegyzőkönyvei, az örökvallási jegyzőkönyvek és a betáblázási jegyzőkönyvek 
tájékoztatnak. Mindezek bizonyítják, hogy nem csupán a politikai irányításhoz 
szükséges szabályalkotást végezték el, azok betartását is számonkérték és -  tartot
ták.

Az adóigazgatási feladatok végrehajtásában szintén közösségi érdekérvényesítés 
figyelhető meg. Az adókivetés alapjául szolgáló vagyonösszeírásokat évenként újra 
és újra elkészítették, hogy az adózók tényleges vagyona után vethessék ki a város 
évi adóját. A kivetés és a behajtás, a beszedett összegek felhasználásáról készített 
számadás, az igazgatás rendszeresen visszatérő adminisztrációs feladatai közé tar
tozott. A fizetésképtelenek vagy éppen a tisztségük miatt az adófizetés alól fel
mentettek adójának törlesztéséről a tanács határozott. A tartozásokat rendszerint a 
házipénztárból fizették meg. Sajátos feladatot vállalt magára az elöljáróság akkor, 
amikor a lakosok adófizetéshez szükséges készpénzjövedelmének megteremtését 
igyekezett segíteni. Jelentős készpénzjövedelem származott évenként a gyapjú 
eladásból. Ezért, hogy a lakosság a gyapjúból megtermelt bevételét nehogy még az 
adófizetés előtt elherdálja a tanács elrendelte, hogy a gyapjút csak a helység házánál 
lehet eladni.97 A kapott pénzből az adótartozást azonnal levonták. Arra is vigyáztak 
nehogy a lakosok -  s ezáltal az adópénztár -  károsodjanak, már az eladási árban is 
a tanács előtt kellett megállapodni az eladóknak és a vevőknek.98
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Felügyelte a tanács a gabonakereskedelmet is. A szűk termést adó években kor
látozták az eladható gabona mennyiségét, megtiltották a gabona kivitelt. Rendszeres 
és ellenőrizhető jövedelemforrása volt a lakosságnak a bor eladásból. Addig amíg a 
helybeli lakosoknak el nem kelt a boruk, idegenből a helység kocsmái részére nem 
vásároltak borokat."

A mészárszékek esetében részben pénzkímélő, részben jövedelemét védő szabá
lyozásnak tekinthető az az intézkedés, amely szerint a mészárszékben a lakosok által 
apródonként elhordott húst a kimérésre átadott jószágaik árából törleszthették.

Igazgatási úton szabályozták az árakat és a béreket s azt, hogy minden munka
képes ember dolgozzon a saját gazdaságában vagy a helyi szabályoknak megfelelő
en elszegődjön. Az évenként egyszer tartott szegődtetések kijelölt szenátorok előtt 
történtek, a bérmegállapodásokról nyilvántartásokat vezettek. A helyi rendelkezések 
ellen vétőket szigorúan megbüntették. A szolgálatban állónak új esztendő előtt egy 
hónappal jeleznie kellett szándékozik-e gazdájánál maradni a következő évre, s a 
gazdának viszont nyilatkoznia kellett megtartja-e továbbra is a munkavállalót. 
Szigorúan tilos volt a tanács vagy a Jászkun Kerület által meghatározott pénzbeni 
vagy természetbeni juttatásnál többet ígérni, de arra is figyeltek, hogy a munkavál
laló megkapja a megalkudott bért. A tanács, mint az erkölcsi felügyeletet is ellátó 
hatóság vigyázott arra, hogy a közerkölcsöt sértő, léha, munkanélküli, rosszra 
csábító életre lehetőség ne legyen. Aki új esztendő után három nappal nem szegő
dött el azt büntették: pénzbüntetéssel, botbüntetéssel vagy éppen azzal, hogy kihir
dették a munkába nem állókat kényszerrel katonának adják.100 Ez utóbbi büntetés az 
engedetlen béreseknek is kijárt. A cselédbírósági feladatkört ugyanis szintén a 
tanács töltötte be.

1762-ben a Fejér vármegyei Magyaralmásról származó, Halason béresként szol
gáló Molnár Mihályt aki nem teljesítette gazdája utasítását, sőt még meg is 
fenyegette, „magának és másoknak példájára gyalog katonának” adták.101 Ahhoz, 
hogy a szenátorok ellenőrizni tudják a munkavállalással kapcsolatos határozatok 
megtartását, pontosan meg kellett állapítani kit kell elszegődtetni és kit nem. Az 
1809-dik évből ismerjük az előírást, de bizonyára más évben is hasonló regula 
érvényesült. E szerint:

1. Az olyan redemptus ember akinek igavonó jószága nincsen ugyan, de háza, 
földje, szőleje van, ha mindjárt hitvány is, szolgálatra ne kényszeríttessen.

2. Az olyan irredemptus se szegődtessen el, akinek háza, szőleje és igavonó 
jószága van, mellyel a városi és királyi szolgálatokat (közmunkák) viszi.

3. Az olyan zsellér, akinek se háza, se szőleje hanem csak két igavonó jószá
ga van, szegődtessék el.

4. Az olyanok, akik maguk gazdaságában nem éppen szükségesek, és testi 
hibájuk a szolgálatot nem akadályozza, szegődtessenek el.”102

A helyi munkaerő biztosítását szolgálta az a rendelkezés, amely a halasiaknak a 
részes munkán kívül minden más idegenben történő munkavállalást megtiltott.103 Ha
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valaki mégis külső munkát vállalt, amikor visszatért rendbontásáért 25 botütést 
kapott. 1804-ben a rendelkezést úgy szigorították, hogy aki harmadszor is meg
szegte a tilalmat azt örökre kicsapták a helységből és házát kényszereladásra bocsá
tották.104 A kiköltözőket akkor sem engedték visszatelepülni ha nem törvénytelen 
úton mentek el. Harsányi András és felesége Péter Sára Halasról Bács vármegyébe 
költözött lakni, de 1795-ben szerettek volna visszatelepülni, ám a tanács nem adta 
meg az engedélyt. Indokaik: „Az instans el menetelével kivetkezvén magát minden 
concivilitast illető jussából, ezen juss és lakásbeli engedelem többé neki vissza nem 
adatik, hanem ahol elfogyasztotta minden ki vitt vagy ónját, és a mely helyet innen 
való el menetelivel tettzett néki választani, tartozik azon helybe maradni ezután 
is.”10S

A politikai igazgatás körébe tartozott a művelődési lehetőség megteremtése és a 
közerkölcsnek megfelelő szórakozás ellenőrzése. E feladatkör részben az egyházak 
segítségével valósult meg, részben az iskolafenntartás és -felügyelet útján. Az intéz
mények azonban már ebben a korszakban sem fedték le az élet minden területét, 
bizonyos mértékig kimaradtak a „szabadidős” tevékenységek, az ünnepek és a csa
ládi élet kötelékében zajló események. Az intézményesült területekre nem térünk ki, 
csupán kiemeljük, hogy különösen fontos feladata volt a helyi vezetésnek a fenn
tartás anyagi feltételeit megteremteni. Az intézményes kereteken kívüli szabadidős 
tevékenység helyi szabályozása elsősorban a kocsmai nyitvatartás és rend, továbbá 
a szórakozás módjának meghatározásában, kordában tartásában érvényesült.

A több napig tartó lakodalmakat, s az ünneplés közben szokásos lövöldözést 
szigorúan tiltották. Éppígy tilalmas volt a hosszú dorbézolássá fajuló torozás is,106 s 
a lakodalmakkor szokásos „reménlő vagy tyúkverő járások” - , a muzsikával való 
kóborlás.107

A családi élet elfogadott rendjét megsértők ellen is a tanács előtt tehettek 
panaszt. Ha a panasz beigazolódott akkor a tilalomtörőnek „reversalist” 
(kötelezvényt) kellett adnia további jó magaviseletéről. Ez azt jelentette, hogy keze 
vonásával -  mivel többnyire írástudalanok -  vállalta a „jó útra térést”. Ha kötelez
vénye nem igazolódott akkor a kilátásba helyezett büntetést végrehajtották.

Külön igazgatási feladatkört jelentett a katonai kötelezettségek teljesítésének 
megszervezése: a katonaállítás, a beszállásolt katonák élelmezése, az átvonuló 
katonaság ellátása. A toborzások ünnepélyes megtartásáról a tanács és a kerületi 
elöljáróság együtt gondoskodott. Aki a település katonájaként töltötte le hadi szol
gálatát, számíthatott annak jutalmára, pl. az ingyenes vagy kedvezményes ház
helyre.
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A gazdaságirányítói tevékenység

A gazdaságirányító tevékenység két fő  irányban valósult meg, részben a helység 
közös gazdaságának, gazdálkodásának irányításában, részben a lakosság gazdál
kodásának közösségi érdekek szerinti szervezésében.

A város közös gazdálkodása, amely közvetlenül a városgazda, vagy valamely 
szenátor felügyelete alá tartozott, a királyi kisebb haszonvételekkel való gazdálko
dásból és bizonyos mértékű mezőgazdasági termelésből állt.

A város közös használatra -  a helység lovai számára, a beszállásolt katonaság 
élelmezésére, a hivatalos vendégek ellátására, a convenciók terménybeli részének 
fedezésére -  kismértékű gazdálkodást folytatott, részben szántóföldi műveléssel, 
részben kaszáló fenntartásával. A művelést közmunkában végeztették.108 Visszatérő 
probléma volt a szükséges mennyiségű tűzifa beszerzése, mivel Halason alig volt 
erdő. Ezért a város tűzifa és épületfa céljára a Dunántúlon bérelt erdőt, s hogy az 
átszállítás a Dunán zökkenőmentes legyen, saját kompot és révészt tartottak. A 19. 
században egyre inkább szorgalmazzák az erdőtelepítést, 1848-ra már 5735 kh erdő 
volt Halason. Ebben a város és a lakosok erdei is benne foglaltattak.109 Keletkezett 
bevétel az évenkénti nádtermésből, a szőlőből és a szőlőbeli gyümölcsösből is.110 A 
közvetlen gazdálkodás azonban nem bizonyult elég jövedelmezőnek ezért, hogy a 
szükséges pénzt előteremtsék 1791-től az irredemptusokra állataik után állatfaj
tánként meghatározott fűbért, azaz helyi adót vetettek ki, s megadóztatták a borter
mésüket is.'11

A városi jövedelem jelentősebb része a királyi kisebb haszonvételekből származó 
bevétel volt. Ide tartozott a kocsma- és mészárszéktartás, amelyet a bor és székbírák 
felügyeltek, a halászat és a vadászat bérbe adása, a boltok bérbe adása valamint a 
piaci és vásári taksákból származó jövedelem. Ez utóbbit a rendészeti hatáskörben 
tevékenykedő piac- és vásárbírók felügyelték.

A benefíciumok hasznosítása többnyire bérbeadással történt. Egy-egy bérleti 
ciklus három évig tartott. A tanács meghirdette a bérleti feltételeket és a legtöbbet 
ígérőnek adta a bérletet. A visszaélések elkerülése végett a helybeli és a magisztrá
tusbeli (kerületi) elöljárók 1818-tól nem pályázhattak.112

Az így nyert jövedelemből tartották fenn az intézményeket: az iskolákat, a 
szegényápolót, és segítették az elesetteket. A helyi és a kerületi igazgatás költ
ségének bizonyos hányada szintén a házipénztárt terhelte. Az árendafizetést negyed
évenként kérték. Nem volt egyszerű a halászat bérleti jogának lakosokat kizáró 
érvényesítése, ami azt jelentette, hogy a lakosok hálóval nem halászhattak. Bár e 
tilalmat 1754-ben helyi statútumban rögzítették, s kihirdették, hogy „senki a maga 
javára hálóval nem halászhat” öt hálót kellett elkobozni az intézkedés miatt a taná
csot is fenyegető, halászó lakosoktól.113 A halászóhelyeket bérlő halászoktól a város 
vette át a halat és adta tovább a vele bérleti viszonyban álló fischereknek.114 Amikor
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pl. a keceli plébános számára közvetlenül a halászoktól vásároltak halat és az akció 
a tanács tudomására jutott, a halászoktól elvették a halászat jogát s őket is és a vásár
lót is hat, hat forintra büntették.1'5

A vadászat és madarászat „a drága pénzen váltott földeken” az irredemptusok- 
nak 25 pálca büntetés mellett tilos volt. A redemptusok saját élelmükre vadászhat
tak, s ha mégis felesleget lőttek azt kötelesek voltak a heti piacon értékesíteni. A 
városi fejértói erdőben a vadászati jogot, mint benefíciumot kizárólag a város 
gyakorolta.116

1815-ben mivel a sok vadászattól a nyulak és foglyok nagyon megfogyatkoztak 
a redemptusok is csak saját fogyasztásra vadászhattak, eladásra nem. Az irredemp- 
tusok pedig puskát sem tarthattak. Hogy a lakosságot a csábítástól eltávoztassák, 
időnként megvizsgálták a vadakat felvásárló zsidók házait s a talált vadat 
elkobozták. A vadászni „áttévedt” majsai és dorozsmai lakosok elriasztására pedig 
kihirdették, hogy agaraikat bárki lelőheti, a puskájukat pedig a tanács elkobozza és 
húsz forint bírságot is fizetniük kell.117

Jelentős jövedelme származott a házipénztárnak a különféle vásári és piaci 
helypénzekből, taksákból. Díjat szedtek a Halason keresztül más helység vásárába 
hajtott jószágok után, hiszen az áthajtott állat nem csak letaposta a határt, legelt is, 
s ezt meg kellett fizetni. A díjat a kereskedők fizették állatfajtánként és számonként 
meghatározott készpénzben. Nem csekély összeg volt ez, hiszen 1774/75-ben pl. 
16.070 db marha után 321 Ft 43 krajcárt, 1777/78-ban 23.383 göböly ökör és 2040 
juh után 471 Ft 45 krajcár bevételt nyertek.118

A tanács és tisztségviselői feladatkörébe tartozott a már említett gazdaság- 
szervezői tevékenység, azaz a termelés: földművelés és állattenyésztés közösségi 
érdekek szerinti koordinálása. A redempciótól kezdve a határ nagyobb hányadát 
egyéni magántulajdonban, váltott tőkeföldként művelték, kisebb hányadát közös 
legelőkként mint redemptus közös tulajdont hasznosították. A szántókat három, 
négy sőt hat periódusos művelési mód szerint használták.119 A pihenő szakaszban a 
föld legelőül szolgált. A termelés és legeltetés összehangolása a tanács feladata volt, 
de a helyi gyakorlat szerint mindig „nagyobb gyűlés”-ben vagy úgynevezett közös 
birtokossági ülésekben döntöttek e kérdésekről. így határozták meg a művelési 
módot és az egyes munkafajták végzésének idejét. Ugyanezeken a fórumokon dön
töttek a kerti veteménynek számító kukorica, krumpli, káposzta, len, kender, köles 
vagy dinnye földek kijelöléséről és közös határozat szerinti kiosztásáról. Mind
ezekről nem csak a döntést rögzítő jegyzőkönyvek, hanem az évenként írásban 
vezetett, fajtánkénti osztólajstromok tanúskodnak, melyek részben a korabeli nyil
vántartásnak részben az ellenőrizhetőségnek és számonkérésnek eszközei voltak.120 
Ezekből a kertföldekből művelésre az irredemptusok is kaptak, de mindig kisebb 
területet mint a redemptusok. Azt, hogy a kijelölt nagyobb területből kinek melyik 
parcella jusson sorshúzással (nyíl húzás), a tanács által delegált szenátor jelenlété
ben döntötték el.
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Az állattartást irányító, szervező tevékenységbe a „legelő falkák” összeállítása, a 
legeltetési hely és -időszak meghatározása tartozott. A vonatkozó határozatokat a 
földművelésnél már említett fórumokon hozták, s rendszerint egy vagy több szená
tor ellenőrizte a végrehajtást. A szabályszegőket szigorúan büntették. Ahhoz, hogy 
egyáltalán ellenőrizni tudják a legeltetett állatok mennyiségét számláló helyeket, 
aklokat készítettek, s az egyes pusztákra több számláló küldöttség egyidőben ment 
ellenőrizni.121 A folytonos legelőhiány miatt már az 1780-as évektől korlátozták az 
irredemptusok által tartható állatok számát és tiltották az idegen bérlők befogadását. 
Ebben az időszakban tolódik el az arány a marhatartásról a birkatartás felé, ami lege
lőpusztulást eredményezett.122 A további legelőpusztulás megakadályozására 1799- 
ben kimondták, hogy az irredemptusok csak 60 juhot tarthatnak. A döntés olyan fel
háborodást keltett az irredemptusok körében, hogy felgyújtással fenyegették meg a 
tanácsot. A tanács azonban nem tett engedményt s 1803-ban 3.849 juh eladását ren
delte el.123 Ekkor már volt olyan irredemptus aki 700 juhot tartott. A legelőhiány 
nem csak Halason, az egész Jászkun Kerületben visszatérő probléma volt, a kerületi 
közgyűlés is több alkalommal szabályozta az egyes társadalmi csoportokhoz tar
tozók által tartható állatok fajtánkénti számát.124

Az új eljárások népszerűsítését a növényvédelem szervezését, a kerületek és a fe l
sőbb hatóságok, a szakmai társulatok utasításainak és javaslatainak közvetítését is 
az igazgatás közegei végezték. Az 1770-es évektől szorgalmazták az eperfák tele
pítését. Elrendelték, hogy minden településnek legyen epreskertje, és javasolták, 
hogy az egyes gazdák a saját udvaraikat eperfákkal ültessék körül.125 A selyem- 
hernyó tenyésztést a kerületi inspektorok ellenőrizték.126 A méhészkedést, méh 
tartást szintén serkentették.127 Kerületi szakember segítette a szakszerű erdő- 
telepítést.

A növényvédelem megvalósítása csak összehangolt munkával vált lehetővé. A 
hemyóirtás ideje húsvét előtt volt. Aki húsvétig szőlőbeli fáit a hernyóktól meg nem 
tisztította annak fáit kivágatták és még hat forint büntetést is fizetnie kellett. Az 
ellenőrzés a szőlőcsőszök és a hadnagyok feladata volt.128

A sáskairtásra esetenként a tizedesek vezetésével a város apraja-nagyja kivonult. 
A vesszőseprőkkel felszerelt emberek agyonverték, összesöpörték és elégették a 
sáskákat. Volt időszak amikor a disznókat hajtották ki, hogy feletessék velük a 
veszedelmes növénypusztítókat. A zsizsik ellen azt ajánlották, hogy fűzfa, barackfa 
vagy diófa levelet rakjanak a gabonába.129 A malombírók nem csak azt ellenőrizték, 
hogy a molnárok az előírt vámot szedik-e arra is folytonosan felhívták a figyelmet, 
hogy a molnárok csak anyarozstól megtisztított gabonát őröljenek.130 A kártékony 
állatok irtását évi kvóta szerint minden gazda köteles volt elvégezni, s bizonyságul 
a meghatározott számú veréb, varjú vagy más kártevő állat fejét, esetleg fülét be
szolgáltatni.

Az új eljárások .népszerűsítéséhez tartozott, hogy a tanács szorgalmazta a juhar
fa szaporítását, mert úgy értesült, hogy annak leveléből egészséges jó cukrot lehet
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készíteni, de hogy burgonyából és bodzából pálinkát főzzenek, s erre Schön Mátyás 
szeszgyárat létesítsen azt megtiltotta. Bölcs indoklása szerint: „mivel a pálinka 
főzéshez használandó burgonya a lakosság fő élelmi cikkét tévén, azt szájától elvon
ni, s más veszélyes alakban, tudni illik, szeszes italban nyújtani kezébe önromlására, 
a józan okossággal meg nem egyeztethető.”131

A rendészeti igazgatás

A rendészeti igazgatásnál a tanács, mint testület az elvi irányítást végezte. Ülé
seiben olvasták fel a kerületi rendelkezéseket, döntöttek azok végrehajtásáról és ott 
születtek a helyi rendészettel kapcsolatos határozatok. A rendészeti igazgatásnak 
több ága alakult ki. Beszélhetünk külön tűzrendészetről, iparrendészetről, piac- és 
vásárrendészetről. Külön ellenőrzési rendszert alakítottak ki az egészségügy és a 
köztisztaság ellenőrzésére. Jól elkülönültek a város belterületére és külterületére, a 
nappalra és éjszakára vonatkozó rendészeti feladatok. Mindezek szervezetileg is 
nyomon követhetők.

Belterületi rendészet
A belterületi rendészet feladatait a hadnagyok, a tizedesek, a tornyosok és a vak- 

terok végezték. Halason kerületi határozat szerint 1797-től két hadnagy, négy 
tizedes, (1838-tól hat tizedes) és három vakter volt. A tömlöchöz külön hajdút tar
tottak. A vakterok és a hadnagyok egyenruhában jártak, ami a Kiskun Kerületben 
köpenyből, kék ujjasból, kismellényből és kék nadrágból állt.132 A belterületen 
tevékenykedő hadnagy feladatainak nagy részét a hivatalos ügyekben eljáró ta
nácsnokok segítése, fegyveres kísérete adta. Közreműködtek az adókivetésben és 
beszedésben, a házhelyek kimérésében, illetve a főbíró eseti megbízásainak végre
hajtásában.

A tizedesek a hadnagyokhoz hasonló feladatot láttak el. Intézkedtek az előfoga
tok kiállításáról, felügyelték a közmunkákat, segítették a különféle összeírásokat. 
Rabot kísértek egyik helységből a másikba. Halason 1797-től úgynevezett tized- 
bírókat is állítottak összesen nyolcat, ők a közhitelességet is biztosították megje
lenésükkel. Úgy is nevezték őket, hogy „hites tized bíró”.133 Kötelességeik közé tar
tozott:

1. a tüzet okozó kémények összeírása,
2. a felnyitott vermek becsináltatása, a köztisztaság felügyelete,
3. a káromkodók, dorbézolók, gyanús társalkodók, akolban, malomban 

tüzelők feljelentése,
4. a vakterok, éjjeli vigyázok szemmel tartása, vigyázni arra nehogy kocs- 

mázzanak, s az órákat megkiálltsák,
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5. nyomoztak a kurta kocsmák iránt, amelyek feladásáért esetenként egy 
forint jutalmat kaptak,

6. jelenteniük kellett az útlevél nélkül utazókat és a szolgálat nélküli 
henyélőket,

7. szükség esetén segítettek a katonaság számára szükséges forspont kiál
lításában.134

A tűzvédelem minden rendészeti közegnek feladata volt. 1775-től kerületi ren
deletre kijelöltek három szenátort, akiknek tűz esetén azonnal a helyszínre kellett 
menni, hogy a károsult vagyonára vigyázzanak. A tűzvédelem miatt határozták el 
1772-ben, hogy a („rakáson”) sűrűn épült házak lerombolandók, s csak utcák rend
je szerint lehessen építkezni.135 Tilos volt karóból, sövényből, nádból házfalat épí
teni, s szorgalmazták, hogy a kerítéseket nád helyett sásból vagy vályogból készít
sék.136 Külön tűzvédelmi pénztár létezett „cassa incendiaria” néven, a főbíró felü
gyelete alatt.137

A közbiztonság megóvására nagyobb szükség volt éjszaka. Minden éjjel 
nagyszámú vigyázó járta az utcákat, hogy a gyakori lopásokat, házfeltöréseket tiltott 
dorbézolásokat, az idegenek beszivárgását megakadályozzák.

A vakterok minden órát megkiálltottak, s a melléjük rendelt strázsákkal a tiltott 
órán túl lámpás nélkül az utcán járókat, a kocsmákban vagy gyanús helyeken dor- 
bézolókat börtönbe csukták.138 A strázsákat a maguk után húzott csörgő botról botos 
strázsáknak is nevezték, s személyüket a lakosok közül jelölték ki a házak sora 
szerint.139 A közbiztonság az alsó Kiskunságban különösen rossz volt, ezért nagy 
gonddal szervezték meg az éjszakai őrséget.

1812-ben -  ekkor Halason 1500 ház volt -  éjszakánként 48-50 őr járta az 
utcákat.140 A város területét 14 részre osztották, s minden részben két-két esküt tett 
alvigyázó járt, közéjük számítva a város négy vakterét és hét tizedbíróját is. Minden 
alvigyázóhoz tartozott a házak sora szerinti beosztással két botos strázsa. Egy cso
port egy hétig volt szolgálatban, majd hasonló összetételű váltás következett, he
tenként ismétlődve. A felügyeletüket heti három-négy helyszíni ellenőrzéssel négy 
kistanácsbelire bízták. Az egész éjszakai rendészet ellenőrzését és fegyveres 
segítését a szenátorok közül választott politikai inspektor és a városi hadnagy látta 
el. Az éjszakai eseményekről a felvigyázóknak írásban kellett a főbírót tájékoztatni. 
Arról is gondoskodtak, hogy az éjszakai szolgálatra kötelezettek nappal semmi 
munkát ne végezzenek, hanem a városházán aludjanak.

A politikai inspectorok tisztségének létrehozását 1802-ben fogadta el a köz
gyűlés. Az intézkedés a helyi vezetés részéről bizonyos mértékű ellenállást váltott 
ki, hiszen a központosítási törekvések egyértelmű megnyilvánulásaként értelmez
ték. Az új rendészeti felügyelő hivatalának létrehozása egyenes folytatása volt a 
korábbi tizedbírói feladatkörnek, a leglényegesebb különbség éppen az volt, hogy a 
tizedbírók teljesen a tanácstól függtek. Több kerületbeli helységben igyekeztek a 
politikai inspector megválasztását elmellőzni és továbbra is a tizedbírói tisztséget
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fenntartani. Halason is megtartották a korábban létezett tizedbírókat s a politikai 
inspektor kötelességévé tették a felügyeletüket.

Az igazgatási felügyelő feladatköre fokozatosan egyre bővült. 1805-ben felü
gyelt az építkezések rendjének megtartására, a köztisztaságra, ellenőrizte a tized- 
bírákat és a rendészet egyéb közegeit. Jelentéseit félévenként küldte a Jászkun 
Kerülethez, ahol egy esküdt, mint super inspector (főfelügyelő) vigyázott a meg
szabott kötelességek pontos teljesítésére.141

Az 1810-es évekre alakult ki a teljes munkakör, ettől kezdve az inspector 
félévenként a következőket jelentette:

1. az egészségügyi ellátás helyzetét, a bábák tevékenységét, a himlő oltás 
megtörténtét,

2. beszámolt az építkezési szabályokról, ügyelt arra: hogy a házakat kőké
ménnyel építsék, legyen külön kamra, s onnan padlásfeljáró, az építkezés 
tavasszal történjen, vigyázott, hogy a portákat szabály szerint adják el,

3. jelentette a tűzoltó eszközök állapotát, a tűzvédelmi utasítások megtartását 
vagy megszegését,

4. beszámolt a faültetésről, az ivókutakról, a töltések védelméről,
5. köztisztasági felügyelőként vigyázott, hogy a házaknál megfelelő szeme

tes gödör legyen, ne építsenek vermeket az utcákon, a marhákat a vásáron 
kívül vágják, a piacon és a hentesnél egészséges élelmet áruljanak,

6. idegenrendészeti feladatköréből eredően ügyelt arra, hogy a lakosok útle
vél nélkül érkező személyeket ne fogadjanak be, tiltotta a cigányok letábo- 
rozását, intézkedett az idegen koldusok lakóhelyükre utasításáról,

7. az éjszakai rendészetet rendszeresen ellenőrizte,
8. feladata volt a szolgálatra alkalmas személyek munkába állítása.

Halason a levágott marhák jegyzékét is a politikai inspektor vezette. Ebben az
időszakban éjszakánként már hatvanan esetenként még többen vigyáztak a közbiz
tonságra. 1844-től a közbiztonsági feladatokat a csendbiztos vette át, s a továbbiak
ban a politikai inspector csak a „közcsinosságra” ügyelt.

A belterületi rendészethez tartozó tevékenységet végeztek a vásárok és a piacok ' 
felügyeletét ellátó, helypénzt beszedő, árulócédulákat kiadó, az árusított állatok 
tulajdonjogát ellenőrző piac- és vásárbírók. Őket a külsőtanács tagjai közül bízták 
meg. Tisztségük Halason nem volt állandó, e feladatkört sokszor a tizedesek vagy a 
hadnagyok valamelyike látta el. A vásárbíró a Jászkun Kerület által meghatározott 
esküt a tanács előtt tette le. Az alábbiakban idézett eskü 1803-ban Halason hangzott 
el.

„Én nn. esküszöm az édgy élő Istenre. -  Hogy a vásár bíróságnak tisztiben 
tehettségem szerént igazán el járok, a Vásári ki szabott taxát minden emberiül 
igazán ki szedem, rendin túl senkit se taxálok, a vásári mértékekre vigyázok, s 
vigyáztatok, minden féle törvénytelenségeket vagy meg büntetek, vagy az Városi 
Elöljáróságnak be adok, a vásár jövedelmét magam, vagy más hasznára vesztegetve
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nem fordítom, hanem ami gyűl a Város Cassájába igazán bé adom. Isten engem úgy 
segéllyen.”142

Külterületi rendészet

Halas bel- és külterületét mesterséges építménnyel, árokkal csak 1817-ben 
választották el. A város nyugati oldalán e határoló funkciót természeti képződmény 
a tó látta el. Az árkolásra három sorompós kaput építettek, a negyedik kapu pedig a 
tavon keresztül a szöllők közé vezető töltésre került.143

A határban és a pusztákon a mezei hadnagyok, a pusztagazdák, a pusztázó had
nagyok, a mezei biztosok, a pusztai felügyelők és a pusztai csenbiztosok óvták a 
közbiztonságot. A külterületi közbiztonság megóvásában a Jászkun Kerület és a 
Kiskun Kerület is közreműködött144 a maga hadnagyaival, hajdúival. Szükség esetén 
a szomszédos vármegyei településekkel, vagy a vármegyei rendészeti alakalmazot- 
takkal is együttműködtek. Nagyobb területre kiterjedő összehangolt üldözéseket, az 
utazók és a vándorló pásztorok ellenőrzését nem is lehetett volna másként 
megoldani.

A hadnagyok közül egy minden időben a külterületet járta, a mellérendelt lovas 
-  rendszerint fegyveres -  kisegítőkkel. 1763-ban a határjáró hadnagy fizetése húsz 
forint volt, míg a belterületen működő csak nyolc forintot és ruházatot kapott.145 A 
19. században az egyes pusztákra puszta bírókat állítottak, s időszakonként a méne
sek és a gulya mellé lovas őröket rendeltek.146 A Kiskun Kerület kerületi irányítása 
alá tartozó egy fő- és hat alhadnagyból a főhadnagy és két alhadnagy eleve Halas 
határában tartózkodott. Megválasztásuknál különösen vigyáztak arra, hogy meg
bízható birtokos lakosok legyenek.147

A megművelt földeken, a szöllőkben és a szénáskertekben csőszök óvták a va
gyonbiztonságot. A város maga évenként 10-12 csőszt alkalmazott. 1770-től a sző
lőkbe úgynevezett hegybírókat alkalmaztak akik esküt tettek a tanács előtt, s felü
gyeltek a csőszökre, a kapukra és az árkokra, elintézték a szőlősgazdák közötti 
apróbb villongásokat, s vigyáztak, hogy az engedélyezett határidőt megelőzően 
senki ne szüreteljen.

Az 1840. évi 9. te. és a Jászkun Kerület rendelete hatására 1841. április 22-i 
tanácsülésen választották az „első mezei rendőrt”. A tisztségre jelölt négy ta
nácsnok közül a külső- és belsőtanács szavazása alapján Szekér Istvánt választották. 
A rendőr fizetése évi száz forint lett, s választása minden évben a bíróválasztás 
napját követően történt. Munkájához segítséget kapott a városi mezei biztostól és 
két hadnagyától, de csak akkor, ha azoknak egyéb elfoglaltságuk nem volt. Köz
vetlen segítői voltak a csőszök. Halason 1841-ben 33 csőszt alkalmaztak.

A mezei rendőr hatásköre a határbeli károk becslésére és büntetésére terjedt ki. 
Ezek az ügyek azonban csak akkor tartoztak bíráskodási jogkörébe, ha a kárt okozó
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halasi lakos volt, a kár értéke pedig nem haladta meg a 24 forintot, itélelét végre is 
hajtotta.

A jogszolgáltatási tevékenység
A helységek jogszolgáltató hatóságáról az 1751. évi Regulatio első pontja a 

következőként rendelkezett: „A törvényes dolgokban pedig valamely helység lako
sai által elkövetett személyes megbántó cselekedetekre, az olyan adósságokra, 
melyek csupán egy helység egyes vagy több lakosain követtetnek, úgy az örökö
södésre és osztályra, vagy akármely javaknak, melyek egy helység határában vágy
nak, visszaszerzésére nézve az első bíróság azon helység bíráját és annak esküdt 
tanácsosait illesse.”

A királyi regulatio lényegében már meglévő gyakorlatot foglalt törvénybe, hiszen 
a tanácsok elsőbírósági feladatköre 1751 előtt is létezett a Jászkun Kerület minden 
helységében. 1787-1790-ig az első bírósági jogkör szünetelt,148 de 1790. március 30- 
tól ismét visszakapták bíráskodási jogkörüket. 1776-ig a tanácstörvényszék ítélt 
minden tíz forint összeg alatti vétséget, s a büntetés végrehajtását azonnal elren
delték. 1776. után a végrehajtás ellen a kapitányi székhez lehetett fellebbezni, s csak 
annak döntése után vált végrehajthatóvá az elsőfokú ítélet.149

A tanács, mint törvényszék pénzbüntetésre vagy maximum 25 pálcára, esetleg 
háromnapi áristomra ítélhetett,150 a nagyobb bűnügyekben csak a vizsgálatot és a 
tanúkihallgatást végezte el, az ítéletet a kapitányi széken mondták ki.

A főbíró egyszemélyben is hozott ítéleteket panaszok, kisebb tilalomtörések 
esetén. Ilyenkor csak a nótárius volt jelen aki az ügyeket írásban rögzítette. 18ló
ban a visszaélések elkerülése végett a Jászkun Kerület elrendelte, hogy a tilalom- 
törőkét is csak két-három tanácsnok jelenlétében lehet elitélni.151

A tanács törvényszéki tevékenysége az aratási időt kivéve lényegében folya
matos volt. Különösen sok vagyonjogi panasz, polgári per fordult meg e fórumon. 
A földbirtok vitákat és a hagyatéki ügyeket, ha az érték nem haladta meg a 15 
redempciós forint után járó fold értékét, sommás perben intézték el.152

A nagyobb bűnügyek a kapitányi széken indultak s a legfelső fórumuk a Nádori 
Törvényszék volt. A vizsgálati feladatokat ezekhez a perekhez is a tanács jogtudó 
tagja, vagy a korai időszakban a főbíró és a nótárius végezte el. A fenyítő 
törvényszékre ha az ügynek halasi vonatkozása volt, a tanács két személyt delegált 
akiknek a törvénykezésen jelen kellett lenni, hogy igény szerint a körülményekről 
bővebb felvilágosítással szolgálhassanak.153

Az ítélkezési gyakorlatban polgár (redemptus) és nemes lakosokat első vagy 
második büntetési esetben botbüntetésre nem, inkább pénzbírságra vagy árestomra 
ítéltek. Kivételnek számított ha a közszolgálat teljesítésében történt engedetlenség, 
vagy bebizonyosodott a köztilalom áthágásának szándékossága. Hasonló módon 
szigorúan büntették a bírót vagy a tanácsot, esetleg a felsőbb hatalmasságokat 
megsértőket.
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Az 1834-es országgyűlésen a nemesek szerették volna személyes peres ügyeiket 
kivenni a jászkun bíráskodás alól és a szomszédos nemesi vármegyei bíróságok 
hatáskörébe utaltatni, de a törekvésük nem valósult meg.

Összegezés

Kiskunhalas közigazgatása 1745-1848 közötti időszakban megfelelt a kor kö
vetelményeinek és a redemptus lakosság érdekeinek. A tanács a redemptusi érdek- 
védelem érvényesítése mellett az egész lakosságra kiterjedően hatékony politikai és 
gazdasági koordináló és irányító tevékenységét az igazgatási autonómia lehetőségeit 
kamatoztatva fejtette ki.
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Halas 1848-1849-ben
Ö. Kovács József-Szeitert Gábor

1848 tavasza: amit a források mondanak

Valószínűleg valamennyi kortárs egyféleképpen vélekedhetett a korabeli Kiskun
halasról: a Kiskunságba, illetve a Jászkunságba betagolt mezőváros leginkább hatal
mas, homokos területeivel, roppant határú pusztáival, falusias belszerkezetével tűn
hetett az idegen utazó szemébe. Sok földszintes házat láthatott az utazó, nemesi és 
zsellérépületet egyaránt, emeleteset azonban alig, melynek okát Vahot Imre, egy 
másik, hasonló szerkezetű város -  Kecskemét -  esetében a kétlaki életmódban vélte 
felfedezni.1 Joggal gondolhatta ezt, hiszen egyes értelmezések szerint a magyar 
mezővárosok inkább óriási, felduzzadt falvaknak tekinthetők, mint valódi -  nyugat
európai értelemben vett -  városnak.

Ismeretes, hogy a jászkun nép birtokainak és kiváltságainak, egyáltalán a tár
sadalmi ranglétrán való elhelyezkedésének meghatározója az 1745-re visszavezet
hető redempciós (megváltási) összeg mértéke volt. Ennek alapján különböztek egy
mástól nagyon sok tekintetben a váltságpénzt fizető redemptusok és az arra nem 
képes irredemptusok. S természetesen mögöttük sorakoztak itt is a hierarchia aljára 
sodródott házas és házatlan zsellér és paraszti sorban élők, az egyéb átmeneti tár
sadalmi kategóriát alkotó elemekről és idegenekről nem is szólva. A feudális alkot
mányt -  Werbőczy óta -  megőrizni óhajtó és a legtöbb előjogot élvező nemesség 
jelenléte még kuszábbá tette e tagozódást. A 18. század második felétől mindinkább 
növekedett az ellentét a vagyonosabb redemptus és a szegényebb rétegek között, 
melyeknek nagy részére érvényes a valóságot többé-kevésbé hűen tükröző „misera 
plebs contribuens”, a nyomorult adózó nép korabeli kifejezés.

A meghatározott közigazgatási autonómiát élvező korabeli Kiskunhalason is a 
zártság jegyei fedezhetők föl, melynek markáns jellemzője volt -  többek között -  a 
tanácsot egyértelműen kézbentartó vagyonosabb, református redemptus réteg túlsú
lyos vagy inkább egyeduralkodó hatalmi helyzete, s ezzel szemben, a döntéshoza
talból, egyáltalán a hatalomból kiszorítva álltak az irredemptus erdetü lakosok és 
egyéb kategóriájú csoportok. Mindezzel azt szeretnénk jelezni: e helyi társadalom 
útját is szinte az állandó konfliktusok kísérték 1848-ig.

Március 13-án az állandó gondot jelentő katonai beszállásolás és élelmezés 
várható nehézségeivel bajlódtak a városháza vezető tisztviselői. Közben Gőzön 
Imre főbíró elnökletével döntöttek egy árva sorsáról, javainak összeírásáról, de más, 
fajsúlyosabb kérdéssel nem foglalkoztak a hivatalos jegyzőkönyv szerint. Március 
18-án sem találunk semmilyen, a szokásostól eltérő, akár a pesti forradalomra, vagy
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más megmozdulásra utaló jelet. Ekkor azonban már a főbíró helyett Szekér István
nak kellett vállalnia a tanácsülés vezetését, de ugyanígy történt ez március 20-án is.2 
Ugyanakkor természetesnek vehetjük, hogy a pesti események és más vidéki moz
golódások hírei visszhangot keltettek Kiskunhalason, hiszen a város földrajzi elhe
lyezkedésénél fogva is benne volt a kereskedők vagy más utasok, hivatali emberek 
által kialakított hírláncolatban. Példaként említhető: a szegedi választmány már egy
két nap után reagált a fővárosban történtekre.' Tekintettel a kiskunsági kapcsolatok
ra, még valószínűbb, hogy a kunszentmiklósiak március 2 i-i, a Jászkun Kerületek
hez benyújtott felterjesztésének híre is hamar eljutott Halasra, jóllehet, annak taná
csi tárgyalására csak március 26-án került sor.4

A híreknél is határozottabb állásfoglalásra sarkallhatta a halasi tanácsot a kun- 
hegyesiek radikális hangvételű felszólítása, amely többek között a nép természet 
által adott jogait, a közös teherviselést hangsúlyozta.5 Az általános kérdéskörön túl
menően konkrét személyi változást is követeltek: Szluha Imre jászkun főkapitány 
leváltását, mivel szerintük „... maradási elveivel az egész tömegben haladási térre 
lépett ország rendei közt, a hasonlóan haladni kívánó kerületeket nem képviselheti, 
mint ki hozzánk s érdekeinkhez sem birtok, sem rokonság, sem egyenlő polgári 
osztályzat kötelékeivel csatolva nincs...” Helyébe Kálmán Sándor alkapitányt kíván
ták ültetni. Az ő nevével másutt is találkoztunk: március 24-én Kunszentmártonban, 
26-án Félegyházán írt alá körleveleket, amelyekben például az úrbéri szolgáltatások 
és egyébb terhek megszüntetéséről, illetve a cenzúrával kapcsolatos ideiglenes sza
bályokról tudósított.6

Március 26-án említésre méltó élményben lehetett részük a politikailag tájéko
zottabb lakosoknak: a városházi közgyűlést „több számra menő” polgárok jelenlété
ben tartották, s később is „nagyszámú”, sőt „több százakat haladó” kifejezéssel illet
ték a résztvevőket. A közgyűlésen Kunszentmiklós Halashoz írt levelét tárgyalták, 
miszerint „honfiúi bizodalommal szóllíttatik fel e városi közönség Pest város pol
gárai által kitűzött országosan esmért 12 reformpontok pártolására, őrsereg felál
lítására...” Kérték, hogy támogassák a kiskun ellenzék Szluha Imre főkapitány le
váltását sürgető felhívását is.7 íme a halasiak válasza:

„Honunk minden részeiben meleg pártolásra talált a pesti közönség által kitűzött esmeretes 12 
pontban foglalt nemzeti közkívánat: azt tehát e testület is egész kiterjedésében magáévá teszi, mert meg 
van győződve a felől, hogy az abban foglalt elvek, hiányos alkotmányunk tökéletesítésére múlhatatla
nul megkívántatok; ezek létrejöttével, valamint nemzetiségünk erősb lábra állíttatik, úgy a polgári 
érdekegyesítés által, a felekezetességi gyűlöletek eltöröltetnek, a törvénykezés szabályosb alkotása 
által a törvények s azok kezelői iránt nagyobb rokonszenv gerjesztetik; szóval hazánk felvirágzásra 
minden lehető eszközök feltáratnak. Ily hatályos indokoknál fogva, kezet fog a felhívó közönséggel e 
testület abban, hogy nádori alkapitány úr minél előbbi közgyűlés tartásra hivatalosan megkerestessék, 
és ezennel kinyilatkoztatja azt is, hogy az oda küldendő követek választásába -  kik utasítással lesznek 
ellátva -  a lakosságnak befolyást enged; sőt jövendőre minden ily közügyek feletti tanácskozásra 
gyűléstermeit feltárja.

Mi illeti azonban főkapitány úr ellenében előadott vádakat, s annak elmozdíttatását tárgyazó kérel
met: erre nézve kijelenti e közönség, hogy mihelyest Sz. Miklós közönsége e testületnek hiteles ada
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tokát nyújtani szíves leend a felterjesztett vádakra nézve: nem fog késni e közönség is azonnal sérelmei 
előmutatásával, melyek őt közelebbről sújtották.”

Március utolsó napján ismételten népgyűlést tartottak a városház udvarán. A kül- 
és beltanács tagjain kívül az összegyűlt polgárság jelenlétében felolvastak egy kör
levelet, melyben a nádori alkapitány a „jelen átalakulási korszak” rendjének és bé
kéjének megtartására hívta fel a figyelmet. Továbbá felszólította a közönséget a 
pesti 12 pont megtárgyalására, a nemzetőrség felállítását megvitató közgyűlés 
összehívására, valamint küldöttségválasztásra. Mint tudjuk, e pontokat már jórészt 
megfontolták a halasiak, s erre utaltak a körlevelet követő határozatukban is. Az 
„egybegyűltek közakaratja” szerint id. Pap Sándor orvost és itj. Szuper Józsefet 
jelölték a város képviselőinek, s programként a következőt szabták meg: „... amit a 
város jóléte, s a polgárság szabadsága s csendes egyetértésben tartásra nézve, üdvös
nek látnak, azt kívánni erélyesen munkálkodjanak.”8

Közben a tanácshoz egyre sűrűbben érkeztek a lelkesítő és csatlakozásra fel
szólító levelek. Április 2-án Baja küldte el kilenc pontba foglalt kívánalmait pártolás 
céljából. A halasi vezetőség ekkor még azonban nem tartotta aktuálisnak a követ
utasítások bajaiak által óhajtott kidolgozását.9 Úgy látszik, annál inkább hatott a 
Jászkun Kerület központjából, Jászberényből postázott és azonnali életbeléptetésre 
szükségesnek tartott 11 pontos követelés, melyben sürgették a rendre ügyelő vá
lasztmány, a nemzetőrség megszervezését, a szóbeli bíróság működtetését, az or
szággyűlési követek visszahívását, s a nyilvánosság érvényesítését: a közérdekű tár
gyak köröztetését stb. Foglalkoztak gazdasági kérdésekkel is, mint például az 
elavultnak ítélt gazdálkodás haszonbéri rendszerre való átszervezésével, valamint az 
ipar és a kereskedelem fejlődését gátló intézkedések megszüntetésével.10

Április 9-én a kortársak állítása szerint „több százakat haladó polgárok” jelen
létében tett jelentést Pap Sándor orvos és itj. Szuper József jegyző a Jászkun kerületi 
közgyűlés napirendi pontjairól, melyek közül az egyik konkrét változásokkal 
(Szluha Imre főkapitány leváltásával) is foglalkozott. Ugyanitt kilátásba helyezték -  
a később oly nagy vitát kiváltó -  Páka pusztai gazdálkodás megszüntetését is. Ennél 
fontosabb volt azonban a nemzetőrség felállítását, a csend, a béke fenntartása céljá
ból szerveződő választmányok kijelölését szorgalmazó határozat, s annak is egy, 
mindeddig szokatlan része: „kijelentvén azonban, hogy azok közül a népnek, ame
lyikhez bizodalma nincs, helyette mást választhat, s e választmány számát 24-re sza
poríthatja.”11 „Többször nyilvánvaló helyesléssel” fogadták a feladatot, s rögtön, 
felkiáltások alapján megválasztották a „csendre felügyelő választmányt”, melynek 
tagjai a következő személyek voltak: Babó Mihály, Berky János, Bikádi Benedek, 
Deák Péter, Egyed János, Farkas Sándor, Gál András, Király Gy. Mihály, Kis 
Sándor, Kolosváry István, Kun István, Kurka József, Pap Richárd, Pázsit Sándor, 
Péter Antal, Révész György, Spühler Vilmos, Szentpétery Gergely, Tegzes Imre, 
Tóth József, Jakab János, Józsa Gergely, Vájná Mihály, Vég István.
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Április -  a törvények szelleme

Az április 9-i népgyűlésen -  „miután ezek szerint a lakosság a városi szolgálta
tási teher alól felmentetett” -  Révész György emelkedett szólásra és indítványozta, 
hogy a „polgárok”, akik bizonyos teherváltságot fizetnek, adójának egy részét mél
tányossági alapon töröljék el. Itt a javaslatot lelkesedéssel fogadták, nem úgy a váro
si tanácson. Noha általánosságban a tanácsbeliek is egyetérthettek az április 9-i in
dítványokkal s kezet nyújtottak „ez átalakulási korszakban minden üdvös eszme és 
célszerű javításoknak a megvalósítására”, a gyakorlatban azonban nem támogatták 
az általuk elhamarkodottnak ítélt gondolatokat. A tanács és a választmány között ki- 
sebb-nagyobb viták voltak, amelyek azután természetesen valamiféle kompromisz- 
szumban, a törvények hatályba lépését megváró közös álláspontban oldódtak fel.12

A tanács, mivel a fennálló helyzetért akkor még felelősnek érezte magát, a nép
gyűlési határozatokkal szembeni nézeteit nem késlekedett megfogalmazni. Akadt 
olyan indítvány is, amellyel egyetértettek, így például helyeselték a város cselekvő 
és szenvedő adósságainak összeírását, s azt Sipos Sándorra bízták. Nem kifogá
solták a szántóföldek bérbeadását sem, ám a kaszálók pénzért való kiosztását -  az 
esedékes katonai beszállásolás miatt -  ellenezték. S egyébként is kétségesnek tar
tották a pénzbeli kiárusítást: „főleg midőn, szénavevéshez pénz kell, mi nincs, s a 
lakosság adójával most is hátra van...” Ellenjavallataiknak még egy sarkalatos pont
ja volt, amely éppen az egyik legégetőbb kérdést, a közszolgálatok alóli felmentést 
tárgyalta. Aggodalmuknak oka az volt, hogy ennek esetleges megvalósítása után 
nem látták biztosítottnak a kincstári és egyéb fuvaroztatások zavartalan lebonyolí
tását.13

Az április 20-án kelt belügyminiszteri rendelet után bizonyos kételyek eloszlot
tak, és Kiskunhalason is az áprilisi törvények szellemében kellett cselekedni. A bel
ügyminiszter a XXIII. tc-re hivatkozva elrendelte, hogy hívjanak össze nyilvános 
közgyűlést, ahol az eddigi tanács és a „választott polgárság” fog tanácskozási jog
gal rendelkezni. Feladata volt e gyűlésnek az elnökválasztás, illetve a választási elő
készületek -  a város választókerületenkénti felosztásának -  megszervezése, vala
mint egy „középponti küldöttség” megválasztása is.14

Ismételten „nagyszámú nép” részvételével került sor -  Gózon Imre főbíró elnök
lete mellett -  április 27-én a városház udvarán a Jászkun kerületi közgyűlésre kül
dendő képviselők megválasztására: „hosszabb vitatkozás után... határozattá lön”, 
hogy hat egyént választanak. Szavazás útján a következő személyekre voksoltak a 
halasiak: Segesváry Ferenc, Péter Antal, ifj. Szuper József, ifj. Gózon Imre, Pap 
Richárd, Révész György. Nem látták el őket határozott követutasítással „csupán e 
város és lakosai jóléte felett, az előadandó körülményekhez képest teendő hű eljárás 
bízatván reájok.”15 Más, régión belüli települések kívánalmait, sőt, a pesti 12 pont-
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f isz  l e le t  e l . "# a" k i h ird c le t id u  o y a b b . ’a b e lren ilez i4 öukt*i é rd é  к ló  szabály  aicik ' é t id b e  té p le lé a é ig  
a* m ég  fen i állu tö rv é n y e k  irá n ti e H g e d r lm e ^ é g e l . * ' k ö z  em endet. rgem **  irá n ti  b é k é i fen t tá r tju k . 

K a  le g fő b b  ’s le g  elun p o lg á ri k ö te le s s é g e  m inden  bee*« le ír*  hazafinak .
H ogy  ha az óm ban találknznáoA k «díváitok , k ik  e z e n  hazafi ui -z e n t к  rí t e  le s -  ég ő  к e  t f e le d ' e . 

a  m e a é l y  és v ag y o n  b á to rságo t, m e g s é r te m , ■*' k o z  b é k é t ,  ‘a m e««le*séget m eg  h á b o r í ta n i . vagy 
a z o k n a k  f r l  fo rg a tá sá ra  izgatn i nem  iszony  o d n á n a k . il ly  e s e tb e n ,  a ‘ fites* hób o rt to l l  b é k e  h e ly re  
á l lilé sá fá  tlé*ve az o n  a lu liró lI  btxoliinány fog  a k e z é b e  a d a to tt hal álom m al fe l lé p n i ,  m elly  b ízo l I -  
n iáuy é  f. bt» !> -kén ta r ló i t  népgy u lé -b e n  k o z  b izudakm im al fe l v á la s z ta to t t .  m e llynek  v á lla itu  
m inden  lé p é s e ié r t  f e l e le t  te rh e  f é ía id v é u ,  iiiegk iván ja  : hogy  i r á n ta , -  a lk o ta tn lő  szabá lya i irá n t 
m i ld e n  l e t á i l r i e s  hazafi N zodalom nm l. ’* t i s z te le tte l  ' b e l l w r k  , -  f e lk é r i  e z e n n e l  e* »ár«»« mi«*» 
d e n  p o lg á ra it , b e g y  ímIvus ezé lja i k iv i te l é r e  te en d ő  lé p é s e it tá l*  v e i v e  tá m o g a tn i ig y e k e z z é k ,  
m H  tv lek  ináéi bői egy  a lá írás i iv e t h o e -á j l k i c ‘ b igo tt many a v é g e i t ,  Inigy m ind *zn*i b e e aü le tr*  
h o n f ia k , k ik n e k  Iwwwza* e p e d é -  «Ián m e g n y e rt s zab ad ság o k  h ív  m e g ő rz é s e  « tlv ü k in i f e k s z ik , 
s a já t ne s e rk e i ír já k  a lá . hogy íg y .  m int л  nem zet és  szabadság  ő r e i  a’ b e l b á to r s á g ,  és rwcttd 
fe n t a r t  á sában , л  jM itgári ha tó ság  in té z k e d é s e  « e r r a t  ш«|к«м1Ь*ш*епек.

Л ’ Itixoltn iany ,  a ' 1 ő rién  t-uem lók fe iv ilá g n s i iá s á ro l. id ő nkén t fo g ja  (tg 0*1,v e -  p o tu á rsá g u l 
é r t e u l e e i .

r l t é f a C  dHb r f l l l l  le g y e n  je ls z ,a 'a  m inden  ig a z  házaA iiak,

K elt H ál**«« !K4« - ih  é v i A p rilia  bő  10-é li.

P t f t r  Amt«1- rláöá, KurAvj J tib r tf .
Hu60 HiA-tfy. í*nff HibMnrJ.
HlfO* /rfiiw. Piisrií SMUifi.trf̂k,kMtIí Uenedfk. Hm*e (ijtörw
1Ш к  P e ter . Я р М е г  i ’i tm m . >до»и.
KffV«* J -  ЛеШ м. I *Miií/wífTÍ tir ry e t#
F a r k a r  tSé&áOf. IVgft** I m r e , iígipoí.
G ál A a d ré* . | Т Ф к  J ú aerf.
jfiird tff M ih é lff. j J a k a b  J&ttm.
Ali Süttd& f. J«W I lirr tfr iy .
h io im rtir i Irtvá n . I g/но Wi'/riy
Лик Ы Ы п -  IéyA tá r é n

N y s n d o U  S z a b a d k á it. B itte rm au u  R á rá lv n á i.

1. Plakát 1848. április 10. 
Thorma János Múzeum 1554

hoz csatlakozó vagy azon túllépő követeléseket is ismerve megállapítható: e poli
tikai „koncepciótlanság”, vagy inkább óvatosság markáns jellemzőként tűnik a -  
források alapján véleményt formáló -  kutató szemébe. Mert az egyáltalán nem
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Polgár társak!
Н о й х м х и  év e lt 1-е f e h l «  á ta ll b im «  n y ű g é i t  *' N *ffy«r W m w l . w e r t  nem  г*нк anyag i : d e  
l e lk i  e r e j é b ő l  i* !»{м1Ш и  — A* Tel t l r r í i l f  a ’ FdÍJi^»K  é g .  — V a* 4Zftha«l*ag I s te n e .  ««*»!>  g v a  
Ili ó lé  a" hu M ag y arra  ia  á ldásá t я ' felség«*^ HiudjfcdségGl* ngy d e  M e »  «xafewtaägol k i é rd e le i  i 
m i'tf . » e ia  ile аж, k in e k  fériiaw  s&Uártl k e b l e  H o n ié r l  « Ы » г . k i niim leii p e re lw u  le lk e s e n  miMidjn, 
é l i  e m e l , r é r e n f l  H u b á m é rt, 4  K irá ly  о т  é r i  kévz v n g y n k  á lih ia iii. ug> vau p o lg á r  tá r ja k  , ile
n i  puha p a m la g ré l. p e ly h e *  á g y ró l k ö n n y ű  In*»jm4 iií m eg  k e l l  az t é rd irin c lt itl iik . w e g . p e d ig  
iliSry , b o f )  «ni m agunk  a l ju n k  le l a’ I lo n  véli e l m é r e . mi v éd e lm ez zek  abba m agunkul . aXfttmdsá- 
g a ia ik a t: de avagy ncau *же«Н ig*»*ág e ‘ а ж . b o g y  « s  « ir ix b rli Ili v e n  h a z á ja ! ,  k i  « 'liuo in lbalja , van  
-za b o d  II a x ia l» r a n  lien n e  m indenem . Л к о к  le lia l k ik  a’ szultad I lo n  v é d e lm é re  k é sn e k  . N em - 
Difi ő rü k n e k  ne* i‘dc.U'1 t i ie k  '» s z o lg á la to k  k ö v e tk e z ő  p o n to k o n  a lap sz ik .

1 - i i r  l la  FÉtifid van  íi N cM ie ti Őrsé g  c supán  a ' « U )b é f ;c e  ren d ő rség i. i i i lé z k e d é * e k  fifs la r*  
l i i i r a  - z e r i f  k ö t ik  s '  h e ly b e li  T is z t á lla l m e g h a t á roxn iidu  s o r  é* szám  s a r r i i i l .

ÍH » r K i**ebb r e n d e l l n n é |c k  m eg  g á t lá s á r a ,  a N em z. őrsserüg fo rd tM a lik ; »le csak  lo l .ij-  
llfMl k ö z s é g é n e k  h a lá ra in  b e l e l ,  e lle n b e n  r e a d k i i  iili e s e te k b e n  mi inten кемч*я»1,1*М N em zeti ő r .  
a k á r  k ö v e tk e z ik  r e á  - « r  a k á r  n e m , f e g y v e r !  fogni, k ö te le s ,  ‘a i l ly e n k n r  h a  fö l s x o lti lla lik  lu -  
la jd o it k ö ltsé g én ek  h a tá ra in  k ív ü l is la t in a ik  ssso lgálafo l l e n n i ,  "a fegyver#* r# ak  e k k o r  foghat.

K e ll  ll.ita -o«  l ^ l ^ - i k  é v i A prili*  bi» 1D»éu.

#Ver Ah*irt, *tmOt 
JVmSjí .Ifihúly. 
ihtfár J iin m .
H .. *J ó • •
ißtwk Pétrr 
t i i f y n i  J .  J iw m  
У т r k m  Sám fa*
fiá i .tuánvA Afrdfßf Míkéfy 
h u  Sartévr,
A  nAm rúri ttárán  
A m a  hfrdM .

A mi A.v J t k w f  
l*np Rikhnf-é.Páriát Sándor 
Rétrwü (jyürfg 
Л’/Hllér I Явим. yrypQt'i. 
S ü-siifjir lm  fie r y fly .
Trys*e* hurt* , feyyt9&
T*ah- J & u r f .
Jaim tA J,rm w  
Jö&sM G rryrly  
I о/мы A4  iA n ly  
í'efh toron.

N >om sitotl .S zabadkan . f t t t ie rm a o ii  K áro ly n á l.

1 к щ ш 1 я к ш а а п ж т к я о т н н п п ш я п н т и в г а в п ш а ш ш м 1
2. Plakát 1848. április 10.

Thorma János Múzeum 1526

mondható, hogy nem kaptak más helyekről értesítést és csatlakozásra felszólító 
buzdítást, elég, ha csak a bajaiak április 9-én megírt és Halason 24-én tárgyalt leve
lére utalunk.16 Kilenc pontba foglalták követeléseiket, igaz közben nem felejtkeztek
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3. H úm .

P o l g á r o k !
O razig" ihíihUmi lakosa  s z a b a d . és  Cgyetilö,

К* llAIhgsik III i mtril »Zajból. e ’ Ы сН  l*OH»lolktrzÍk Mik rniUer ki *U'HI twlj». mi h" sZliliAll- 
*»gt üli Й/. e g y e ill to rg ,

P o lg á ro k ! szabadéiig «(ált é r t e n i  ki*II: hogs minden m h r r  «zabodon k i itiouitbntja mil 
gondo l . r á g a lm a z ó i , V* itaélbd latiul vtVlCgel«* azon*!»» sen k it мчи szakaiI : nem  k e l l  iM irl azt
gotatlo ltn , Iliig у a" szab ad ság . a’ b e n ,  £•** fwtr’ ласа1ом1 ■ te rh e lésé  Iw:*« »vH. ш еП  tin ln i li e l l ,  bogy a ‘ 
váró* , a' I f i r i k ' l f k '  | |л 1мгоу;.г1н к о  ved k e * I f  1мл» a* hio*, é* l»**r' m ér** ja>.l м геш Ы « Iím ^Í* 
jő v ó  т4*|4«жеи1%* —  m d l j  pg jám aége l m egszeg«», ■ c g ro u l» » ! «и*« tle #’ k№véi}r<>k »ena
i‘*ig(M|ík. de CiftiMií к H I  Mil i s ,  bo g y  a ' városnak  jók «delem re  sz ü k sé g e  vati » niiliól Itzesae  *’ Jiii« la l 
v is e lő k e t: f a  éjppp* ezet* ezéflKÍ-1 « já n lu tla , é* adta a ' lakosság  a ' Fi«». é* bo r m é ré s  ju s i  a’ várn*- 
liak : n e l ly  j m l , ha »' p o lg á rsá g  m ost rlnknrj*  v áro s iu l venni, o k k o r  e z e n  kurf p o rlio  nngyob-
bilá»a állal I r s z r n  k ö te le«  * p o lg á rsá g  m eg té ríten i.

N zabatlság le h a l ozl j e l e n t i ,  hog y  po lgárok  mi »ule« il»»legito«., mi * koz«* I »H eii, sz a -  
bailoit M r  szoft*«*«*k. ilr* ren d  z a v a ra » . rágalm az»* ni-lkul ég é s  a lis z te le llé l .

. K g>*4Í)|*é^ ala ti k e ll r r i f t t i , IwJgV Hz égés**. М аиv»r O rszág* lakosság» '» lé g y e n  az B e rre g , 
(•ré f*  K arit, К е м п ,  P ap  vagy vo lt jobbágy  . - m éri jo b b á  gy iinhm» löfcfct* . vagyoBáhn* k r p -
pe»l jMirliitt H url „ m iiid rnb r. a* m ire  ** 1 Ь м м к  szükség* ' vau  ré s z i k rim i k ö te le s .  mii с*ж 
*1^11 cwak *' vá ro so k ' po lg á ra i. ftMíóok . és  a ' voll jo b b ág y u k  le l le k ,  a' p u rl inbó l k ö te le s e k  n* 
M agyar ko rm án y zó k  az egész  O r*« á g ' s zák  «égeti étin  l é* n i . é h h e l ,  lia az  О  r  « zágg  у nié*»*** hozn i | 
(o rv füvek  m e g s z m le s d te  té«*nek . tö lte tik  az a t t ik a i, llx e lik  n' h iv i itlv ÍK f |& |( r |; - érien»  k e l l
* é g re  *z rg y e n h tse g  *lall a z t . hogy M agyar O rszág  m ieden lak o sa , ha h ú n te lle l k év e l И « egy  I ö r 
mény állal 1«Нйe l t e l i k . vagy i lé lle ltk  e l . nenn te k in tv e  a r ra .  ho g y  n em e* , vagy jo b fw iy  v « H -r‘.

Л Ill íre k  í n  te r jed n ek  v ire w b a a . m r Ily é k e l . »' p le ty k á i »жегНй e m b e re k  k o lio Jn a k . jf ly e - 
iM*k nevező («»ел,

.'l ' Jtaitkö rlv«K M c№  beeséL
-V’ vkrtwi Tallies* m egszűn t., «íné* 1Ш г .

P o lg á ro k  1 * i  Hlyen h íre k  m ind Im zadKágok, é s  e z e k n e k  lerJe*z-l»U esők re n d e l fen ség e i 
akarnak o k o z n i , hogy a' y.at*r«*ha halÁ^zhatmanak. je le i ila é k  az ily l i l r . é s  p le ty k a  k o ltn lt t t l , a* 
a lo tiH akoál. ntajd re n d re  igazi tá ln a k : iigyavi is a íía n k o l. Imt »-v^k e z á s t p é n z  i á n ,  minilefllÉlI 
orüm ést be rá fijak  ; ügy sz in te  a 'v á ro s i  T anár«  á l l ,  é s  ő  az ilé tó  Birr» m iinleit ü g y b e n , annak jta- 
raiit«nUl:iinak eitgrd lrlm eskevtiii, ’* e ' Fesliilelet a ' legnagy tibli lisz te le lbesi la r lan i k ö te le s e k ;  az 
alulírlak Miffltiii a ' W in z e li Лгжегеж feláll it áaa a' rem i' fi*nlarlá»a', és  az o lt у  ált h ír e k 1 ftd világosi«- 
lá*ár* vannak fe lv á la sz lv a . m r l ly e k  á" |H tlgár*ágnl B yeglakm ilják .

I gy*n azéel fekoMiliilják a' polgárokat L ha valamiiil hallanak. Iáinak, és lajiasztalnak, 
»Ilit nem erl eimk . vagy mi ttiMlkH nyugialaitilja . jöjjemik a* város házalw».. olt niSoiteiikor fetv í- 
lagriaitalnnk. meri az alolirlak kőzziil négy' válazzlneányi lag miinleit вар olt (észen.

K»*li I f a la s r o i  I s J k . iU é v  Á p r i l i s  h ó  t t - k é i b

P éte r  A n ta l . etiifÁ. HaAú Míbdtj 
l í é r  M  Jii'orm - 
Mi&xidi H rn e -^ í  
JJniA Pbsfar. 
f í r g ' i f  J .  Járni» 
fa r k i t*  S ándor  
4ra! .iftérár.
Á irá tg  M ikáfy.
К  t i  S á n d o r .  
K üfobi^iri IttvOM 
A’un ÍJvam .

kurta*  J*tw rj |*«r nitWá 
Р,\щяИ Äff«*»-. 
ftá rém  tijpá
S ffú klrr  I tltam . je.fjPüA, 
Saratf/e írrí iiprgriji. 
T r jf tr /  I o r r  ,
ТЫ к
J u k u b  J>лиц .
J i n x a  ( ir r t fr /yt’«is<v Mikrtiy 
V rtfk  t t fro M

N y o m ato tt ííjraibadkán. IlitteriMAuu K áro lv n á l.

meg a király és a nádor éltetéséről sem. Természetesen, több szempontból nehezen 
vethető össze egymással Baja és Kiskunhalas jogi státusa, polgárosodása vagy ép
pen -  a legnagyobb pozitív eltérést Baja oldalán mutató -  kereskedelmi szerepköre.
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A nemzetőrség

Májustól a tanács figyelmét szinte csak a nemzetőrségi szervezkedés, az egymás
nak nemritkán ellentmondó felső utasítások és az azokhoz való igazodások kötötték 
le. Mindemellett kénytelenek voltak időt szakítani a választások lebonyolítására is.

Mint tudjuk, a nemzetőrség elsődleges funkciója a már megszerzett politikai hat
alom biztosítása volt. Pesten és a nagyobb vidéki központokban közvetlenül a már
cius 15. utáni napokban felállították az általában önkéntes alapon szerveződött kato
nai őrszolgálati és karhatalmi feladatokat ellátó egységeket. Májusban az ország 
minden részében kezdetét vette a szervezés, ami azonban korántsem volt zökkenő- 
mentes: a felszerelési és egyébb gondokon túl a tartós katonai szolgálattól való 
félelem, sőt ellenszegülés nehezítette a munkát. így a gyakorlat számos eltérést 
eredményezett a nevezetes 1848. évi XXII. törvénycikk előírásaitól. A törvény
hozók még a plebejus elemek távoltartása érdekében szavazták meg, hogy azok a 
lakosok léphessenek be a nemzetőrségbe, akiknek 200 pengőforint értékű vagyo
nuk, vagy ha ilyen nincs, 100 pfit évi tisztajövedelmük van.17

Halason a nemzetőrség kezdeti szervezésével is megbízott rendre és csendre 
ügyelő választmány április 10-én kezdte meg működését teljes számmal. Első teen
dőjük egy „rendes elnök” és két jegyző megválasztása volt. Az előbbi tisztséget 
Péter Antalra, az írásos hivatali tennivalók elvégzését Spühler Vilmosra és Tegzes 
Imrére bízták. S mivel tekintettel voltak az átalakulási korszak sürgős feladataira, 
ezért naponta óhajtottak ülésezni, sőt, négy választmányi tagnak mindennap a nagy
teremben kellett tartózkodnia. Egyébként vasárnap délelőttre (az istentisztelet után) 
tették a rendes gyűlések időpontját. Hivatali megbízatásukat két -  a jegyzők által 
elkészített -  proklamáció megfogalmazásával folytatták.18

Katonai célból április 10-én elhatározták a 20 és 50 év közötti férfilakosság 
összeírását. Tizedenként két-két főt jelöltek ki e munka elvégzésére. A választmány 
elnökének javaslatára tervbe vették, hogy a felállításra kerülő gyalogos szolgálatot 
teljesítő nemzetőrségbe egy vadászosztályt is szerveznek, mert a városban „számos 
gyakorlott, jó lövő vadász” van. 13-án már a zászló alatti esketést, majd a betanítást 
tárgyalták és 16-ra összehívták az alakulatot. A források alapján állíthatjuk, hogy 
valószínűleg a katonáskodástól való eredendő tartózkodás, az ellátási kérdések 
tisztázatlansága, és egyéb személyes (pl. otthoni gazdálkodás, családi kapcsolatok) 
kötődések is hátráltatták, sőt majdnem sikertelenné tették a halasi nemzetőrségi 
szervezést. Április 15-én „csekély számú”, egyenruha nélküli egységről tettek em
lítést.19 Május 14-én ismét népes tömeg részvételével tartottak népgyülést. Felol
vasták a nemzetőrségi felvételre alkalmasnak ítélt lakosok nevét, majd eskütétel 
következett. Távolmaradók ekkor is voltak, esketésükre a következő vasárnap került 
sor. Május 14. más szempontból is jelentős dátum: a rend fenntartására kinevezett 
választmány ekkor nyilvánította befejezettnek a működését.20
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Csupán apró adalék, de ismert, hogy júniusban egy árva fiú, Tóth Bartha József 
volt a nemzetőrség trombitása, akinek kevés fizetését 40 vft-nyi kölcsönnel toldot
ták meg. A július 2-i bejegyzés szerint már egy rendes fizetésű és kitanult dobos 
segítette a nemzetőrök egységes mozdulatainak kialakítását. Az egy főt azonban 
kevésnek találták, ezért a szegény sorsú jelentkezők közül kettőt felvettek napi 
négy-öt órás tanulás mellett, heti 50-50 váltóforint díjazással. A besorozottak okta
tását június 4-től Lankóczy József gombkötő és kiszolgált katona vállalta magára. 
Ellenszolgáltatásként napi egy váltóforintot és két adag kenyeret kapott.21

A nemzetőrség hatékony működése azonban elsősorban nem a dobosokon és a 
trombitásokon múlik, sokkal inkább a fegyverzet mennyiségén és minőségén. Urbán 
Aladár kutatásai szerint 1848 szeptemberéig 40 000, 70-80%-át tekintve szuronyos 
lőfegyver volt forgalomban, míg a maradék egy- és kétcsövű vadászpuska lehetett. 
A fegyverek többi hányada egyáltalán nem volt korszerű, hiszen ezek az eszközök 
hadi célra átalakított kaszák, továbbá lándzsák és dzsidák voltak, sőt a balta, fokos, 
vasvilla, csép sem hiányzott. A jászkunok fegyvertárára a kasza mellett a hosszú- 
nyelű balta volt a jellemző.22 Ennek alapján valóban nem csodálható, hogy a halasi
ak negyvennyolc júniusának közepén -  az éppen itt tartózkodó Szentkirályi Móric 
javaslatára -, kaszáik egységes alakúra formálásán munkálkodtak. Igaz, rendelkez
tek vadászpuskákkal is, a „lövetek” azonban hiányoztak. A hadügyminiszter utasítá
sára azért írtak a kecskeméti tanácsnak, hogy lőport és egyébb anyagot kapjanak, ha 
„azok vadászpuskákhoz alkalmasaknak találtatnak”. S ezzel együtt „nehány kardot” 
is igényeltek. De megkeresték Szeged városát is, hogy a nemzetőrség részére fél 
mázsa lőport, egy mázsa golyót, vagy ugyanannyi ónt szállítsanak készpénzfizetés 
ellenében.23 Májustól júniusig Mészáros Lázár hadügyminiszter kénytelen volt több
ször visszautasítani a halasiak fegyverszállítási kérelmét. Adatunk van azonban arra 
is, hogy valószínűleg júliusban lebonyolítottak egy fegyverszállítást, melynek során 
Halas a jászberényi fegyvertárból 46 db pisztolyt kapott.24

Választások

Az 1848. évi V. törvénycikken alapuló követválasztási rendszer szerint Halas egy 
követet küldhetett az országgyűlésre. A belügyminiszter április 20-án elrendelte a 
választók összeírását, s ezzel együtt szüntette meg a városok eddigi igazgatási mun
káját, amely nem volt többé alkalmas arra, hogy a polgárosodás követelményeinek 
megfeleljen.25 A halasi választmány május 13-án tett jelentést az összeírásról, vala
mint a tanács és a képviselőtestület átalakulásáról. Ezt követően elnöknek id. Péter 
Istvánt választották, akinek feladata a tisztújítás levezetése volt. A törvény előírásait 
megtartva osztották fel a várost hat választókerületre, majd titkos szavazással az 
alábbi személyek kerültek a „középponti választmányba”.26 (Ha lehetséges, akkor a
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foglalkozást a későbbi választókerületi jegyzékek alapján megnevezzük.)
Török Elek ügyvéd 
Szekér István ügyvéd 
Tóth József orvos 
Deák Péter ügyvéd 
Szekér József ügyvéd 
Zseni József ügyvéd 
Pap Richárd ügyvéd 
Tegzes Imre 
Zseni István
Kerekes László haszonbérlő 
id. Gózon Imre ügyvéd 
ifj. Bikády János ügyvéd 
Sipos Sándor ügyvéd 
ifj. Baky József ügyvéd 
ifj. Szuper József ügyvéd

Fridrich Alajos ügyvéd 
Pap Sándor orvos 
Besnyei Zsigmond 
id. Thorma Imre ügyvéd 
Segesváry Ferenc ügyvéd 
Péter Miklós ügyvéd 
Révész György 
Тагу Gerzson mérnök 
id. Végh István 
Kis László mérnök 
id. Benedek István ügyvéd 
Fűzik Pál
Spühler Vilmos ügyvéd 
Farkas Sándor 
Besnyei Károly

Május 24-én némi vita után azt is tisztázták, hogy kit illet meg a polgár kifejezés? 
Természetesen ekkor is a redempció jelentette a viszonyítási alapot: „e város kebe
lében lévő minden oly lakos, kinek előde a váltságban bármely mennyiségű összeg
ig is részt vett, habár az saját neve alatti váltsági összeggel nem bír is -  a régi 
gyakorlatnál fogva polgárnak tekintetvén...”27 Május 24-én a bel- és kültanács az 
országgyűlési követválasztások rendezésére bizottságot jelölt ki. Elnöke id. Gőzön 
Imre főbíró volt, a tagok: Péter Lajos, id. Szuper József, Varga István, Szentpétery 
Imre, Horváth Béni, Gyárfás István. A választók összeírását egy három tagú (Jánosi 
István, Végh István, Gál László) alválasztmányra bízták, melynek május 25-én kel
lett elkezdenie a munkálatokat és két hét múlva három példányban kötelesek voltak 
bemutatni az erdményt. Közben megérkezett a helytartói meghívás az országgyűlés
re, ezért június 12-re tűzték ki a követválasztás napját. Június 8-án az újonnan vá
lasztott Pap Sándor főbíró jelenlétében már tanulmányozhatták az összeírtak név
sorát, melynek egyik példányát a tanácsházán közszemlére kifüggesztették. Ugyan
ezen a napon, az esetleges sérelmek orvoslásának céljából kezdte meg a választ
mány a mindennapi üléseket. A jegyzőköny tanúsága szerint senki sem kifogásolta, 
hogy választási képességgel nem rendelkezőnek nyilvánítoták.28 A középponti vá
lasztmány tisztújítására felállított hat választókerület helyett most nyolc választó- 
kerületre osztották fel a várost.29

A választást -  Zenta városának a „ráczok dúló csoportja ellen segélyül felhívása” 
miatt -  június 20-ra halasztották. E napon Halas lakosságának majdnem 700 fős 
választásra jogosult polgársága közül csupán 159 személy szavazott. A szavazás ún. 
„golyózás” útján történt. A három jelölt -  ifj. Gőzön Imre ügyvéd, Pap Richárd 
ügyvéd és Tóth József orvos -  közül Gózonra voksolt a jelenlevők többsége, pon
tosan 105 fő.30 A választói összeírások alapján ifj. Gőzön Imre az egyik legnagyobb 
(60 hold) földterülettel rendelkezett, s ezek szerint ügyvéd- és foldbirtokostársai 
maximális bizalmát is élvezte. Hatházi Mónika adatai megerősítik, hogy fő támo
gatói az értelmiségek vezető rétegét jelentő ügyvédek voltak.31
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4. A halasi választópolgárok nyomtatott névsora. 1848. június
Kiskunhalasi Levéltár V. 242. b. 1848-1849/33.
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A törvénynek megfelelően választott tanács sok lakos jelenlétében tartotta meg 
közgyűlését június 2-án, amikor Pap Sándor főbíró és a tanácsnokok (Révész 
György, Kis Sándor, Pázsit Sándor, Kun István, Segesváry Ferenc, iij. Szuper 
József, Tegzes Imre, iij. Баку József, Halász D. György) letették a hivatali esküt. A 
nyomasztó bel- és külpolitikai gondok miatt néhányan terhesnek érezték a hivatali 
tisztséget, s igyekeztek arról lemondani. Nem ez volt az utolsó ilyen eset. Való
színűleg a jelenlevők többségének közakaratát fejezte ki a jegyzőkönyvi határozat: 
,jövendőre a közbizodalom ezen nyilvánulását magától senki el nem tolhatja.” 
Ugyanekkor tűzték ki a következő közgyűlés időpontját is (június 5.), majd Jászkun 
kerületi képviselőket választottak: Péter Antalt, Gyárfás Istvánt, Török Eleket és 
Bikády Jánost. A június 2-i jegyzőkönyv zárórésze eddigi állításunkat a kortársak 
által megerősítve világít rá a valóságos helyzetre: „...látható, hogy a felválasztott 
tanácsbeliek közül eskütételre többen nem jelentek meg, kik hihetően, részint 
rábeszélés, részint ijesztgetés s fenyegetés következtébeni tartózkodás miatt a taná
csi testületből kivonni szándékoznak magokat.”32

A nemzetőrség mozgósítása

A szokottnál nagyobb távolságtartással szemlélődő történész joggal nevezhette a 
történelem egyik furcsa háborújának az 1848 júniusától kezdődő délvidéki csatáro
zást. Valóban, a szerb felkelés következtében rövid időn belül mindkét oldalon csá
szári-királyi hadseregek álltak fel, jórészt ugyanazon Habsburg-lobogó alatt. Igaz, a 
szerb és a magyar zászlót is kitűzték.33 A nemzetőrség igénybevételére csak a június 
6-i titeli ágyúszerzési akció után került sor. S az ezutáni riadalom hozta igazán 
mozgásba és zavarba a halasiakat, hiszen ők is tarthattak attól, hogy az Óbecse vagy 
esetleg a Zenta ellen vonuló felkelők valamilyen formában ezt a várost is veszélyez
tethetik. Zenta és a veszélyzónán kívülre eső Jankovác egyre sűrűbben fordult segít
ségért a környező településekhez: pl. Szegedhez, Szabadkához, Kiskunhalashoz és 
Kecskeméthez. Rövidesen mintegy 1600 főnyi nemzetőr gyűlt össze Óbecsén, igaz, 
hamarosan hazaküldték őket, mert közben megérkezett a sorkatonaság.34

A halasi tanács a „minden oldalról szárnyaló hírek” miatt már május végén rész
letesen foglalkozott az esetleges délvidéki veszély következményeivel. Elevenen élt 
a tudatukban a Rákóczi-szabadságharc alatti borzalom emléke is: az „illír elem 
kitörései, melyek már egyszer a várost nemcsak lakosai egy részének lemészárlásá
val, hanem jószágainak s egyéb vagyonainak erőszakos elrablásával oly keserűen 
sújtották. E szomorú időszakban kiszenvedettek utódainak keblökből kitörölhetet- 
lenek e vészes napok.” Tudták, hogy segítségre van szükség, mert a nemzetőrség 
még nem volt hadrafogható. Lefoglaltatták a helyi kereskedőknél talált lőport és 
golyómenyiséget is.35

Bár tudjuk, hogy már június 7-én felszólította a hadügyminiszter a kunokat a
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Bács megyei nemzetőrök segítségére, mégis, az első igazán nagy riadalmat és intéz
kedéssorozatot a zentaiak június 9-i segélykérő levele váltotta ki. Nem a hazafias 
érzelem, hanem a város határában váratlanul megjelenhető ellenségtől való félelem 
diktálta a tennivalókat: a tisztikart például utasították, hogy „akinek lőfegyverek 
nem volna, kiszegezett kaszákat s vasvillákat készítsenek...”, s mivel a lőpor és 
golyó kevés volt, Kurka Józsefet és Szekér Józsefet Szegedre küldték egy mázsa 
lőpor és négy mázsa „3. számú furkó” beszerzése céljából. Vész esetére kilátásba 
helyezték a nemzetőrség kötelező kiindulását, a városban pedig a rend fentartására 
az 50 éven felüli férfiakat és a 20 éven aluli ifjakat, valamint a „hibás testüeket” 
szándékoztak beállítani. A nemzetőrség útnak indítását június 12-re tervezték. Lét
számukat sajnos nem ismerjük, csupán azt, hogy Szekér Istvánt a gyalogsághoz, 
Zseni Jánost a lovassághoz rendelték pénztámoknak.36

A szerb felkelés veszélyessé válásának következtében és a sorkatonaság erőtlen
sége miatt napirendre került a nemzetőrség mobilizálásának, a városhatáron túli 
táborba szállításának gondolata is. A források szerint Halas Mészáros Lázár had
ügyminiszterjúnius 10-én papírra vetett parancsát 13-án kapta meg. Ennek tartalma 
ismert: a Jászkun Kerület mellett több megyét és várost felszólított a nemzetőrség 
azonnali felállítására és felszerelésére.37 A mozgósítás összességében sikeres volt. 
Ez azonban kicsiben éppen a halasiról nem mondható el, bár állítólag június 13-án 
az itteniek (?) 1500 főnyi zászlóalja indult volna Szentkirályi Móric vezetésével. 
Szentkirályi Halason írt felhívásában kitért az egyenruhaviselés fontosságára: „hogy 
a legszegényebb is megszerezhesse, házivászonból készült nadrág és álló galléré 
térdig érő kabát lehet, elég tágok, hogy alattuk más ruha is megférjen, ezeket, ha a 
szabó kiszabta, ennek felügyelése mellett mindenki házanépe által megvarrhatja.” A 
sereg hadrendjét is szabályozta, az első sorba a kaszásokat, a másodikba a puská
sokat állította.38

A Zentárói érkezett újabb értesítés otthon marasztotta a halasi nemzetőröket. A 
mozgósítás többé-kevésbé általános vonásait éppen a halasi tapasztalatai alapján 
összegezhette Szentkirályi Móric: „Itt nem annyira lelkesedés, mint bőszültség 
uralkodik: a nép megrémülve a Zentárói vett hírek következtében, kényszerít tábor
ba szállani olyanokat is, kik mindennapi munkával keresik, azon 200 forintos há
zacska mellett, kenyerüket: mely a nemzetőrségi qualificationukat teszi, ezek pedig 
szabadkoznak. ...az őrsereg csak úgy akar indulni, ha mind együtt megyen... Másik 
baj, hogy a sereg néhány napja alakult és esküdött, gyakorolva tehát mindennél 
kevésbé van... általában használhatatlan darabvasakkal és kaszákkal van igen 
rosszul felfegyverkezve, azon keveseket kivéve, kiknek puskájuk és célszerű nye
lekre illesztett kaszáik vannak...”39

Június második fele Kiskunhalason nyugtalan készülődéssel telt el, valamikép
pen szabályozni kellett a város belső rendjét, amely egyre inkább felbomlott. Pa
naszkodtak a városi hivatalnokok kötelességmulasztásaira, a nemzetőrség kimozdí
tásának nehézségeire. A halasi június 13-i segélykérő levél után Mészáros Lázár jó-
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5. A jászkimsági Lehel huszárezred tizedese,
1848-1849

Kozicz János 1995. 7. kép alapján

formán semmi bíztatást nem nyújthatott, mivel a kért, ráérő sorkatonasági oktatók
kal nem rendelkezett. Közben délről (Zentárói, Szabadkáról, Nagykikindáról) egyre 
sűrűbben érkeztek a hivatalos- és magánlevelek, amelyeket a statárium kihirdetése 
után mindenkinek be kellett mutatnia a bíróságnak. Ha valaki ezt elmulasztotta, 
azután mint gyanús egyént kezelték és törvényszék elé állították.40

Halas főként plebejus származású férfilakosságának jelentős részét így vagy úgy, 
de besorozták a nemzetőrségbe. Ismeretes az is, hogy a helybeli református segéd-
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6. A 12. Nádor huszárezred kapitánya 
menetfelszerelésben, 1848-1849 

Kozicz János 1995. 8. kép alapján

lelkész „buzgó készséggel” csatlakozott az őrsereghez. Orvosként egy Hermann 
nevű úr és Баку Károly (sebész) is beállt a sorba. Ugyanezen a napon, június 10-én 
az itthon maradó 17-20 és 50-60 éves férfiak közül ideiglenes nemzetőrség felál
lítását rendelték el. Két nap múlva pedig kijelölték a 15 fős „belbátorságra” fel
ügyelő ideiglenes választmányt is, melynek tagjai közül elsőként Szilády László 
református lelkészt, Szilády Áron édesapját nevezték meg.41

A többi tag nevét is közöljük: Huszka Vendel „népész”, Péter Zsigmond, Péter

65



7. Jászkun nemzetőr őrmester, 1848-1849 
Thorma János Múzeum 20235 

Kozicz János rajza

István, Thorma Mihály, Mikó Miklós, Gózon László, id. Szuper József, id. Bikády 
János, Sipos Sándor, Besnyei Zsigmond, Hirhager Mihály, Jánosi Venczel, Kovács 
Pál oktató.

1848 júliusában Zenta hívására álltak már indulásra készen a jászkun nemzet
őrök. Eleinte csak hat, majd végül nyolc hétre vállalták a harctéri katonáskodást. Az 
utóbbi szolgálati idő némileg megnyugtatta a felső vezetést és július 15-re Halasra 
rendelték a délre vonuló alakulatokat, amelyek azután 18-án Forster Ernő őrnagy

66



8.A kiskunhalasi nemzetőrök útvonala 1848 nyarán: Halas, Szabadka, Topolya, Verbász. 
1848. augusztus 19-én részvétel Szenttamás sikertelen ostromában

gyalogsági zászlóaljparancsnok vezetésével indultak el. A 2020 gyalogos és 500 
lovas, többségében egyenruhás nemzetőr a verbászi táborban foglalta el kijelölt 
helyét. A kiskőrösi táborból ugyanezen a napon keltek útra a kecskeméti, a ceglédi, 
a nagykőrösi, a solti és a kalocsai járásba tartozó egységek is. A nemzetőrség mobi
lizálhatóságának ekkor még több gondja mutatkozott meg. A táborba szállók szo
ciális összetételének ismeretében könnyen belátható, hogy mennyire hátráltatta a 
kiindulást például a nyári dologidő beköszöntése és a fegyverhiány. A katonás
kodástól való húzódozást még inkább fokozták az erőszakos toborzások.42

Halasnak részt kellett vállalnia a hadsereg ellátási munkálataiból is. így például 
július 14-én vették kézhez Szentkirályi Móric parancsát, amely szerint a jászkun 
nemzetőrség mellé felállítandó ágyútelep szállításához kellett segítséget nyújtaniuk. 
Általában Pesten, pontosabban a budai fegyvertárban vették át a kiutalt fegyvereket.
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Szintén ekkor kapott a város a hadügyminiszter parancsára 200 db szuronyos pus
kát, tartozékokkal együtt, melyeknek egy részét (138 darabot) július 20-án Zseni 
József és Tóth József parancsnoksága alatt 24 lovas és 24 gyalogos kíséretében 
Overbászra, a „kunhalasi nemzetőröknek” szállították. A rakományt Pap Richárd 
főhadnagy július 23-án vette át.43 A kovás lőfegyverek nagyban növelhették a halasi
ak hangulatát. Augusztus 8-ig az övéké volt a legjobban felfegyverzett egység a 
jászkun nemzetőrségen belül. Ekkor ugyanis 1000 belga eredetű lőkupakos fegyvert 
kaptak a déli táborban lévő jászkunok.44

Nagyon kevés információval rendelkezünk a táborba szállt halasi nemzetőrökről, 
ezért becsesek a legkisebb tudósítások is, mint például Séni József, Péter Imre, 
Szekér József és Török Elek Szabadkáról írt levele. Ágyúzásról, a katonaság ala
csony létszámáról, valamint a „fanatizált nép dühéről” számoltak be, s ekkor hallot
ták Szenttamás rombadőlésének hírét is. Nem tudjuk, hogy megtartották-e ígére
tüket: „Holnap éjféltájban, ha a ráczok a kukoricák közül -  mint egynémelyeken 
már megtörtént -  le nem lődöznek, otthon leszünk.”45

Pillanatképünk van egy katonai átvonulás és az ezzel együttjáró ellátás meg
szervezéséről is. Július végén az óverbászi táborban lévő nemzetőröknek ismételten 
egy ágyútelepet szándékoztak szállítani. Vontatásához 66 lovat és 33 kocsit rendel
tek Pestre. Az útvonal a következő volt: Soroksár, Lacháza, Kunszentmiklós, Sza
badszállás, Fülöpszállás, Akasztó, Kiskőrös, Halas, Mélykút, Szabadka, Topolya, 
Hegyes, Overbász. Веке Gábor nemzetőr kapitány július 24-én értesítette -  való
színűleg -  a szabadszállásiakat, hogy 26-án délelőtt 10 órára 102 főre főzzenek, 67 
lónak pedig zabot és szénát készítsenek elő. „Továbbá legyen készen 156 ló előfo
gat, úgy, hogy 72 ló 36 kocsiba legyen fogva, a pattantyúsok és a kísérő 100 nemzet
őr számára, 84 ló pedig felszerszámozva nyereggel az ágyútelephez és az ahhoz tar
tozó szekerekhez fogathassék, hátával, Halasig.” Az augusztus 1-i pesti parancsra 
Halasnak a lovas ágyútelep szállításához száz nemzetőrt kellett kiállítania, Mély- 
kútig.46

Augusztus elején az óverbászi táborból jelezték, hogy más települések felemel
ték a nemzetőrök napidíját. A helybeli halasi őrsereg tagjai is nyugtalankodtak, 
kevesellték a 8 ezüstkoronás napi fizetést. A képviselőgyülés igyekezett lezárni az 
ügyet, mondván, hogy hozzájuk még nem jutott el ilyen információ, s egyébként is: 
„több hiteles, részint visszajött nemzetőrök, részint a táborban látogatóképpen volt 
polgártársak ezen gyűlésben azt nyilatkozták, hogy a nemzetőrség mindezideig sem 
adott pénzt húsért, kenyeret pedig ingyen, bort is igen jutányos áron kapnak, sőt olly 
szegényebb sorsú nemzetőrnek neve is megemlíttetett, ki a táborból pénzt küldött 
nejének vissza.”47

A nemzetőrök délvidéki szolgálata augusztus végén ért véget. Szentkirályi Móric 
főkapitány augusztus 29-re, keddre jelezte a jászkun nemzetőrség átvonulását Ha
lason. Ez a következő tennivalókat rótta a városra, idézünk az utasításból: 1. „Fő
kapitány úr a hadi és nemzetőri fő- és altisztekkel együtt fogadtassanak ebéddel és
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vacsorával a városházánál, de minden drága ételeknek és italoknak és csemegéknek 
kirekesztésével... 2. Minden kebelbeli jászkun nemzetőrnek 1 font húst és egy adag 
ingyen kenyeret adjanak. 3. A következő vasárnap az ún. Fejérháznál vagy katonai 
laktanyánál vendégeljék meg őket fejenként egy font hússal és egy icce borral.”48

Az önkéntes nemzetőrség szervezése

Kiskunhalason már nagyon korán -  a nemzetőrök táborba indulása után öt nap
pal -  foglalkozni kezdtek a váltás megszervezésével. A képviselőgyűlés a megfelelő 
létszámú nemzetőr kijelölésére -  akik majd szeptember elején leváltják a táborban 
lévőket -  egy 27 tagból álló bizottmányt jelölt ki. Alapelvül szabták, hogy csak 
olyanokat lehet besorozni, kiknek táborba vonulásával „a mezei gazdaság nagy 
hátramaradást nem szenved, itthon maradandó családjuk pedig legkisebb szükséget 
sem fog látni.” Ennek érdekében négy pontba foglalták a kijelölés szempontjait:

1. Olyan fiú, kinek atyja még a gazdaságra való felügyelésre alkalmas. Amennyiben nem volna 
cselédje, úgy egy pár hónapra bérest is képes fogadni.

2. Olyan testvér, kinek alkalmas testvére marad otthon a gazdaság vezetésére.
3. Olyan javakorabeli polgár, kinek földbirtoka haszonbérbe van kiadva.
4. Szükség esetén olyan testvér, kinek testvére most a táborban van, és igy őt a gazdaság vitelében 

felválthatja.49

Ezen elvek alapján összesen 180 nemzetőrt írtak össze. Ebből 137 fő gyalogos, 
38 fő lovas (ebből 3 fő gyalog megy), illetve a gyalogsághoz még besorozható 5 fő.50 
Az összeírásban szereplő halasiak azonban nem indultak meg leváltani a déli tábor
ban szolgáló társaikat, mivel a Batthyány-kormány a nemzetőrség mozgósításának 
új rendszerét vezette be.

Batthyány Lajos miniszterelnök augusztus 13-i rendeletével a nemzetőrség az 
önkéntes mobilizáció rendszerére tért át. A miniszterelnök a gyenge harcértékű, 
néhány hétre kiállított, majd leváltott nemzetőr alakulatok helyett, hosszabb szol
gálati idejű, önkéntesekből álló, kellően felfegyverzett és felszerelt egységeket 
kívánt a harcterekre küldeni. A rendelet értelmében minden helyhatóságnak olyan 
egységet kellett kiállítania „mely önkénytesen ajánlkozó erős, egészséges egyének
ből legyen alkotva, kik kötelezvék mindaddig, míg a harcz tart, vagy a haza szol
gálatukat igényelni fogja, a kormány rendelete alá helyezni magukat.” Szolgálati 
idejük alatt mind a tisztek, mind a legénység a honvédséggel megegyező zsoldot 
kapnak, ugyanakkor a honvéd alakulatoknál érvényes fegyelmi szabályok az önkén
tesekre is vonatkozni fognak. Az önkéntesek felfegyverzését önerőből kellett meg
oldaniuk az érintett helyhatóságoknak.51

Kiskunhalason úgy értelmezték a Közlöny 66. számában megjelent miniszterel
nöki rendeletet, hogy az Overbászon táborozó 176 halasi nemzetőrt önkéntesekkel 
kell felváltaniuk. A képviselőtestület azonban kénytelen volt megállapítani, hogy
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„meghatározott jutalom nélkül minden erőnk megfeszítése mellett sem fogunk 
annyival inkább illy rövid alatt, és 176 számmal önkénteseket találni.” Ezért a város 
pénztárából minden önkéntesnek egy évre 100 váltó forintot ajánlott meg a képvi
selőtestület. Ebből az összegből „tüstént ki fog adatni foglalóul 12 frt 30 kor. elin
duláskor kiadatik mindenkinek 37 frt 30 kor., az év végével pedig 50 vfrt és ez így 
fog folytonosan menni. ... Nagyobb ösztönszerzés végett az iijúságnak tudtára adat
ni rendeltetik még az is, hogy ha a háborúnak egykét hónap alatt vége szakadna is, 
a megígért jutalom csalhatatlanul megadatik.” Mivel a miniszterelnöki rendeletben 
az önkéntesek szolgálati idejének meghatározása bizonytalan volt („míg a harcz tart, 
vagy a haza szolgálatukat igényleni fogja”), a képviselőtestület úgy határozott, hogy 
három évnél hosszabb szolgálatra nem kell vállalkozniuk a jelentkezőknek. Az ön
kéntesek kiállításához szükséges mintegy 30 000 forintot, az egész lakosságra birtok 
és adó arányban „mint rendkívüli segedelem” kívánták kivetni. Az összeg beszedé
sét és kezelését ifj. Szentpéteri Imrére és Szentpéteri Gergelyre bízta a képviselő- 
testület. Az újoncok félfogadása Berki Jánosra hárult, Tegzes Imre jegyző, Bikády 
Benedek tanácsnok, Józsa István, Spüller Károly és Vas András képviselők segít
ségével. Az azonnal megkezdendő toborzás során a város vezetősége nem kivánt 
„sem nemzetőri qualificatióra, sem test magasságra szorosan tekinteni, hanem csak 
az alkalmas test magasságra.” Az első önkéntes a város vezetőségéből került ki, 
ugyanis „Bikádi Benedek tanácsnok felálván a gyűlésben, élőszóval kijelentette, 
hogy ő a haza szolgálatjára felajánlja magát.” A lelkes tanácsnoknak egyetlen kikö
tése volt csak, miszerint a századok végső megalakulása és kioktatása után hadnagy 
kívánt lenni.52 Az első jelentkezést hamarosan továbbiak követték és augusztus 27- 
re már 80 főre nőtt az önkéntesek száma.53

Miután a miniszterelnök a Délvidéken lévő 2 500 jászkun nemzetőr helyett egy 
kisebb, de jól felszerelt alakulatot kívánt, a Jászkun kerület vezetősége 500 főnyi 
önkéntes nemzetőr kiállítását határozta el.54 így Kiskunhalasnak 176 nemzetőr 
helyett csupán 35 önkéntest kellett kiállítania. A kiállítás költségei 30000 forintról 
7 500 forintra csökkentek. Az önkénteseket szeptember 5-ig kellett Dorozsmára 
szállítani.55 Kiskunhalas önkéntesei a következő személyek voltak:56

Árvái Ferencz Csillag Károly Garbai Imre
Balog János Dancsó József Győré János
Bodicsi Pál Farkas István Korda Imre
Böriczi István Figura Lajos Kovács V. György
Csicsvai András Füle Antal Lampli József
László István Sajtos Imre Vásárhelyi Sándor
Nagy m. József Sajtos István Varga cs. Imre
Nagy ty. János Spánik cs. József Varga Mihály
Német Péter Spánik cs. Pál Vajda Péter
Nyári József Szabó r. István Vincze József
Rekett János Szalai Sándor Volek László dobos
Révész István Váczi György
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9. A kiskunhalasi önkéntes nemzetőrök (35 fő) útvonala 1848 őszén: Halas, Dorozsma, 
Szolnok, Pest (vasúton), Soroksár, Újfalu, Adony, Baja (gőzhajón), Becskerek

Szeptember közepén szabó mestereket kellett Dorozsmára küldenie a városnak, 
hogy segítkezzenek az önkéntesek felruházásánál. Ugyanekkor minden 10 önkéntes 
után egy vasfazekat és egy sátorponyvát is el kellett juttatniuk Dorozsmára.57 A 
halasi önkéntesek Dorozsmán kapták meg a fegyvereiket is. Szuper József kérésére 
Dorozsma városa 33 kincstári fegyvert adott át a halasiaknak.58 (A Délvidéken 
kapott belga eredetű lőkupakos fegyverekről lehet szó. Az 500 jászkun önkéntest 
egységesen ilyen fegyverekkel kívánták ellátni, Halas városának pedig csak kovás 
lőfegyverei voltak, így nem tudta felfegyverezni az önkénteseit.)

Augusztus 27-én a miniszterelnök négy kerületi tábort jelölt ki az önkéntes 
nemzetőr alakulatok részére. A jászkunoknak Szolnokra kellett vonulniuk, ahol 
Görgey Artúr őrnagy szervezte a tiszáninneni kerület önkénteseit.59 Szentkirályi 
Móric jászkun főkapitány szeptember 13-án közölte Görgeyvel, hogy a felfegyver
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zett és felszerelt 500 jászkun önkéntes szeptember 17-én indul Szolnokra. Szep
tember 17-én azután meg is érkeztek Szolnokra a jász önkéntesek, majd másnap a 
nagykunok is.60 A kiskun önkéntesek azonban egyelőre Dorozsmán maradtak. 
Görgey szeptember 21-én szólította fel Balajthy Vendel kiskun kerületi kapitányt, 
„hogyha még a levél vételekor is Dorozsmán vesztegelne a csapat, azokat azonnal 
kettőzött gyorsasággal ide útnak indítani lelkiismereti szoros kötelességének tart
sa.”61

A 35 halasi önkéntes Dorozsmáról Szolnokra, majd Szolnokról a Csepel-sziget- 
re került. Itt a jászkun-szegedi zászlóalj részeként Pestet fedezték egy esetleges hor- 
vát támadással szemben. Október 9-én Görgey Adonyba rendelte a zászlóalj száza
dait, majd, 11-én Baján át a délvidéki hadszíntérre utasította az alakulatot.62

December 10-én érkezett Halasra Szentkirályi Móric főkapitány levele, amely
ben a város által kiállított önkéntesek részére egy-egy pár fehér ruha küldését kérte. 
Halas a maga illetményét december 12-én küldte el Félegyházára. Szentkirályi a 
levelében kedvező képet festet az önkéntesek között uralkodó állapotokról: „Az 
őket vezérlő őrnagy jelentése szerint önkénteseink közt a legjobb fegyelem uralko
dik, lelkesedésük a haza szent ügye iránt határt nem ismer s a sorkatonaság csekély 
száma miatt a reájuk mért terhes szolgálatot a legkívánatosabb kitüréssel s szorga
lommal tellyesítik.”63

A helyzet azonban hamarosan megváltozott. December 23-án a zászlóalj két 
tisztje, Hidassy Elek százados és Burján Pál főhadnagy Jászberénybe érkezett, és a 
központi bizottmány ülése előtt számoltak be arról, hogy a zászlóaljban „egyenet
lenség támadott, és a sereg az eloszláshoz közel áll.” A problémát az okozta, hogy 
az egyes helyiségek eltérő feltételek mellett állították ki az önkénteseiket. így néhá- 
nyan, állítva, hogy a vállalt szolgálati idejük lejárt, haza kívántak térni, s „ezektől 
elmaradni azok sem akartak, kik hosszasab időre fogadtattak.”64

A Délvidék kiürítése miatt Szegedre érkező önkénteseket Vécsey Károly tábor
nok végleg hazabocsátotta, „némely egyént kivéve, kik önként honvédekké 4 évre” 
Szegeden maradtak.65 A halasi önkéntesek egy része is hazatért. A város vezetősége 
azonban 1849. január 30-án arra kérte Vécsey tábornokot, hogy a továbbiakban ne 
küldje haza az önkénteseket. Vécsey január 31-én ígéretet is tett arra, hogy „a még 
itt lévőket haza nem fogom bocsájtani.” Vécsey válaszleveléből kitűnik, hogy a 
halasiakat a szolgálatra való alkalmatlanságuk miatt bocsátotta haza. Fel is hívta a 
város figyelmét arra, hogy „nagyobb válogatással” kellett volna kiállítania az ön
kénteseit.66 A hazatérő halasiak közül egy önkéntesnek ismerjük a nevét: Révész 
István őrmester. Őt azonban január 31-én Remellay Gusztáv hadbíró rendeletére 
vissza kellett kísértetni Szegedre. Révész rövid idő alatt tisztázta magát a közelebb
ről nem ismert vádak alól és hazatérhetett Halasra.67
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Népfelkelés 1848 őszén

Halason a végéhez közeledtek az önkéntes nemzetőrség szervezéséhez kapcso
lódó tennivalók, amikor Jellasics támadása további védelmi intézkedések megtéte
lére kényszerítették az ország vezetését. Ilyen volt a honvéd újoncozás beindítása, 
valamint a népfelkelés elrendelése a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén. Jella
sics szeptember 11-én lépte át a Drávát és a Balaton déli partján nyomult előre. Ez 
felvetette annak lehetőségét, hogy a horvátok átlépik a Duna-vonalát és a Duna- 
Tisza közén előrenyomulva közelítik meg Pestet. Batthyány Lajos miniszterelnök a 
Duna-vonal védelmét a Délvidékről várt csapaterősítésekre kívánta bízni. Szeptem
ber 21 -én azonban sor került Szenttamás -  immár harmadik -  sikertelen ostromára, 
így erről a hadszíntérről nem lehetett katonaságot elvonni. Mivel jelentős erők nem 
álltak a miniszterelnök rendelkezésére, szeptember 23-án elrendelte a Duna bal parti 
népfelkelést, meghagyva Pest vármegye és a Jászkun kerület részére, hogy „a felke
lendő lakosság a Duna mentében összeseregelvén, az ellenség átkeltét mindenképen 
gátolni ügyekezzék.”68 (Ekkor kerültek a jászkun önkéntes nemzetőrök a Csepel- 
szigetre, hogy egy esetleges horvát átkelési kísérlettel szemben fedezzék Pestet.)

Szentkirályi Móric jászkun főkapitány szeptember 23-án adta ki a népfelkelésre 
szólító felhívását, valamint egy körlevelet, amelyben a népfelkelés módozatairól 
rendelkezett. Körlevelében főleg lovasok kiállítását sürgette, mert mint megfogal
mazta: „legsikeressebben lovasság alkalmazható, mert egy helyről a másikra gyor
san haladhat, de különösen a fenforgó esetben azért is, mert Jellasicsnak vagy éppen 
semmi, vagy éppen kevés lovassága van.” A főkapitány a kerületek lovasságát 
Lacházán kívánta összpontosítani. A népfelkelő gyalogságról a következőképpen 
rendelkezett: „A népfelkelő gyalogság helyben marad, és további rendeletig akként 
áll készen, hogy bár nem egészen is, legalább csapatonként lehető leggyorsabban a 
határ azon részére vonulhasson mely részen jelenléte leghasznosabb lesz.”69

Halason a képviselőgyülés tárgyalta meg a népfelkelés elrendeléséből adódó 
teendőket. Elhatározták egy másnapi népgyülés összehívását, amelyen a polgárokat 
az általános népfelkelésre kell buzdítani. A pontosabb információszerzés érdekében 
Bajára és Kunszentmiklósra 2-2 halasi polgár kiküldését határozták el, azon célból 
„hogy járjanak voltaképpen végére, merre szándékozik valósággal Jellasics a Duná
nak balpartjára áttörni, hogy így telhető erőnknek használatát a szükséget látó rész
nek segítségére küldhessük.” Bajára Zseni Imrét és Buda Pétert, Kunszentmiklósra 
pedig Szekér Józsefet és Csorba Zsigmondot küldeték ki. A horvátok nem kísérelték 
meg az átkelést a Dunán, így a kiküldöttek néhány nap elteltével megnyugtató 
hírekkel térhettek haza Halasra.70 Ugyanekkor Balajthy Vendel kiskun kerületi kapi
tány is levelet írt, amelyben arra hívta fel a halasiak figyelmét, hogy az alvidéki 
szerb felkelés közelebb esik és jobban fenyegeti a várost, mint a horvát támadás. A 
Dunához vonulást egyenlőre nem látta célszerűnek a kiskun kapitány.71 Halas
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vezetősége ezek után úgy döntött, hogy megkezdik ugyan a város fegyverfogható 
lakosainak összeírását, de a Dunához csak „egynéhány lovasok küldetnek el”.72

Október 13-án a szerb felkelők támadást intéztek Óbecse, Törökbecse, valamint 
Kikinda ellen. Bár Kikindát sikerült -  igaz csak néhány napra -  birtokba venniük, 
de a támadás elhárítása nem jelentett komoly nehézséget a magyar erők számára. 
Ennek ellenére Balajthy Vendel szükségét látta annak, hogy október 14-én nép
felkelést rendeljen el a Kiskun kerület négy alsó helységében.73 A halasiak október 
15-én meg is indultak, azonban „az idei kemény bortól elittasodotf ’ népfelkelők már 
kiinduláskor bent a városban, majd a város pusztáin, sőt még Dorozsmán is „igen 
sok kihágásokat” követtek el. A város vezetősége a történtek kivizsgálását egy 13 
fős „belbátorságra felügyelő választmányra” bízta. Feladatul szabván ezen választ
mánynak a demoralizált nemzetőrség újbóli megszervezését is.74 A jelek szerint a 
nemzetőrség rendjét rövid időn belül sikerült helyreállítani, ugyanis az október 24- 
én Halason tartózkodó Forster Ernő őrnagy a nemzetőrségi őrszolgálat ellátásáról 
kedvezően nyilatkozott, igaz, a további gyakorlatozás fontosságára is felhívta a 
figyelmet.75

Az október 15-i események tárgyában a város Szentkirályi Mórichoz fordult, egy 
idegenekből álló rögtönítélő bíróság Halasra küldését kérvén a főkapitánytól. A 
jászkun huszárezred szervezési ügyei miatt távollévő Szentkirályi helyett a kerü
letek főjegyzője, Varga Ferenc válaszolt a halasiaknak.76 Ugyanekkor az ügyet 
Balajthy Vendel kiskun kapitány elé utalták. Balajthy október 26-án kérte fel a 
halasiakat, hogy jellemezzék „nem annyira a történtek, hanem inkább a népnek 
mostani maga viselete s a városban lakók személy és vagyon bátorságáról” a 
helyzetet. A halasiak beszámoltak a megválasztott választmány sikeres működéséről 
és a „mámorából ki józanodott nép” viszonylagos nyugalmáról.77 Ugyanekkor 
megküldték az eseményekről elkészített bűnvádi iratokat is. Balajthy november 5- 
én tudatta, hogy az ügy és a helybeli körülmények jobb megértésének érdekében 
november 10-én Halasra fog érkezni. Levelében leszögezte, hogy a ,jelen körül
mények közt sem túl szigor, melly a kedélyeket fölbőszíteni, sem engedékenység, 
melly csak e métely terjesztésére szolgálna, czélhoz nem vezet.”78 Az ügy további 
fejleményeiről nincsenek információink. Ez összefügghet azzal, hogy novemberben 
a nemzetőrség ismételt mozgósítása kötötte le a hatóságok figyelmét. A város veze
tősége azonban leszűrte az október 15-i események tanulságait. A nemzetőrök újbóli 
táborba vonulása előtt figyelmeztették a polgárokat, hogy minden csapat külön felü
gyelet alá lesz helyezve, az úton történő minden kihágást Dorozsmán rögtönítélő 
bíróság fogja a legkeményebben megbüntetni. Végül minden polgárt óvtak „a sok 
boritaltól, mert ez minden veszedelemnek szülő annya.”79
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Honvédtoborzás

Az első népképviseleti országgyűlés 1848. július 11-én, Kossuth híres beszéde 
nyomán 200 000 katonát és 40 millió forintot szavazott meg a hon védelmére. A 
Mészáros Lázár által beterjesztett újoncozási törvényjavaslat azonban komoly vitá
kat váltott ki az országgyűlésen. Végül kompromisszumos javaslat született. Az 
újoncok egy részéből kiegészítik a cs. kir. hadsereg magyar gyalogezredeinek 3. 
zászlóaljait, a többi újoncból pedig honvédzászlóaljakat szerveznek.80 Az augusztus 
végén jóváhagyott hadügyi törvényjavaslatot azonban az uralkodó nem szentesí
tette, így az újoncozás nem kezdődhetett meg. Jellasics támadása azonban szük
ségessé tette a honvédség erejének növelését. Szeptember 12-én a képviselőház 
Kossuth javaslatára határozatot hozott a hadügyi törvényjavaslatban megajánlott, 
mintegy 40000 újonc toborzás útján történő kiállításáról. Szeptember 14-én pedig 
Batthyány Lajos utasította a törvényhatóságokat a toborzás megkezdésére. Ezt kö
vette szeptember 18-án Batthyány kiegészítő rendelkezése, amely szerint a belépő 
újoncok 20 pengő forint foglalópénzt kapnak, és 4 év szolgálatra köteleztetnek. 
Szeptember 19-én tudatta a törvényhatóságokkal, hogy az országgyűlés szeptember 
16-i határozata értelmében minden 127 lélek után 2 újoncot kell kiállítaniuk. 
Amennyiben elegendő létszámú önkéntes jelentkező nem akadna, úgy a 19., 20., 
21., 22. éves egyénekből, sorshúzás útján kell kiállítaniuk a kívánt létszámot.81

A Jászkun kerületek központi bizottmánya szeptember 16-án tárgyalta meg a 
toborzás megindításával kapcsolatos kérdéseket. Mivel a kiállítandó újoncok lét
számának központi megállapítása ekkor még nem történt meg, így az önkéntes 
nemzetőrökének kétszeresét kívánták kiállítani, lehetőleg a 19-22 évesek köréből. 
Kiskunhalas vonatkozásában -  mivel a város 35 önkéntes nemzetőrt állított ki -  ez 
70 újoncot jelentett. Az újoncok foglalópénzéről a későbbiekben kívántak határozni. 
A kerületek községeit az azonnali toborzás megkezdésére utasították. A toborzás 
eredményeiről 5 naponként kellett jelentést tenniük a községeknek. A bizottmányi 
gyűlés határozatait tartalmazó irat, mellékelve másolatban a miniszterelnök 
szeptember 14-i rendeletével, szeptember 19-én érkezett Halasra.82 Szeptember 20- 
án a kerületek ajánlatot tettek a kormánynak, hogy hajlandók az újoncok felét -  
vagyis 500 főt -  lovasként kiállítani, vállalva az 500 ló és a szükséges lószerszámok 
beszerzésének anyagi terheit is.83 A lovak és a lószerszámok költségeit azon nem
zetőröknek kellett vállalniuk, akik nem vettek részt a júliusi-augusztusi délvidéki 
táborozásban, illetve az olyan korosabb jómódú polgároknak, akik nemzetőri szol
gálatra már alkalmatlanok voltak. Az 500 gyalogos azon lőkupakos fegyvereket 
kapta volna meg, amelyek megmaradtak az önkéntes nemzetőrség kiállításából. 
Halason szeptember 23-án bízták meg a toborzás vezetésével Tegzes Imrét, Bikády 
Benedeket, Józsa Istvánt, Spüller Károlyt és Vas Andrást. A városra eső 35 ló vásár
lása Török Elek tanácsnokra és Musa Sándor képviselőre hárult.84 Másnap már ki is
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hirdették a város polgárai előtt a toborzás megkezdését, arra buzdítva a város ifjú 
polgárait, hogy „adják bé önként kezüket.”85 (Szeptember 29-én már „33 ujjoncz be- 
soroztatása jelentetett” a városból.)86

Szeptember 24-én érkezett meg az újoncok foglalópénzéről rendelkező irat. 
Mivel „bár mily csekély felpénz nélkül az önkéntesek kiállítása toborzás útján biz
tos reményt nem nyújt”, engedélyezték a 20 forint foglaló kiadását. Ebből azonban 
a jelentkezők csak 5 forintot kaphattak meg azonnal, a további összeget majd a ké
sőbbiekben vehették át.87 Időközben ismertté vált, hogy az országgyűlési határozat 
alapján (minden 127 lélek után 2 újonc) a kerületeknek 2 985 újoncot kell kiállíta
niuk. Ebből Kiskunhalasra 216 fő esett.88 Arra az esetre is számítva, ha az újoncokat 
sorshúzással kellene kiállítani, a Jászkun kerületekben megtörtént a 19-22 éves ifjak 
összeírása is. Összesen 6 297 főt írtak össze, Halason 292 főt.89 Úgy tűnt, hogy erre 
szükség is lehet, hiszen október 17-én még mindig hiányzott 50 újonc a városra eső 
216 főből. A képviselőtestület azonban úgy döntött, hogy nem folyamodik a sors
húzás igazságtalannak tartott rendszeréhez, hanem folytatják a költségesebb tobor
zást. Ugyanekkor figyelmeztették a már beállott fiatalokat, hogy „ha a jó rend és 
törvény ellen véteni fognak, minthogy honvédekké létökkel honpolgárai lenni meg 
nem szűntek, -  a büntetést el nem kerülendik”.90

Közben folyt a Halasra eső 35 (nyereg alá való) ló kiállítása is. Egészséges, szol
gálatra alkalmas 14 1/4 marok magasságú lovakat kellett vásárolnia a városnak.91 A 
képviselőtestület a takarékosságra hívta fel a figyelmet, kikötve azt, hogy „ 100 ezüst 
forintnál többet egy lóért ne adjanak”92 A 35 lovat október 17-ig kellett Jászberénybe 
szállítani. Mivel a kincstár vállalta a lovak felszerelését, így a nyeregszerszámokat 
visszaadhadták a tulajdonosaiknak. További lovak vásárlására is sor került, ugyanis 
a jászkunok újabb 500 újoncot „lóra ültethettek”. (A Jászkunságban szerveződő 
lovasokból alakult meg a 14. számú Lehel huszárezred.) A további 500 ló költségei 
azonban már nem a jászkun településeket, hanem a központi kormányzatot terhelte. 
A kincstári vásárlást elősegítve előre ki kellett válogatnia a városnak a megfelelő 
lovakat, azok gazdáit fel kellett szólítani, hogy a lovakat ne vigyék el a városból.93 
Balajthy Vendel kiskun kerületi kapitány október 10-én szólította fel Halas városát, 
hogy tudassák vele az alkalmas s a kincstár által megveendő lovak számát.94 Október 
18-án pedig arról értesült a város, hogy két nap múlva érkezik Halasra Hegedűs 
Zsigmond lóvásárlási biztos és Szabó László őrnagy, akik a vásárlást le fogják bo
nyolítani.95

Jászberényben 1848. december 13-án készült el a Jászkun kerületekben felfoga
dott újoncok jegyzéke. A kimutatás szerint Halas 22 újonccal kevesebbet küldött el 
az előírtnál.96 A hiány megszüntetése érdekében a város intézkedett egyrészt a tobor
zás újbóli megkezdéséről, másrészt a beállt és a foglalópénzt is felvett, de otthon 
maradt ifjak besoroztatásáról.97 Az időközben megváltozott hadihelyzet -  a fővá
rosok feladása és a magyar csapatok visszavonulása a Tisza mögé -  lehetetlenné 
tette az újoncok Jászberénybe küldését. Mivel az újoncok „a városi pénztárt napon
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ként haszontalan kiadásokkal” terhelték, a képviselőtestület Szegedre kívánta őket 
szállítani.98 A szegedi térparancsnokság vállalta is, hogy átveszi a halasi újoncokat.99 
21 újonc átvételére 1849. január 24-én került sor.100

Nem tudjuk pontosan, hogy az 1849. januárjáig kiállított 215 halasi újonc milyen 
alakulatokban szolgálta végig a szabadságharcot. Feltehetően többen kerültek a 24. 
honvédzászlóaljba és a 14. Lehel huszárezredbe. (Egy apró adalék: 1849. július 24- 
én Nagy b. István „Lehel 14. huszárezred 5-d századbeli közvitéz ... Halasra mint 
szülőhelyére hazabocsájtatott.”)101

A toborzással megbízott polgárok 1849. január 18-án terjesztették be a toborzási 
számadásaikat. Bár az összeg több ezer forintra rúgott, de a képviselőtestület 
egyelőre nem vette „szoros rosta” alá a kimutatásokat, hanem a számadásokat nagy 
általánosságban elfogadta. Utasították azonban a jegyzői hivatalt, hogy a későb
biekben végezzék el a kimutatások átvizsgálását.102 Török Elek és Musa Sándor 
képviselők febmár 9-én tárták a képviselőtestület elé a város által kiállított 35 ló 
költségeit. A lovak beszerzése, az „élelmezési, s elszállítási költséggel” együtt 6 904 
váltó forintjába került a városnak.103 Március 16-án Segesváry Ferenc főjegyző be
számolt a toborzási költségekről. Megállapítása szerint a számadások zavarosak 
voltak, a biztosok feleslegesen pazarlónak bizonyultak. Aránylag nagy különbségek 
voltak az egy-egy legény félfogadására fordított összegek között is. A toborzás 
lebonyolítása a városnak 18 000 forintjába került.104

A nemzetőrség újabb mozgósítása

Az 1848. október 30-i schwechati csatavesztés, illetve a forradalmi Bécs eleste 
után várható volt, hogy a Windisch-Gratz vezette császári főerők megindulnak Ma
gyarország ellen. A várt támadás elhárítása érdekében a határon állomásozó magyar 
erőket növelni kellett. Főként a minőség javítását szolgálták az Országos Honvé
delmi Bizottmány azon rendelkezései, amelyek alapján a Délvidékről a cs. kir. had
sereg magyar oldalra állt egységeiből néhány sorgyalogos-, és huszáralakulatot a 
feldunai térségbe vezényeltek. Az innen elvont erőket azonban pótolni kellett. Az 
OHB azonkívül, hogy meggyorsította az újonc honvédzászlóaljak Délvidékre küldé
sét, a nemzetőrség fokozottabb igénybevételére is igényt tartott a déli hadszín
téren.105 így került sor a Kiskunság nemzetőrségének mozgósítására is. Az OHB 
november elején rendelte el, hogy a kiskunok 1 200 nemzetőrt küldjenek a Bánátba. 
Elsőként Dorozsma, Félegyháza és Majsa nemzetőrei indultak útnak. Leváltásukra 
három hét elteltével került sor, amikor Halas, Fülöpszállás, Szabadszállás, Kun- 
szentmiklós és Lacháza nemzetőrei vonultak a Bánátba.106

Miközben a kiskunok megkezdték bánáti táborozásukat, a Jászkun kerületek 
vezetősége kidolgozott egy tervezetet a nemzetőrség új feladatairól. A tervezetet az
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OHB november 12-én fogadta el, a kerületek közgyűlése pedig november 20-22-én 
hagyta jóvá.107 Megállapították a nemzetőrség átszervezésének szükségességét. A 
községeknek el kellett végezniük a nemzetőri összeírások kiigazítását, mégpedig 
úgy, hogy a nemzetőrség egy része kimozdítható legyen. A táborba szálló nemzet
őröket a kincstárnak kellett fizetnie. Minden községben egy három tagú nemzetőrsé
gi bizottmányt kellett választani, amely a szervezési kérdéseket intézte. A kerüle
tekben egy-egy biztost akartak kinevezni, még az egész nemzetőrség ügyeit Szent- 
királyi Móric intézte.108 A tervezet szerint a kerületeknek összesen 3 600 gyalogost 
és 600 lovast kellett mozgóvá tenniük. A településenként elvégzett lebontás szerint 
Halasra 252 gyalogos és 42 lovas jutott volna.109

Halason december 14-én választották meg a nemzetőrségi bizottmányt, még
pedig Bibó Károlyt, Szekér Istvánt és Pap Richárdot. Póttagoknak pedig Tóth 
Józsefet és Szekér Józsefet. (Az utóbbiak ekkor már a Bánátban táboroztak a város 
nemzetőreivel.)110 A város nemzetőrségét két részre osztották, mégpedig „rendes, és 
tartalék őrseregre; -  az elsőbb elindulásra, ha a szükség kívánná -  készen, az utób
bi pedig csak mint városőrök lesznek, s ez a lovasságra is kiterjesztetik.”111

Az igazi szervezőmunkát a Bánátba induló nemzetőrök kiállítása jelentette. Az 
első értesítés november 8-án érkezett Balajthy Vendeltől. Halasnak 480 főt kellett 
kiállítania sorshúzás útján. A sorshúzásban a teljes nemzetőrségnek részt kellett 
vennie. Nem térhettek ki alóla az 1848 nyarán már táborba vonult nemzetőrök sem, 
ők ugyanis nem vették ki részüket a városra eső 35 ló kiállításának anyagi terheiből. 
A sorshúzás napját november 17-ében jelölte meg a kiskun kapitány. Az elmenetel 
napja egyelőre még nem volt pontosan meghatározva.112 A sorshúzás lebonyolítá
sának érdekében sor került a város nemzetőrségének összeírására, amikor is 1241 
nemzetőrt írtak össze.113

November 9-én érkezett Halasra Balajthy Vendel levele, amely Halast és Félegy
házát utasította arra, hogy két század lovas nemzetőrt a legnagyobb gyorsasággal 
Nagybecskerekre indítsanak. A 200 lovas nemzetőrt Egressy Gábor kormánybiztos 
követelte Balajthytól, hogy az OHB 2188. számú rendelete alapján velük váltsa fel 
a hazatérő csongrádi lovascsapatot. Balajthy felszólította Halast, hogy a városban 
minden lovas nemzetőrt nemcsak felszólítani, de egyszersmind kötelezni is kell a 
kiindulásra. Nem tudni, hogy a lovasok már ekkor elindultak-e, vagy csak novem
ber 21-én a gyalogsággal együtt.114

A Bánátba induló nemzetőrök sorshúzás útján történő kijelölésére november 17- 
én került sor. A lebonyolításról Balajthy Vendel részletesen intézkedett: „össze
íratván minden nemzetőr, neveik, minden kihagyási gyanú elkerülése végett nyilván 
felolvastatnak; felolvasás után egyenlően öszvegöngyölgetve valamely edénybe 
tétetnek, és így egy érdektelen egyén p. gyermek által történik a kihúzás... A kihú
zott okvetlen tartozik elmenni. Egyébbiránt a helyettesítés megengedtetik.”115 A 
helyettesítés rendszere alkalmat teremtett arra, hogy a jómódú polgárok elkerül
hessék a bánáti táborozás nehézségeit. Kolozsvári István lovas nemzetőr Deák
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Józseffel kötött helyettesítési szerződést. Deák vállalta, hogy 600 váltóforint kész
pénzért, egy szekér szalmáért és egy malacért, egy évig mindenféle nemzetőri szol
gálatban helyettesíti Kolozsvári Istvánt. A szerződés értelmében Deák József no
vemberben és decemberben részt vett a bánáti táborozásban, ahol megbetegedett és 
hazatért.116

Balajthy Vendel november 17-én azt kérte a várostól, hogy válasszanak egy 
számadó tisztet, aki az egész sereg pénzügyeit kezelni fogja. Halas úgy döntött, 
hogy a költségek kímélése miatt nem jelölnek ki külön tisztet, hanem a 2. század 
parancsnokát, Tóth Józsefet bízzák meg a számadói teendők ellátásával.117

November 21-én indultak a halasi nemzetőrök Dorozsmára, ahol november 22- 
én reggel kezdték meg a menetüket, majd Szegeden keresztül vonulva átkeltek a 
Tiszán és még 22-én este megérkeztek Bébára. A halasi gyalogság mintegy 400 főt 
számlált és két századba volt beosztva.118 Tóth százados tudósítása szerint az első 
századból 32 nemzetőr maradt el, míg a másodikból csak 6 nemzetőr. Bébáról Nagy- 
szentmiklóson keresztül Nákófalvára vonultak, és november 25-én még itt állomá
soztak. Nákófalván a lovas nemzetőrök elváltak a csapattól.119 Kikindán, Basahídon, 
Nagybecskereken és Lázárföldön át, november 29-én érkeztek meg „a hajdan gyö
nyörű, most pedig leégett német lakosú Emesztházára.” Az épen maradt épületek 
egyikébe beszállásolni igyekvő halasiak nem várt akadályba ütköztek, ugyanis a ház 
„ajtajit az azt ki rabló szerviánok úgy be csukták, s a kulcsait is elvitték magokkal, 
hogy kovátssal alig nyittathatuk fel...” -  írta Tóth százados. Másnap néhány más 
nemzetőregységgel, két ágyúval és egy fél század huszárral megindultak a tomaso- 
váci szerb felkelő tábor ellen. A nagy köd miatt azonban Nagybecskerekről nem 
mozdultak ki a magyar főerők, és így az Emesztházáról útnak indult kicsiny egység 
kénytelen volt visszavonulni. Ez azonban nem szegte kedvét a halasi nemzetőrök
nek. Lelkesedésük éles ellentétben állt a más egységekbeli nemzetőrök viselkedésé
vel, kiknek „megszeppenése észrevehető árnyékot mutatott a mi szilárdságunk mel
lett.” Ezt követően a halasi első század Nagybecskerekre került, a második Lázár- 
földön teljesített előőrsi szolgálatot, a lovasok pedig Zsigmondfalván foglaltak 
állást.120

A magyar csapatok december 5-én ismételten kísérletet tettek Tomasovác elfog
lalására. A vállalkozásban részt vettek a halasi nemzetőrök is. Az egyik halasi nem
zetőr a következőket írta az ütközetről: „A mint minket észrevették, az úgy látszik 
hogy jobbadán a faluban éjjelezett ráczok tódultak ki a sáncokba. Mi ágyúkkal oly 
rettentőket lőttünk a sáncra, hogy már nagyobbat ilyen nép, mint mi, nem is képzel
hetett...”121 A magyar támadás azonban sikertelen maradt, amelynek okait a szintén 
résztvevő Leiningen százados (később honvédtábornok, aradi vértanú), a követ
kezőkben látta: „Ezt azonban (ti. a sikertelenséget) nem annyira csapataink gyá
vaságának tulajdonítom, mint a rossz vezetésnek és rendelkezéseknek, mert meg 
vagyok győződve róla, hogy a sáncokat bárhol könnyebb lett volna megtámadni, 
mint ahol mi megrohantuk.”122
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December 13-án éjjel iszonyú esőben, már harmadszor indultak el a halasi nem
zetőrök a tomasováci sáncok felé. A Tomasovác előtt fekvő Botos nevű helyiséget 
a halasiak két százada foglalta el. A sáncoknál azonban nem került sor ütközetre, a 
szerbek ugyanis -  Damjanics alibunári és jarkováci győzelmei hatására -  kiürítették 
Tomasovácot. így december 15-én a magyar csapatok, köztük a halasi nemzetőrök, 
végre elfoglalhatták a települést. A győzelmet követően a halasiak már a hazatérést 
tervezgették. Tóth József arról tudósíthatta a város vezetőségét, hogy „19-kén este 
leszünk alkalmasint Szegeden vagy Dorozsmán, ekkor ha ott leszünk, jó lenne 
Halasi kotsikra fel ülnünk.”123 Dorozsma, Félegyháza és Majsa nemzetőrei decem
ber 17-én váltották le a halasi és a felső kiskun helyiségek nemzetőreit, így pontos
nak tekinthető Tóth százados becslése arról, hogy 19-re Szegedre érhetnek.124

Halas már november 30-án utasítást kapott Balajthy Vendeltől, hogy a nem
zetőrök hazaszállításáról megfelelő módon gondoskodjanak. Arra is felhívta a fi
gyelmet, hogy a várható hazaérkezés tekintetében a város vegye fel a kapcsolatot 
báró Flödnig Ede őrnaggyal, a táborozó kiskun nemzetőrök parancsnokával.125

A város nemzetőrei még szinte haza sem tértek, amikor már ismét a kiindulással 
kapcsolatos teendőket kellett intéznie a vezetőségnek. Balajthy Vendel részletes 
utasításai december 20-án érkeztek Halasra. A pontos váltás lebonyolítása érde
kében 1849. január 7-re kellett a nemzetőröknek Nagybecskerekre érkezniük. Ez azt 
jelentette, hogy január 5-én reggel Dorozsmáról útnak kell indulniuk a kiskunoknak. 
Balajthy arról is rendelkezett, hogy ezúttal az összes nemzetőr, „kit a helybeli 
Comite qualificatusnak ítél, és az előbbi sorshúzás alól ki maradott legyen, az 
összes szám az előbbinél nagyobb vagy kisebb le menni köteles.”126 Nem tudni, 
hogy Halason így tettek-e, az azonban megállapítható, hogy a Bánátba küldött két 
egység körülbelül egyforma nagyságú volt. November végén 391 gyalogos nem
zetőrt indítottak útnak. (Az első század 185, a második század 206 fő.) A lovasság 
létszámát nem ismerjük.127 1849. januárjában pedig 400 gyalogos és 52 lovas indult 
útnak.128

Halason az indulás időpontját január 4-e reggelére tűzték ki. Ekkor kellett meg
jelenniük a városháza előtt azoknak a polgároknak is, kiket felszólítottak arra, hogy 
a nemzetőröket kocsikon elszállítsák.129 A város vezetősége arról is intézkedett, 
hogy a nemzetőri fegyvereket össze kell szedetni és központilag kell szétosztani a 
Bánátba indulók között. A nemzetőrök ugyanis egyénileg, mindenféle csere útján 
igyekeztek magukat felfegyverezni.130

A halasiak 1849. január 8-án érkeztek meg a Nagybecskerek melletti Elemérre. 
Ők a félegyháziak egységét váltották fel. Eleméren egy félszázad sorgyalogos, a 
torontáli önkéntesek két százada, egy kisebb huszár egység, valamint egy „fél hat
fontos üteg” állomásozott a halasi nemzetőrök mellett. A város lovasai a huszárok
kal együtt látták el az előőrsi szolgálatot.131 Komolyabb harcra már nem került sor, 
ugyanis a főhadszíntéren kedvezőtlenné vált hadihelyzet miatt megkezdődött a Dél
vidék kiürítése. Ennek következtében a város nemzetőrei a három hetes szolgálati
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idő letelte előtt hazatérhettek. Balajthy Vendel tudósítása szerint január 23-án érkez
tek meg Dorozsmára.132 A visszavonulás forgatagában, „mivel a pénztár Becskereket 
elébb oda hagyta”, a nemzetőrök nem kapták meg öt napi zsoldjukat. (A táborozó 
nemzetőrök zsoldját a központi kormányzat fizette.) Balajthy Vendel ez ügyben 
Kossuth Lajoshoz fordult, aki intézkedett is az elmaradt zsold kifizetéséről.133

Halas nemcsak nemzetőröket küldött a Bánátba, hanem kivette részét a délvidé
ki sereg ellátásából is. Egressy Gábor kormánybiztos 1848. december 9-én „has 
végig érő ködmönök” elkészítésére utasította a várost. Halas vállalta is, hogy kilenc 
szücsmestere két hét alatt 100 ködmönt készít el, darabját 9 váltóforintért. A munka 
azonban csak jóval a határidő lejárta után készült el, s mivel közben Egressy 
Szegedről Pestre ment, késedelmet szenvedett a ködmönök árának kifizetése is.134

Kiskunhalas a szerb fenyegetés árnyékában

Windisch-Grätz decemberi támadása nyomán a magyar csapatok kénytelenek 
voltak feladni a fővárosokat. Görgey Artúr feldunai hadteste a bányavárosok felé 
vette az útját, míg Perczel csapatai a Közép-Tiszánál fedezték a Debrecenbe mene
kült kormányszerveket. A Bácskából és a Bánátból kivont erőknek szintén a Közép- 
Tiszához kellett menetelniük. A bácskai csapatok 1849. január végén Szegedre 
vonultak vissza, majd egy hadosztály hátrahagyásával Szolnok felé indultak.

A Szegeden és környékén összpontosuló csapatok ellátása komoly terhet jelen
tett a hatóságok számára. Dorozsmán például a húsmérésben támadt fennakadás. 
Balajthy Vendel Halastól kért segítséget, hogy a város küldjön több, de legalább egy 
„húsvágást értő mészáros legényt.” A Szegedről elvonuló csapatok szállításának ter
heiből is kivette a részét a város. 1849. január 30-án érkezett meg Länderer Gyula 
százados, aki 300 kocsi Szegedre küldését követelte a várostól. A kért kocsikat a 
lehetőségekhez képest el is küldték.135

A honvédcsapatok távozása után megkezdődött a bácskai szerb erők támadása. 
Előrenyomulásuk három hadoszlopban történt. Az első hadoszlop a Tisza jobb part
ján haladt fölfelé. A második Szenttamásról kiindulva Topolya felé nyomult előre. 
A harmadik hadoszlop szintén Szenttamásról indult, ők a Ferenc-csatorna mentén 
haladtak Verbász és Kula felé.136 A környező települések sorra elestek. Megindult a 
menekült áradat a szerbektől közvetlenül nem fenyegetett városok felé. Halasra is 
nagyon sok menekült érkezett ezekben a hetekben. Ugyanekkor sorra érkeztek 
Halasra a fenyegetett települések segélykérő levelei is. A szerb támadástól rettegő 
Pacsér, Mélykút és Jankovác segélykérései maradtak meg a város levéltárában.137

Bár Halast nem fenyegette közvetlenül a szerbek támadása, a helyzet súlyossága 
ennek ellenére nem volt elhanyagolható. Kérdéses volt, hogy a térség erői, a nem
zetőrség és a szegedi hadosztály csapatai fel tudják-e tartóztatni a szerb előrenyo-
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múlást. A város vezetői nagyon is tisztában voltak azzal, hogy az erőviszonyok a 
szerbeknek kedveznek, így a városuk is veszélybe kerülhet. Azt is jól tudták, hiszen 
a délvidéki táborozások alkalmával személyesen szerezhettek tapasztalatokat a 
szerb felkelőkkel vívott harc kegyetlenségéről, hogy egy szerb megszállás a város 
pusztulását jelentheti. Jellemző, hogy amíg az előző hónapokban a képviselők csak 
havonta négyszer üléseztek, addig 1849. februárjában tízszer ült össze a testület. A 
rendkívüli gyűlések gyakorlatát egyébként legalizálták is. Felhatalmazták az 
elnököt, hogy 6 képviselőtárs felhívására gyűlést hirdethet. A rendkívüli gyűlés 
akkor is határozatképes, ha „tagjai törvényes számmal jelen nem volnának.” A ren
des képviselőgyülést, a határozatok gyorsabb kihirdetése miatt, vasárnapról áthe
lyezték péntekre. Ezen minden képviselőnek hívás nélkül meg kellett jelennie.138

Szabadka január 23-án értesítette Halast, hogy Bács megye vezetősége egy 5 000 
fős őrsereg felállítását határozta el, azonban elképzelhetőnek tartották, hogy ezen 
erő is kevés lehet a szerb felkelők megállítására. Ezért arra kérték Halast, hogy „a 
veszély netaláni beálltával önök is eleve rendezendő egész erejüket első hírre hoz
zánk csatolják, hogy így közös erővel városunkat, s városukat is akár a Szabadkai 
részben kész sánczokból, akár pedig a körülmények szerint más alkalmas állásból 
védelmezhessük.”139 Halas ígéretet tett egy 1000 gyalogosból és 100 lovasból álló 
segélyerő készenlétben tartására. Erre szinte azonnal szükség is lett, ugyanis január
24- én reggel Halasra érkezett Szabadka segélykérő levele. „Barátink a veszély 
tetőpontját elérte. Szabadka eleste után Halasra kerülend a sor...” -  írták a szabad
kaiak.140

Halason azonnal népgyülést hirdettek, mely előtt „a veszedelem nagysága le raj
zoltatván,- az indulás másodnapra u. m. 25-ére halasztatott, és elrendeltetett.”141

Szabadka segélykérését Halas továbbította a környező településeknek is. Január
25- én a kiskőrösiek érkeztek Halasra, hogy pontosabb híreket nyerjenek.142 Szabad- 
szállás január 26-án küldött tudósítást arról, hogy a népfelkelés rendezve van, ké
szek az indulásra, de bővebb tudósítást várnak.143 Kecskemétről Horváth Döme 
ügyvéd utazott Halason át Szabadkára, hogy a helyszínen informálódjon a segít
ségadás szükségességéről.144

A halasiak segélyereje január 25-én vonult Szabadkára. A „lelkes kunok” nagy 
száma megnyugtatóan hatott Szabadka vezetőségére. Annál is inkább, mert Szeged
ről is ígéret érkezett, hogy egy zászlóaljnyi gyalogságot, lovassággal és tüzérséggel 
megerősítve, Szabadkára küldenek. A halasiak is bizakodóak voltak, mint azt az 
egyik halasi nemzetőr megfogalmazta: „a veszély sem olyan nagy itten, mint mon
dották, az ellenség még csak Hegyesen van, a mi Bácskai önkénteseink pedig 
Topolyán várják őket, s ha a Szegedi erővel még ma csatlakozhatunk Kunok, majd 
vissza kísérjük őket lakhejeikbe.”145

A halasiak egysége Szabadkáról Topolyáig, majd onnan Bajsáig nyomult előre. 
A Szabadka védelmére összpontosult nemzetőrök parancsnoka, Végh Bertalan 
őrnagy tervbe vette a további előrenyomulást Kuláig, de ebben a halasiak már nem
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voltak hajlandók részt venni. Ugyanis a halasi nemzetőrök „gyakorlatlanok és ren
dezetlenek lévén, velők csatázást indítani célszerűtlen: hanem a katonaság fedezé
sére használható.”146 A Szabadkára beérkező katonaság azonban nem vett részt az 
akcióban. Pedig Zseni József a halasi lovasok parancsnoka ez ügyben visszatért 
Szabadkára, kérvén a katonaság parancsnokait, hogy küldjenek segítséget.147 Végh 
Bertalan őrnagy viszont úgy vélekedett, hogy senki „sem nem ígérte -  sem nem 
ígérhette hogy önök teendői sorkatonaság által lésznek támogattatva. Hogy hova 
küldjék a sorkatonaságot -  azt a körülmények fogják határozni.”148 A halasiak 
visszafordulásában szerepet játszott a rossz élelmezés is. Sérelmezték továbbá, hogy 
a szabadkaiak sokkal kisebb létszámmal vettek részt az akcióban, mint a halasiak, 
holott az ő városuk forgott közvetlen veszélyben.149

A nemzetőrök tehát elhagyták Bajsát, hogy milyen körülmények között, arról 
Zseni József tájékoztatásából tudunk: „Elindulása után pedig tapasztalta seregünk 
Bajsán, hogy a mint ez kivonult a helységből, másik végén már tolakodott befelé a 
ráczság...”150

A szabadkai hadmenet tapasztalatairól Zseni József számolt be a halasi köz
gyűlés előtt. A beszámoló leszögezte, hogy „a veszély közelebb van városunkhoz, 
mint azt gyanítanánk.” A veszély elhárítása érdekében a közgyűlés a következő 
határozatokat hozta:

1. Pap Richárd képviselőt Szabadkára küldik, hogy a várost pontos információkkal lássa el a „rácz 
mozgalmakról.”

2. Gyárfás Istvánt és Latabár Endrét Szegedre küldik, hogy a város részére katonai erő kiküldését 
kérjék az ottani parancsnokságtól.

3. Felszólítják a szomszéd településeket, hogy szükség esetén nyújtsanak segítséget Halas meg
védéséhez.

4. Tizedenként összeírják a város fegyverfogható polgárait.
5. A nemzetőrség tisztikara létrehoz egy törvényszéket, amely minden kihágást, engedetlenséget 

büntetni fog.151

A szegedi katonai parancsnoknak szóló irat még a közgyűlés napján, január 31- 
én elkészült. Vécsey Károly tábornok azonban nem küldött csapatokat Halasra. 
Ellenben február 4-én intézkedett arról, hogy Deutsch, 5. honvédzászlóaljbeli főhad
nagy, valamint Kalapis Antal és Humay Antal hadnagyok Halasra menjenek, ahol 
„a törvényes rend és béke fentartása végett egy védelmi bizottmány létrehozatalával 
megbízatnak.”152

Van nyoma azonban annak is, hogy Halason kisebb egységek állomásoztak. 
Valószínűleg azért, hogy a zsúfolt Szabadkát tehermentesítsék az elszállásolási és az 
élelmezési terhek alól. Két konkrét esetről van adatunk. 1849. február 17-től a Föld
vári szabadcsapat 115 tagja szállásolt 17 napig, 1849. március 23-tól a Tolnai sza
badcsapat 203 tagja volt Halason 12-15 napig.153

Február 1-én a képviselőtestület folytatta a város megvédésével kapcsolatos 
teendők tárgyalását. Megtiltották a város fegyverfogható férfi lakosainak, hogy írás
beli engedély nélkül elhagyják a települést, azonban az asszonyokat, gyerekeket és
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az öregeket „kik csak alkalmatlanságot okoznának, tanyákra vagy más biztos he
lyekre kiszállítani, nem csak nem tilalmaztatik, sőt javasoltatik, de nem paran- 
csoltatik.”154

Elrendelték a kincstári puskák beszedését, hogy azokon az esetleges javításokat 
el tudják végezni, és ezt követően a hozzáértő egyének között szétoszthassák.135 (A 
szabadságharc folyamán Burkus Mihály lakatosmester, és Unger Mátyás puska
műves foglalkozott a nemzetőrség fegyvereinek a „kiigazításával”.)156

Határozat született a város körülárkolásáról is. Felkérték Kis László és Katona 
Antal hiteles mérnököket, valamint Hodosi Péter és Tóth János mérnök gyakor
nokokat a szükséges előmunkálatok megkezdésére. A körülárkolás, sáncolás mun
kájának szakmai vezetése szintén rájuk hárult. A munkások buzdítására, kirende
lésére és felvigyázására a város vezetőségéből választottak ki személyeket.157 
Minden tized maga tartozott a saját részén elvégezni a munkálatokat. A tervek sze
rint négy kaput szándékoztak hagyni, ahol a tartalék nemzetőrség ad őrszolgálatot. 
A várost csak az előjáróságtól kapott írásbeli engedély birtokában lehetett elhagyni, 
e célból egy megbízott mindig a városházán tartózkodott, kitől az engedély besze
rezhető volt.158 A munkálatok február 19-én kezdődtek meg, amikor is a 3., az 5. és 
a 6. tizedbeli polgároknak kellett megjelenniük a város szélén. Másnap az 1., a 2. és 
a 4. tizedbeliekre került a sor.159

A február 1-i határozatok közé tartozik még az is, hogy a város rendelkezett a 
Halasra menekült polgárok ügyében. A város vezetősége szükségesnek látta, hogy a 
Feketehegyről, Magyarbecséről, Ómoravicáról és Pacsérről menekült polgárokat 
összeírják. Amennyiben a helyzet megkívánná, úgy a város a menekültek rész
vételére is számított a védelem ellátásában.160 A későbbiekben arról is intézkedtek, 
hogy ők saját tisztjeik alatt alakítsanak egy századot, vagy lépjenek be az alakuló 
őrcsapatba.161 Majd Batthyány Kázmér bácskai kormánybiztos utasítására a mene
kültek közül 73 főt besoroztak a mozgó nemzetőrségbe, és február 28-án Szabad
kára küldték őket.162 Természetesen gondoskodtak a menekültek ellátásáról is. Mivel 
a „tavalyi szűk termés mellett kevés lévén a város gabonája”, így a város polgárai
hoz fordultak, hogy adakozás útján segítsenek a szerencsétlenül járt honfitársaikon. 
A legjobban rászorulókról azonban a város gondoskodott. A gabonaosztás mellett a 
menekültek tűzifa ellátását is megszervezték.163 Pap Richárd tudósítása szerint a 
halasiak vendégszeretetéről Szabadkán is „egész elragadtatással” beszéltek.164

Pap Richárd küldetéséről január 31-én született döntés, de nem indult útnak 
azonnal. A kisszállási uradalom ugyanis felajánlotta, hogy folyamatosan tájékoztat
ni fogja Halast a szabadkai eseményekről, mivel részükről állandóan egy megbízott 
lesz jelen Szabadkán.165 Február 2-án azonban azt volt kénytelen megállapítani a 
halasi közgyűlés, hogy „Szabadkáról még eddig sincs semmi levél, semmi hír.” 
Ezért elhatározták, hogy Pap Richárdot mégis elküldik Szabadkára, február 3-tól 
március 5-ig folyamatosan küldte a jelentéseit Szabadkáról.166 A legfontosabb kér
dés természetesen az volt, hogy Szabadkán milyen reguláris erők állomásoznak, s

84



ezek képesek-e megvédeni a várost, vagy szükség lehet-e a halasiak ismételt segít
ségnyújtására.

A segédcsapatok Szabadkára január 26-án megérkeztek Szegedről. Azonban Pap 
Richárd február 3-i levele szerint nagyobb részüket visszaparancsolták Szegedre, 
így Szabadkán 600 honvédgyalogos, 40 huszár (6 ágyúval) állomásozott. Arról is 
tudósít azonban a levél, hogy Baranyából mintegy 5 500 főnyi sereg kelt át a Dunán, 
és Nemegyei Bódog parancsnoksága alatt Zombomak tartanak.167

Február 4-én a mélykútiak levele keltett riadalmat Flalason. A tudósítás szerint a 
szerb felkelők Bácsalmást készültek megrohanni. Felszólították a várost, hogy 
„szorongatott Testvéreiknek rögtön segítségökre, a lehető leg nagyobb erővel sies
senek.”168 Néhány óra elteltével azonban megérkezett Mélykút második levele, 
amelyben csak a segélyerő készentartását kérték Halastól. Halas biztosította őket a 
segítségadásra, de egyszersmind arra is felhívta a figyelmet, hogy csak akkor kérjék 
a segítséget, ha arra valóban szükség van, „mert hasztalanul kimozdítani a nem
zetőrséget felette bajos...”169

Február 5-én megtiltották a gabona, illetve bármely élelmiszer kivitelét a város
ból. Erre azért volt szükség, „mivel tapasztaltatott, hogy kivált a külföldi Zsidóság 
egész kocsikkal veszi meg a búzát a piaczon, úgy szinte Kis Kőrös és Vadkertre is 
nagyobb mennyiségben hordják.”170

Február 7-én érkezett meg Vécsey tábornok levele, amelyben tudósította a vá
rost, hogy „egy felügyelő bizottmány” felállításának céljából, a már említett tisz
teket Halasra küldi. A város úgy döntött, hogy a december 14-e óta működő három 
tagú választmányt bővítik ki új tagokkal.171 A Halasra érkezett tisztek fontos szerepet 
játszottak a nemzetőrség kiképzésében és gyakorlatoztatásában.172

Szabadkáról is kedvező hírek érkeztek. Pap Richárd február 10-i tudósítása sze
rint a szabadkai haderő tetemesen megszaporodott. A városban állomásozott a teljes 
5. honvédzászlóalj, másfél század a 3. Ferdinánd-huszárezredből, valamint 500 
szegedi önkéntes. Horgason állt négy század gyalogos a 60. Wasa gyalogezredből, 
másfél század Ferdinánd-huszár és 3 ágyú. Két nap múlva azonban már a 
következőket volt kénytelen közölni Halassal: „Ma reggel vonult ki Szabadkáról az 
egész haderő, és így önmagokra vágynak hagyva. Mit várhat Szabadka, könnyen 
elgondolhatjuk.”173 Február 11-én ugyanis a szerbek elfoglalták Újszegedet és 
ágyúzták Szegedet. Ez okozta Szabadka kiürítését. Balajthy Vendel tudósításából 
Halas már értesült a szegedi eseményekről. A város nemzetőrségét készenlétbe kel
lett helyezni, arra az esetre, ha Szeged segítségére kellene sietni. A szerb támadást 
azonban sikeresen visszaverték a magyar csapatok. Erről szintén Balajthy Vendel 
leveléből szereztek tudomást a halasiak. A levél arról is tájékoztatott, hogy a „nagy 
füstöt, mi Halasra látszott, Szőreg égése okozá, felgyújtatott, csak így lehetett belőle 
a rácot kiverni.”174

A szerb támadás visszaverése után a honvédcsapatok is visszatértek Szabadkára, 
melyről Pap Richárd február 14-én tudósította az otthoniakat. Sőt a Nemegyei-féle
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egységek is Szabadkára vonultak, miután harc nélkül feladták Zombort. Pap Rihárd 
február 14-i levele szerint Szabadkára további csapatokat is vártak, mégpedig 
Szentesről 9 000 főt 20 ágyúval.175 A hírt Szabadka polgármestere is megerősítette, 
egyben arra kérte Halas városát, hogy a sereg kenyér szükségleteinek ellátásában 
nyújtsanak segítséget.176 A Szabadkára várt 9000 fő végül is nem érkezett meg, 
ennek ellenére a városban jelentős erők összpontosultak, amelyből jutott a környező 
települések védelmére is. így február 18-án két század gyalogos és 2 ágyú érkezett 
Mélykútra.177

Február folyamán Halason a mozgó nemzetőrséget és egy lovas szabadcsapatot 
szerveztek. Kossuth Lajos január 28-án rendelkezett a Kiskunságban felállítandó 
szabadcsapatról.178 Balajthy Vendel február 8-án Halason intézkedett a kiskun lovas 
szabadcsapat szervezésének megkezdéséről. A szabadcsapat „alakítására és ren
delkezésére” Török Eleket és Szekér Józsefet hatalmazta fel.179 Az alakuló lovasság 
részére a képviselőtestület takarmányvásárlását határozta el. Zseni Imrét és Babó 
Mihályt Mélykútra küldték, hogy tájékozódjanak a vásárlási lehetőségekről. (A 
későbbiek folyamán Mélykútról 2 forint 45 krajcárért vásároltak zabot.)180 Mivel a 
pénztár a nagyobb mennyiségű zab és széna vásárlását fedezni nem tudta, ezért a 
szükséges összeget a polgároktól kívánták kölcsönözni.181 Február 21-én a módo
sabb gazdákat szólította fel a város, hogy ajánljanak lovakat azon egyének részére, 
akik beállnának a lovas csapatba, de nincs lovuk.182

Az alakulóban lévő egység február végén már egy kisebb megbízást is végrehaj
tott. Batthyány Kázmér kormánybiztos február 23-án rendelte el, hogy Kiskőrösről 
és Egyházáról -  amennyiben ott nincsenek megszálló csapatok -  a haza javára 
összegyűjtött pénzt és fehérneműket Szegedre kell szállítani. A kormánybiztosi ren
delet így szólt: „foganatosításával Vári Szabó Pál szabad lovas csapat alakító pol
gártársunk szabad lovas kíséretével bízatott meg”. A március 1-én kelt nyugta 
szerint a szegedi sóhivatal 315 forint 13 krajcárt, míg a szegedi fiók ruharaktár 3 
láda fehérneműt és 3 batyu fehérruhát vett át a halasiaktól.183

Március elején egy küldöttség becsülte fel a szabadcsapat lovainak (208) érté
két.184 Feltehetően az egység létszáma is 200 fő körül lehetett. A felmérésre azért 
került sor, mert a kormányzat vállalta, hogy kártérítést fizet a tulajdonosoknak, ha a 
honvédelmi szolgálatban a lovaikat elveszítik.185

A mozgó nemzetőrség szervezésének kérdését február 23-án tárgyalta a halasi 
képviselőtestület. Nem sikerült tisztázni azt, hogy pontosan kiket kell a mozgó nem
zetőrség tagjai közé besorozni. A 20-50 évesek besorozásával már rendezett mozgó 
nemzetőrség minden tagját, vagy pedig csak a 30 évnél ifjabb tagjait? A kérdés 
tisztázására Török Eleket és Bikády Benedeket Szegedre küldték.186 A két küldött 
február 25-én érkezett meg a pontos válasszal, mely szerint: „a mozgó nemzetőrök 
közé, mind a már eddig is nemzetőrök, mind a nem nemzetőr polgárok közül, 
különbség nélkül, egyedül a 18-30 évesek soroztassanak be.”187 A mozgó csapatokat 
február 28-án rendelték Szabadkára.188 Nem ismerjük a kiinduló halasiak létszámát,
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de az meglehetősen alacsony lehetett. Végh István és Hodosi Péter levele szerint, 
amikor Batthyány Kázmér kormánybiztos megtudakolta „a Halasi mozgó nemzet
őrök számát, felette csudálkozott azoknak csekélységén, jól tudván azt, hogy a már 
eddig mind Szabadkára, mind Szegedre küldött községek nemzetőrei -  száma 
népességhez aránylag -  hatszorosan is felülmúlja a Halasiak csekély számát.” A kis 
létszám miatt a halasiakat más, idegen századokba kívánták beosztani, amit érthe
tően sérelmeztek a levélírók.189

A szerb felkelők március 5-én kísérletet tettek Szabadka elfoglalására. A mint
egy 3 000 fős magyar sereg Bajmoktól északra a kaponyi csárdánál vette fel a har
cot. Az ütközet a magyarok győzelmével ért véget.190 Erről Spelletich Bódog szabad
kai kormánybiztos a következőképpen számolt be Halas városának: „Mint midőn az 
ördögnek az isten nevét említék, úgy futottak a gazok hányát homlok, az oldalukba 
került derék vitézeink előtt. És uraim e vitézek fele, ép azokból áll, kiket egy részben 
Önök is állítani szívesek valának. Tulajdon rokonik és annyok fiai.”191 A bajmoki 
győzelem végleg elhárította annak lehetőségét, hogy Halas a szerb támadások 
előterébe kerülhet.

A Duna-Tisza közének északi részén azonban még mindig ellenséges erők 
tartózkodtak. Baját február 14-én szállták meg, Kalocsára pedig március 19-én 
vonultak be a császári csapatok. Március 22-23-án több ezer horvát katona szállta 
meg a solti járást.192 Halason március 18-án határozta meg a képviselőtestület a 
követendő magatartás elveit, egy esetleges katonai megszállás esetére. Határozatuk 
szerint: „... gyáván elfutni, s meghódolni a cs. seregnek nem fogunk, -  hanem az 
okszerű önvédelem, s egy polgár életének, s vagyonának is haszonnélküli fel nem 
áldozása eszméjénél, s elvénél fogva, magunkat a lehető körülményekhez képest 
megvédeni, legalább kárvallásokról megóvni elhatározott akaratunk.”193

Az „okszerű önvédelem” jegyében Csorba Zsigmond főhadnagy vezetésével 
mintegy 50 halasi gyalogos nemzetőr foglalt előőrsi állást Pirtón. Bíró Áron pedig 
Vadkerten igyekezett híreket szerezni a császáriak helyzetéről. A hírek megnyug
tatóak voltak, mert a császáriak Kalocsa irányába húzódtak vissza.194

Időközben a bácskai hadszíntéren megkezdődött a magyar csapatok ellentá
madása a szerb felkelők ellen. Ennek terheiből természetesen Halas is kivette a 
részét. Március 8-án Spelletich Bódog kért a várostól fegyvereket, dobokat és dobo
sokat.195 Március 13-án Batthyány Kázmér szólította fel Halast, hogy süssenek minél 
több kenyeret és szállítsák Szabadkára. Ugyanekkor minél több szekér küldését is 
elrendelte a kormánybiztos. Batthyány intézkedett arról is, hogy a „halasi s ott 
öszvesereglett Kun lovasságot haladék nélkül küldjék át Szabadkára, hol további 
rendeletemet veendik.”196

A lovas szabadcsapat kiindítása bizonyos bonyodalmakat okozott. Egyrészt a 
csapat fegyelmével adódtak problémák, melyről Kossuth is tudomást szerzett.197 
Másrészt Balajthy Vendel már korábban leszögezte, hogy a szabadcsapatnak 
„egyedül a Kis Kunság megvédése van kötelességül szabva, ettől eltérni a kormány
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rendeletével ellenkezőt cselekedni nem lehet, nem szabad...” Majd arra is 
figyelmeztette Halas vezetőit, hogy a kiskun lovasoknak a „Kunhatárból” való ki
mozdítása csak az ő engedélyével történhet. Amikor aztán Batthyány Kázmér már
cius 13-án követelte a lovasok Szabadkára küldését, a halasiak siettek értesíteni 
Balajthyt. Balajthy Vendel szerint a rendeletnek „hódolnunk kell, nincs is egyébb 
mód mint valamint Halas úgy más Kun Közönségek is e csapat helyét hon maradt 
Nemzetőrökkel kipótolja.”198

A kiskun lovasok tehát Szabadkára vonultak, majd részt vettek a Bácska felsza
badításában. Szekér József százados levelei szerint az egység március 20-án még 
Szabadkán volt, április 16-án Újvidéken állomásozott, április 20-án pedig Óbecsére 
került.199

1849 tavasza

Az ellentámadásba lendülő honvédcsapatok április 3-án elfoglalták a szenttamási 
szerb tábort. Az ott talált harangokat Szabadkára szállították, hogy azokból ágyúkat 
öntsenek. Ennek kapcsán merült fel Halason az a feltételezés, hogy a harangok 
között talán fellelhető a városé, amelyet még a Rákóczi-szabadságharc idején vitték 
el a Halast megtámadó rácok. Állítólag a 18. század végén halasi polgárok látták a 
harangot Opován, most pedig a Halasra menekült délvidéki lakosok állították, hogy 
az -  melyen a városi egyház neve is olvasható -  Szenttamás egyik tornyában van. A 
képviselőtestület ekkor elhatározta, hogy levélben kérik fel Batthyány Kázmért, 
hogy amennyiben Szabadkán fellelhető a halasiak régen elveszett harangja, úgy azt 
a város visszakaphassa.200 Batthyány április 9-én válaszolt a halasiaknak, hogy 
Szenttamásról 8 harangot hoztak el, kérte a várost, hogy küldjenek néhány polgárt, 
akik megvizsgálnák azokat.201 A város Révész Györgyöt küldte Szabadkára, aki 
azonban arról volt kénytelen beszámolni, hogy „városunk ez előtt másfél századdal 
elrablott harangjának semmi nyomára nem találtak.”202

1849 áprilisában nem csak a Délvidéken, hanem a főhadszíntéren is megindult a 
honvédcsapatok támadása. A tavaszi hadjárat sikerei végleg megszüntették Halas 
fenyegetettségét. A főhadszíntéren működő honvédség támogatását szolgálta 
Asbóth Lajos ezredes parancsa, mely szerint a Kiskunság lovas nemzetőreinek Lac- 
házán kell összegyűlniük. Az erről szóló értesítés április 29-én érkezett Halasra, 
annak azonban nincs nyoma, hogy a város elindította volna a lovas nemzetőreit.203

Kossuth szóbeli rendelete alapján április folyamán új jászkun főkapitányt kellett 
választania a kerületeknek. Halason április 18-án Illésy Jánost javasolták a főkapi
tányi székbe. Az 57 jelen volt képviselő közül 32-n szavaztak Illésyre, míg a többi 
szavazat megoszlott a további két jelölt, Kálmán Sándor és Balajthy Vendel kö
zött.204

Kossuth nemcsak a főkapitány választásról, hanem az újoncozás megindításáról
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is rendelkezett. Április 13-án érkezett Halasra Illésy János rendelete, amely a tobor
zás április 15-i megkezdésére utasított. Az újoncokat egyelőre csak a lovassághoz 
kívánták beosztani.205 Május 4-én kelt a Hadügyminisztérium rendelete, amely 
szerint a Jászkun kerületeknek 746 újoncot kell kiállítaniuk: Halasnak 12 898 lakosa 
után 54 újoncot.206 Segesváry Ferenc főjegyző május 25-i tudósítása szerint a város 
46 újoncot adott át Szegeden. Május 31-én pedig Elek Ferenc őrnagynak adtak át 12 
újoncot Kecskeméten. Halas tehát a kért 54 újonc helyett 58 újoncot állított ki 1849 
tavaszán.207 Május folyamán Batthyány Kázmér rendeletére 167 főt soroztak be a 
mozgó védseregbe is.208

A honvédújoncozás közepette, május 17-én hirdették ki a Függetlenségi Nyilat
kozatot, amelyre „a városház terén az egész lakosság előtt, öröm rivalgás és taraczk 
ropogások kíséretében” került sor.209

A honvédelmi kiadások, az újonctoborzások természetesen anyagi áldozatot is 
követeltek a várostól. Egy 1849. július 20-án tartott beszámoló szerint „a major- 
kodási pénztár adóssága, ide számítva a régi 8 ezer vftot is, összesen 44 500 vftra 
rúg fel, és ez ideig 26 000 vft uj adóssággal van megterhelve.”210 A pénzügyi gon
dokat nemcsak a megnövekedett kiadások, hanem az egyes bevételi forrásoknak a 
kiesése is növelte. Ilyen volt a bor- és a húsmérés jogának kiterjesztése az adófizető 
lakosságra. Ezt a veszteséget azonban a város adókivetés útján kívánta pótolni.211 
1849. február 5-én a képviselőtestület a pénztár ilyen irányú veszteségét 8 000 fo
rintban állapította meg. A polgároktól ezen összeget kívánták behajtani, mégpedig 
birtokarányos kivetés útján.212 Másnap azonban már arra hívták fel a figyelmet a 
város vezetői, hogy a kívánt összeget a polgárság nem lesz képes befizetni, mivel 
„semminek sincs kelendősége, különösen pedig a marha ára, melyből most lehetne 
pénzelni, szinte felényire, mint volt le esett.” Ezért az OHB-hoz, pontosabban 
magához Kossuthoz fordult a város, hogy egy 12000 forintos kölcsönhöz juthas
sanak. Egyszersmind Halas országgyűlési képviselőjét is felkérték arra, hogy a köl
csön ügyét képviselje Kossuth előtt.213

A kölcsön ügyében eljárni igyekvő ifj. Gózon Imre február 13-án levelében a 
következőképpen tájékoztatta a várost: „A képviselő gyűlésnek fojó hó 6-káról költ, 
csekély személyemnek meg becsülhetlen bizalmat tanúsító levelét ma vettem 
kezemhez, s azonnal és rögtön sieték honvédelmi bizottmányi elnök Kossuth Lajos
hoz, kérésökhöz kérelmemmel mielőbb járulhatni, azonban már elkéstem, mert a 
tegnap estve kezeihez érkezett fojamodásra, mi előtt ma a látogatásokat elfogadta 
volna, s így mi előtt még nékem is, a hozzám intézett sorokról tudomásom lehetett 
volna, a kért 12 ezer pengő forint kölcsön ki adatása eránt, az utalványt s írásbeli 
rendeletet ki adta...”214 Ezen tudósítás csak február 20-án érkezett Halasra, így 
február 18-án a képviselőtestület a szegedi sóhivatalhoz fordult, hogy „városunk 
által eddig teljesített, de meg nem térített, s jövendőben adandó álladalmi szolgála
tok fejében” a pénztárnak utalványozzon 10-12000 forintot. A kérést Berki János 
vitte Szegedre.215 Két nap múlva megérkezett ííj. Gózon Imre már idézett levele. A
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képviselők ekkor úgy határoztak, hogy a Kossuth által adott 12 000 forint tárgyában 
a bővebb intézkedést addig elhalasztják, amíg Szegedről visszatér Berki János. 
Berki 5 000 forinttal érkezett meg Szegedről, illetve ígéretet kapott további 5 000 
forint kiutalására. A város vezetősége ekkor ismét Berkit küldte Szegedre, hogy 
vegye fel a Kossuthtól kapott 12 000 forintot, ebből fizesse vissza a sóhivatalnak az 
5 000 forintot, a maradék összeget pedig -  lehetőleg apró pénznemben -  hozza 
Halasra.216

Az aprópénz hiánya egy sajátos esethez vezetett Halason. A városban alakult 
lovas szabadcsapat -  a város vezetőinek tudtával -  erőszakkal kényszerítette a 
kereskedőket arra, hogy azok váltsák fel a nagyobb bankjegyeket. Az eset kapcsán 
Balajthy Vendel csak a szabadcsapatbeliek helytelen fellépését ítélte el. Mint meg
jegyezte: „... elkövethet ugyan az Elöljáróság minden módot, hogy a kereskedők 
szatótsok s más ollyan egyénektől kikhez árúczikkekért az aprópénz be foly -  az az 
Elöljáróság kezei közé jusson -  de ez rendőri eljárást igényelvén, a csapatot nem 
végrehajtónak, hanem karhatalomnak az ellenszegülésnek használhatja.”217

Berki János március 11-én érkezett meg második szegedi útjáról. A sóhivatal 
pénztárának kiürülése miatt a Halast illető összeg kifizetését későbbre halasztot
ták.218 Bár másnap 100000 forintban érkeztek 5 forintos bankjegyek Szegedre, de 
azokat szinte azonnal kifizették, így Halasnak tovább kellett várnia. Április elején 
még mindig nem sikerült a kiutalt pénzt felvenni, így a város vezetősége annak 
lehetőségét latolgatta, hogy a 12 000 forint felvételének érdekében néhány halasi 
polgárt Debrecenbe fog küldeni.219 A kérdést a szegedi sóhivatal április 14-i levele 
oldotta meg. A pénztárba ugyanis 250000 forint érkezett, és ebből „a közelebb 
felkölcsönzött 5 ezer forint levonásával”, ki tudták fizetni a Halasnak járó 12 000 
forintot. A február közepén megkapott kölcsönt végül április 22-én vehette át a 
város pénztára.220

Az utolsó hónapok

A tavaszi hadjárat győzelmei arra késztették Ausztria vezetőit, hogy igénybe 
vegyék I. Miklós orosz cár segítségét. A cári intervencióval szemben a kormány 
általános népfelkelést hirdetett, és „keresztes háborúra” hívta fel a nemzetet az oro
szok ellen. Halason július 1-én a városháza udvarán tartott népgyűlés előtt ismertet
ték a kormány június 27-én kelt népfelkelési rendeletét. Ezt követően a város képvi
selői tanácskozást tartottak, melyen elhatározták a fegyverfogható polgárok szám
bavételét, és a rendelkezésre álló fegyverek megvizsgálását. Külön figyelmet szen
teltek a nemzetőri összeírások felülvizsgálásának is.221 Török Elek képviselő indítvá
nyára csak négy század gyalogost és egy század lovast kívántak Rákosra, a kijelölt 
gyülekezési helyre küldeni. Ebben közrejátszott a délvidéki hadszíntér közelsége,
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hiszen a Bácska esetleges kiürítése esetén Halas ismételten a szerb támadások 
előterébe kerülhetett. Másrészt a nyári munkák idején nem lehetett probléma nélkül 
kimozdítani a város férfi lakosainak többségét. Mint azt a képviselőgyűlés megál
lapította, hogy ha „a különben is gyérült munkás kezek még inkább elvonatnak, a 
nyomorban sínlődő Bácskával, mi is éhenhalásnak leszünk kitéve.”222

Július 14-én a Jászkun kerületek közgyűlése tartott tanácskozást Halason. Az 
ország veszélyeztetett helyzetében „rögtöni segedelem” nyújtását határozták el. Egy 
858 fős, három osztályból álló lovasezredet kívántak felállítani. Minden kerület egy 
osztályt állítana fel 286 fővel. A legénységet a 18-30 év közötti korosztályból kí
vántak kiállítani. A ruházatot, fegyverzetet és a lovakat az egyes településeknek kel
lett előteremteniük. Halasnak 57 emberről és 76 lóról kellett gondoskodnia. A város 
megkezdte a sorshúzás alá eső személyek összeírását, mégpedig a születési anya
könyvek alapján. Július 19-ig 945 főt írtak össze a városban, illetve a városhoz tar
tozó pusztákon.223 Ekkor azonban megérkezett Kossuth rendelete, amely „a muszkák

91



kivonulásáig felállítatni kívánt 30000 főnyi tartalék seregből, a kerületekre eső 
2 000 főnyi mennyiségnek” a kiállításáról rendelkezett. így Halasnak a 76 ló biz
tosításán túl 141 újoncot kellett besoroznia. Miután az összeírás már elkészült, a 
város vezetése határozatot hozott a sorhúzásról, ami július 26-án le is zajlott. Az itt 
kijelölt 141 halasi újonc további sorsáról nincsenek további adataink.224

1849. júliusában a magyar csapatok a Duna-Tisza közén vonultak vissza Szeged 
felé. Bár Halast elkerülték, de kisebb egységek, valamint sebesült és beteg honvédek 
keresztülvonultak a városon. így július 10-én 43 Württemberg-huszár, július 15-én 
pedig 229 Nádor-huszár vonult át Halason.225

A beteg honvédek ellátásának érdekében Garai János alezredes a két református 
iskola kiürítését és ideiglenes kórházzá alakítását, valamint 300 beteg részére szal
ma és a szükséges élelmiszerek kiszolgáltatását kérte a várostól.226 Nem tudjuk, hogy 
végül hány beteget fogadtak be az ideiglenes kórházak. Arról viszont vannak infor
mációink, hogy a magánházakban mennyi beteg honvéd fordult meg. Július 11 -én 
188 beteget szállásoltak el a halasi polgároknál. Ők több napig maradtak a városban 
és csak július 17-én indultak tovább. Július 14-én 360 főt, július 15-én 31 főt, július 
16-án 31 főt, július 17-én 121 főt, július 19-én 239 főt, július 20-án 10 főt, július 21- 
én 8 főt, és július 24-én 425 főt fogadtak be egy-egy napra az otthonaikba a halasi
ak. Az utolsó járóképes betegek elvonulása után Ditrich Antal kórházparancsnok is 
elbúcsúzott Halastól, megköszönve a városnak a betegek ellátásában nyújtott segít
ségét.227 Ekkor már közeledtek az ellenséges csapatok. Szegedről naponta érkeztek 
lovas járőrök, akik a császáriak mozgását igyekeztek felderíteni.228

Július 28-án a császári főerők jobbszámyát képező III. hadtest csapatai bevonul
tak a városba. Másnap sor került az új városvezetőség kinevezésére. Ezzel a szabad
ságharc eseményei végett értek Halason.229
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Kiskunhalas gazdálkodása a 18-19. században
Bellon Tibor

Fényes Elek azt írja Halasról, hogy a mezőváros a Halas-tó mellett fekszik, „rop
pant határa a pusztákkal együtt 4 darabra van szakítva, és minden gazdának földje 
és rétje két helyen adatott ki. A föld nagyrészt homokos, de marha-, különösen 
juhtartásra igen alkalmas. Homok dombjain jó kerti bort termeszt és bőséggel.”1 
Halas nagy határa századok alatt alakult ki, a török idők alatt a környező elnépte
lenedett falvak területét is magába olvasztotta. A 18. század elején a környékre visz- 
szatérő földesurakkal és az újonnan telepített falvakkal gyakran került konfliktusba. 
Ma már nem lehet eldönteni, hogy a szokásjog, vagy a tényleges birtoklás volt-e 
meghatározóbb. 1756-ban a halasi tanács a nádorhoz fordult segítségért, mert a 
szomszédban berendezkedő Vatai família Tázlárt magának foglalta le. Azelőtt a 
maga határát Halas „békességben szántotta és pascualia.” Két évvel korábban 
kezdődött a civódás, midőn a földesúr kiskőrösi árendátorai a halasi határból egy 
darabot maguknak lefoglaltak. Az uraság tisztjei és a kiskőrösi lakosok „a múlt 
1755-dik esztendőben magok tulajdon hatalmával éjtzakának idején 86 öreg Baglya 
kölesünket porig meg égetni bátorkodtak, edgyet pedig szekeren elhordottak.” Egy
más jószágait a vitatott területekről behajtják -  „a régi szomszédságos szeretet he
lyett sok ellenkezés nyilván vagyon közöttünk” -  állapítják meg panaszos levelük
ben. Kérik a közreműködést, hogy „az igaz méták (határjelek) felhányattassanak, 
hogy a jó szomszédság köztünk felállhasson.”2

Mészöly Gedeon az 1746-os és 1805-ös határperek anyaga alapján mutatja be 
Szánk és Bodoglár határait. Itt ilyen nevekkel találkozunk, mint Ártányhalma, Nagy 
Homok-halom, Hegyes-halom, Fenyő-kút -  ez nem afféle kopolya (itató gödör), ha
nem fenyődeszkás, ásott kút, Szél szakasztottá Homok, avagy Bodzás állás, Nádas 
állás, Lapos halom. A tanúnak megidézett Virágh Mihály vallomásából az is kide
rül, hogy a régi szokásjog alapján őket az Ártányhalmán az emlékezet okáért meg
csapták: „Ketskeméti Vármegye, kinek vezér-hadnagya volt Rabatin nevű, Halas 
város juhászát, ugyan halasi Nagy Istvánt és ötét is, három nyájbéli juhászokat az 
Artány halmán találván, mind hármokat levonatta, s emlékezetért megtsapatta. -  A 
tsapás után a Fatens napnyugotra, hol Bodoglár fekszik, szaladván, juhász-módra 
káromkodott, s Rabatin hadnagy azt felelte: köszönd annak, hogy a magad földére 
szaladtál, mert majd megtanítanálak.”3

Balla Antal híres Duna-Tisza közi térképének készítésekor Halas határát is szám
ba vette.4 A térképet véleményezésre megküldték az érintett településeknek. A 
halasi tanács több észrevételt fűzött hozzá, aminek érdemes néhány tanulságát 
felidézni: Rekettye nem puszta, hanem...az felnőtt rekettyéktől ilyen névvel nevez
tetett Diverticulum (dűlő, telek) lévén, mégis pusztának s Prédiumnak nevezi.”
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Ugyanez vonatkozik a város közelében lévő Kis Telekre és Pirtóra is. Eresztőről azt 
írja, hogy „a Szegedi útban lévő itató, utasoknak szokott kieresztéséről nevezetes 
Diverticulum”, mely a mappában ugyancsak pusztaként szerepel. Még megtoldják 
azzal az észrevételüket, hogy ezek a határok egymástól nem voltak elválasztva.5 A 
diverticulum dűlő, telek jelentésű, tehát valószínűleg arról van szó, hogy ezek már 
nem puszták, hanem szántóként műveli a lakosság. Eresztővel kapcsolatosan tanul
ságos egy 18. században felvett tanúvallomást idézni. Vas István 80 esztendős tanú 
azt vallja, hogy Eresztő, Rekettye és Fejér föld  mindenkor Halas városához tarozott. 
„A Fejér föld mindétig az én időmben halasi barmok nyomása volt. Eresztőn 
pedig... egy mély földdel egy kerek kobolya vagyon, és abból a víz ki nem apad, és 
a víz kedvéért mindennek ki kell ott ereszteni, mert azon alól Szöged felől 7 mér
földig vizet nem talál.” Eördögh György 70 esztendős tanú is zsombós kobolyának 
mondja Eresztőt. Ezt erősíti meg a főbíróságot viselt Vitaris György is, aki azt val
lotta: „zsombós kobolyáért neveztetett Eresztőnek, mert az, ki Halasrul Szögödre 
által akart menni, vagy Szögedről által akart jönni, az a víz kedvéért a lovárul leszál- 
lott, meg kellett ereszteni, megitatott, mert egyebütt vizet nem talált. Ha ott nem ita
tott, vagy a Halasi Tóban vagy a Tiszában köllett itatni.”6

1747-ben Harka, Kötöny és Halas hármas határának megállapítását foglalták 
írásba. Ebben a tanúk így vallottak: az egyik Czompóshalma és Jegenye fa  hármas 
határt hallotta, „midőn zsanay pusztán dinnye alá szántott volna.” Egy másik a Tajói 
Telken szántott, úgy tudja, hogy az Antal kopolyája, ahol a harkai, zsanai és tajói 
hármas hányott határ van. Más a Zöldhalom határt emlegeti, a Balog hegyét állítja 
„igazi halasi határjelnek lenni.” Egy tanú nem biztos benne, hogy a Vastag homok 
lenne a határ. Megint valaki állítja, hogy Péter Istvánnak cirokja lévén ott, a szán
tóföldje a „kopolyára dűlt.” Van, aki úgy tudja, hogy a Róka lyukas határ hasítja a 
bodoglári és harkai pusztákat. Ezt egy öreg göblyöstül hallotta, aki Harkára teleltet
ni beeresztette a gulyabeli marhákat. Volt, aki az Ördög árka melletti hármashatárt 
emlegette: Púnak Péter cimbora társa lévén a szántásban, mondták nekik, hogy a 
Czompó halmát meg ne szántsák, mert az már halasi határ. Más is az Ördög szántás 
melletti hármas határra emlékezett.7

Máskor a már kialakult, elfogadott határok megerősítésére hívnak össze határ
járást. Pl. 1793 tavaszán értesítik a szomszédokat, mert „a Város terrénuma és 
Harkai puszta között való határok nagyon megavultak s romladoztak, ennek megújí
tására terminust” rendeltek.8 1797 nyarán Bodoglár, Majsa, Tajó, Ágasegyháza, 
Zsana, Eresztő és Kígyós közt, a Sebi homokján levő határoknak a megújítására 
került sor.9 Nem volt mindenben egyetértés, mert arról számolnak be, hogy a szom
szédok a ,Jiodzás állásnál levő szegelet határtul az Mérgesnek forduló teczetös 
(látható B. T.) két határozókat elhagyták, és azok helyett a halasi Tölyös Erdőnek 40 
vagy 50 ölnyire bejjebb jártak, ahol valamely tölyös (tölgy B. T.) bokor fák  voltak 
kivagdalva, és oda új határt állítottak fel, melly tsakugyan az halasi határozók 
(határújítók B. T.) által széjjel hányattatott.”10
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1807 telén arról értesíti a bíró a tanácsot, hogy az Orczy famíliával kötött egyez
ség alapján Zsanán 12 határkövet vágatott, „és már azokat a Réttől fogva felfelé 
szolgáló 12 határok mellé le is hányatta.”11 Máskor pedig a mozgó homok kénysze
rítette rá a halasiakat a határújításra. 1814 októberében „a Vastag hegytől kezdve a 
jankovátzi hármas határig még az 1807-es esztendőben történt újításkor megvolt 28 
határok közül már 6 határ végképpen elveszett, mellyeket szükséges volna földmérő 
által kikerestetni, és azokat kövekkel megjegyeztetni.'" Ennek elvégzése azért is 
halaszthatatlan, mivel a jankováciak a fe j értői szélben -  olvassuk az indoklást -  
„majd csaknem végig a halasi földbe a határokon által szántottak.”12 1823 január
jában pedig tanácsbeli Gál János, Torma Mihály, Besnyei Zsigmond és nótárius 
Péter István a Bodoglár és Tázlár közötti határon a Vad Leány Ugrási Határtól az 
északi sarok határig 905 öl távolságban felállított új határjelekről számol be a tanács 
előtt.13 -  Amint látjuk az adatokból, a határújításnak nem volt jellemző évszaka, 
mint máshol, rétes, vizes helyeken a száraz ősz, hanem amint szükséges vagy alkal
mas volt, csinálták. A hitelességet pedig a kölcsönös, szomszédsági megállapodás
sal, a közös határújítással teremtették meg.

Szőlő- és gyümölcskultúra

A Duna-Tisza közi homokhátságnak a középkortól számon tartott szőlőkultú
rájáról emlékeznek meg a források. Mind az árterek, mind a homokhátságok jó ter
mőhelyi adottságát kihasználták a szőlő számára, és nemcsak a maguk szükségére 
készítettek bort, de még az ellátatlan területekre is szállítottak.14 Kiskunhalas sem 
szorult behozatalra. Annyi termett a határában, hogy a helyi fogyasztást fedezze, de 
még értékes kereskedést is folytattak vele. Erről Gyárfás István is megemlékezett.15 
Az első halasi szőlők a város nyugati oldalán húzódó tó mellett feküdtek, ezt a 
területet bővítették, ahogy a lakosság lélekszáma gyarapodott. 1720-ban itt már 510 
kapa szőlőt műveltek. Ez kb. 63 holdat tett ki. Egy kapa szőlő egy cseber bort ter
mett. 1828-ban már 1905 hold szőleje volt a városnak.16 A régi térképek bizonysága 
szerint ezek a szőlők nem szabályos osztás révén keletkeztek, hanem szabad fogla
lással, így olyan szabálytalan alakú parcellák jöttek létre, melyeket a dülőutakról 
meg sem lehetett mindig közelíteni. 1802-ben a szőlők regulációjának egyik pontja 
erre enged következtetni: „Hogy a szőllőkbe Gyalogosok is az közönséges Szekér 
utakon mennyének be, és tsak a Szomszédnak engedtetik meg az Szomszéd Szőlle- 
jén való bemenetel, helyben hagyatik úgy hogy ha más bejárása nintsen. Akik ez 
ellen vétenek nem 10, hanem 6 pálcza ütésre büntetődnek, az tehetősebbekre pedig 
az pénzbeli egy Márjás büntetés megmarad.”17 A szőlőkben kunyhók voltak, ahol 
rossz időben meg lehetett húzódni, ide rakták be személyes holmijaikat, étkezésre is 
alkalmas volt, sőt a szerszámokat is otthagyhatták. A kunyhó fennálló falú, ajtóval
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1. Felső szőlőhegy 1825 körül. Péter Imre térképe.
Kiskunhalasi Levéltár T-23.

ellátott, zárható, egy helyiségből álló épület lehetett. 1785-ben Szakáts István 
„szőllejében lévő Kunyhójának ajtó felfajit” kiszaggatták, ellopták, melyet később 
Szalay István kunyhójában talált meg.18

A jegyzőkönyvekbe meglehetősen későn kerülnek értékelhető adatok a halasiak 
szőlőműveléséről. Redemptus jogok érvényesültek a szülőföldek birtokba vétele 
során is. 1764-ben a tanács arról határoz, hogy „senki a Bíró s tanács híre nélkül

104



2. Alsó szülőföldek 1825 körül. Тагу Gerzson térképe.
Kiskunhalasi Levéltár T-30

sem háznak, szőlőnek, sem akloskertnek való fundust ne foglallyon. ” Aki a rendel
kezést megsérti, ha redemptus 1 Ft, ha irredemptus, 2 Ft büntetést fizet a városi 
pénztárba.19 1771-ben a tanácsnak -  immár sokadszor -  a hegybíró, Kis János által 
tudomására jutott, hogy „a sokszori determinatio, hantolás és tilalom ellen Pápai 
Szabó János, Hágó Ferenc, Jó Gergely, Solti Molnár János, Hanga Péter, Dallos 
Jajda Péter és Sütő Pál irredemptus Lakosok, akiknek drága áron váltott földünkben 
csak egy Fillérek sintsen, sem részek katona állításában, de többnyire a Város 
közönséges terheinek hordozásában is ollyan alkalmatlanok, hogy inkább terhére
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vágynak a Városnak mintsem segítségére, a Magistratus híre nélkül szőlő földeket 
érdemtelenül fogtanak.”20

A redemptusok és irredemptusok ellentétének egyik forrása a szülőföldek jogta
lan felfogása. 1791-ben a tanács azért kénytelen intézkedni, mivel „sokan mind a 
redemptus mind az irredemptus lakosok közül némellyek fizetésért, mások pedig 
ingyen magoknak a szőllők között lévő puszta, s szabad földekből szőllőnek való 
földet kémek...a redemptusoknak fél pénzért, az irredemptusoknak pedig egy quad
rat öli fél krajczárért fog adattatni olly hellyen, ahol a közönségnek praejudiciuma 
(jogsérelme) nélkül megeshetik. Aki ezen határozáson kívül, vagy hír nélkül szőllő 
földet fog -  szól a szigorú szentencia -, a munkája el vesztésén fellyül hat Rh. forin
tokra fog büntettetni.”21 1799-ben is több redemptus és irredemptus lakos instált 
(kért) szőlőföldet a Kobozi síkján. A tanács érdem szerint jár el a szőlőnek való 
földek adásában.22 1775-ben többen panaszkodnak, hogy a szőlőfoglalások miatt a 
csordajárások nagyon összeszorultak. Újra kiköti a tanács, hogy szőlőföldet csak 
pénzért lehet vásárolni.23 Mindezek ellenére a szőlő terjeszkedése folyamatos volt, 
és tart napjainkig, ha más-más motivációkkal is. A szőlőterület felfogása mindig 
érzékeny pontja maradt a közigazgatási rendszer működésének.

A korabeli feljegyzésekből nyilvánvaló, hogy különbséget tettek a szántó- és a 
szőlőföld között. Ez utóbbinak a befektetett munka és a várható haszon miatt sokkal 
nagyobb volt az értéke. 1759-ben Gózon János panaszt tett a tanács előtt, hogy 
„szőlőbeli fekete tök földgyét, ” melyet hét esztendeje használ, „s már kész földdé 
tsinálta,” most Imrő János tőle hatalommal elfoglalta.24 1801-ben pedig Csatári 
János 19 borozda szőlőjét a mellette lévő paraszt földdel együtt adta el Árva 
Györgynek. Előtte a közelebb valókat, a testvéreket, rokonokat megkérdezte, nem 
akamák-e maguknak, de azok az eladást nem ellenezték.25 Halason a borozda szőlő 
volt a mértékegység. 1762-ben egy családi osztozkodásnál a szőlőt is felmérik: 
„találtatott az alsó izz 82 borozdának 39 lépésnyi hosszúnak, közép íz 28 borozdá- 
nak, 26 lépésnyi hosszúnak, a harmadik vagy is felső iz szőlő 18 borozdának, 37 
lépésnek. így az egész szőlő 128 borozdából álló” -  szól a beszámoló.26 De találko
zunk az út, pászta, negyed pászta, kapa szőlő elnevezésekkel is. Ezek nagysága a 
forrásokból nem derül ki. 1762-ben egy küldöttség a szőlőt megjárván, „megolvas
ván rövidebb és hosszabb borozdáit 100 útnak” találta.27 Egy évvel később egy 
családi vita kapcsán állapítják meg, hogy az öt pásztából álló szőlő ősi jószág.28 
1770-ben egy inventáriumban 4 pászta szőlőről történik említés.29 1818-ban pedig a 
szőlő csőszök a bérüket a birtokosoktól kapják, minden kapa szőlőtől 6 krajcárt. 
Ebben az esztendőben „a szőlőcsőszök mint eddig, úgy ezután is a rájuk vigyázó 
úgy nevezett hegy mesterrel egyetembe (együtt) 9 számmal lesznek” -  tudjuk még 
meg a forrásból.30

A szőlőföld telepítésére, használatára nagyon kevés az adatunk. Ezekből nem 
lehet megrajzolni a halasi szőlőkultúra 18-19. századi állapotát. Az a néhány adat 
azonban, amelyik előkerült a jegyzőkönyvekből, mégis érdemes a nyilvánosságra,
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mert belőle megfogható néhány helyi sajátosság. Szőlőhegynek mondották a beül
tetett területeket, ezek felügyeletét a gazdaközösségből választott tisztségviselők lát
ták el. 1769-ben a hegybírónak és a csőszöknek minden darab szőlőtől egy-egy 
garast szavaz meg a tanács, melyet a hegybíró szed össze, és egyenlően ötfelé oszt. 
Az övé a büntetéspénz fele is. Emellett mentesül „a szálló sor és forspontozásoktól”. 
Mindezekért „Hegy Biro Uram köteleztetik, hogy a szőlő hegyet maga egyszer min
den héten kőrös kömyül járja, arra szorgalmatoson vigyázzon, Város közönséges 
Hídját bézárassa, annak kultsát magánál tartsa, és különben fel ne nyittassa, hanem 
ha szőlő béli trágyázásra, más egyéb fa hordásra a Lakosok felnyittatni kívánnyák. 
Ország Úttyának lenni tellyességgel meg ne engedje, hogy juhokat, ökröket azon 
valaki hajtasson. Melléje rendelt Csőszöket zabolában tartsa, meg ne engedje, hogy 
mások gyümöltseit magok hasznokra korlátozzák, kukoritzát, káposztát hordják bet- 
sületüknek elvesztése” és kemény büntetés mellett. „A hátallókat, kivált az Irre- 
demptusokat és Zselléreket, kiknek szőleik nintsenek, mégis a lakosok szőlejekben 
fát, venyigét, kórót, karókat kukoritza szárat szedegetvén, a gyepükön lévő élő fákat 
is tördelik, tőkéket felszaggatnak, noha ahhoz semmi jussok nintsen, nyáron füvel- 
lésnek színe alatt a gyenge kukoritzát, veteményeket zsákokba rakják” fogják el és 
büntessék érdemük szerint.31 1812-ben hegybírónak Szabados Józsefet választották, 
szőlőcsőszöknek pedig Sallai Józsefet, Szabó (turzó) Ferencet, Orbán (túró) 
Mihályt, Karsai Józsefet, Nagy (borka) Andrást, Babos Istvánt, Szabó Mihályt és 
Dezső Ferencet eskették fel.32 A halasi szőlőhegyi rendszabályokról Égető Melinda 
is megemlékezik, mint mezővárosi önkormányzati hatáskörű intézményről.

A promontorium, a szőlőskert vegyes használatú volt, szőlőnek, gyümölcsnek, 
veteménynek egyaránt használták. Izsák Gergely és három társa 1759 nyarán Fejér
tóról a szántásból hazafelé jövet Paprika Miklós szőlejéből almát lopott.33 Csere Pap 
János Boditsi Mihály szőlejének megyéből (mezsgyéjéből) lévő szilvafái közül hár
mat felhúzgált és elvitt.34 Krasznai Sámuel fejős juhász a szőlőben „egy oltvány 
alma fiatal fáját levágta” botnak. A tolvajlásért megpálcázták, a kárért „Demeter 
napkor egy vágni való ürüt” kellett a károsultnak fizetnie.35 1788 januárjában Solti 
István gazda kimenvén a szőlőjébe, rajtakapta a juhászokat, hogy „egy szép fiatal 
almafáját kivágván eltolvajlották, és juhászbotnak accommodálták” (alkalmazták). 
A tettes ugyan a bojtár volt, mégis a kárt -  6 forintot -  a számadó fizette meg a 
gazdának.36

A szőlőnek felfogott terület veteményeskertként is funkcionált. Nagy Szeder 
István azonban megjegyzi, hogy a halasiak nem igazán értettek a kertészkedéshez, 
petrezselyemmel, sárgarépával és hagymával a sárköziek, káposztával a kelebiaiak 
látták el a várost.37 A források azonban árnyalják a képet. 1766-ban Löki Nagy 
András, Banga András „szőlőbeli káposzta földénél levő töviskét levágatta” és 
boronának felhasználta.38 Tíz évvel később Borsos Erzsébetet, Bajczár József felesé
gét a szőlőhegyen alma, szilva, kukorica és ugorkalopáson érték, ezért büntetésül a 
templom számára egy font gyertya vételére, és a kár megtérítésére kötelezték.39 Abai
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Susánna Rébék Pétemét és Bús Panni hajadon leányt azért bünteti a tanács 15 és 10 
„farokon elszenvedendő korbáts ütésekre”, mert jóllehet maguknak a szőlőben 
semmi veteményük sincsen, mégis babot és tököt hoztak.40 Más alkalommal Komá
romi János és Lőrincz János szüret előtt „éjszaka a Hollós József szőllejére menvén 
ott a kutya fogó csaptatót először kidöntötték, aztán a kötelet róla levették, Gyenizse 
István krumplijából 10 bokrot felástak.”41 Nyilván valamilyen hurkos elven működő 
alkalmatosság lehetett ez a kutyafogó.

A szőlő aljában, a nádas rétek szélében, és a város kaszálója környékén redemp- 
tusok és irredemptusok egyaránt „tetemes foglalásokat tettek minden bírói enge- 
delem nélkül, és azokat vetemény és káposzta földeknek fordították.” Hogy e jogta
lan foglalásoknak „nyaka szakadjon”, az irredemptusoktól elvették az engedély 
nélkül felfogott földeket, a redemptusoktól pedig pénzt szedtek.42 Tiltotta a tanács 
azt is, hogy bárki lakni kiköltözzön a szőlők közé. Még azt sem engedték, hogy az 
időszaki munkán kinn lévők ott aludjanak. Estére mindenkinek el kellett hagynia a 
szőlő területét, lezárták a nádason át a szőlőbe vezető hidat. Ennek a kulcsa a hegy
bírónál volt.43

Ami mindenhol egységes, az a szüret kezdésének tanácsi meghatározása. Tanul
ságos, hogy a szüret és a kukoricaszedés időpontja -  amit kukorica szüretnek is 
mondottak -  egymástól függő volt, és közel estek egymáshoz. Tehát mindkét eset
ben kevés termés volt. 1799. szeptember végén, a feketeföldeken a kukoricaszedést 
és a káposztavágást nem engedték még meg.44 1795-ben a feketeföldeken a kukori
ca és káposztaszedést szokatlanul későre, november végére tették.45 A következő 
évben „a szőllő szedés vagy is szüret” idejét okt. 3-ra, az új osztású kukoricaszüretet 
szept. 28-ra, a feketeföldi kukorica szedését másnapra határozta meg a tanács.46 
Máskor a kukoritza szedés idejét szept. 27-re, a „szőlő szedés vagy szüret” kezdését 
tették okt. 1-re. Azt is kikötik, hogy ha a kukoricaszedés megtörténik szüretig, a 
jószágot akkor sem szabad a feketeföldre bocsátani, sem pedig a szőlők közé 
ereszteni.47 1813-ban előbb a két kukoricaföldi szüretet rendelik el, majd október 
közepére a rendes szüretet.48 Két évvel később a nyomási kukorica szedésének 
kezdetét hétfőre, a feketeföldit csütörtökre tették, a szüretet egy héttel későbbre 
tolták. A szedők bére 12 krajcár, a cseberhordóké 30 krajcár.49 1801-ben a kukorica 
szedésének engedélyezése mellett kiköti a tanács, hogy a bengézés sehol sem enge
délyezett, a bengézőket tolvajság vádjával vonják felelősségre.50 Bengézésnek vagy 
tallózásnak a betakarítás után földön maradt termés összeszedését mondják.

A bormérésnek és kereskedelemnek is nagy jelentősége volt. 1776-ban két halasi 
férfi, Kávés Szabó Mihály és Erdélyi Ferenc sátorából -  nyilván vásár alkalmával -  
„7 butella rosolist és egy pintze tokot” loptak el.51 A rozsolis fűszerezett likőrszerü 
ital volt. Jakab Istvánné Józsa Máriát kurta kortsma tartás miatt vonták felelősségre, 
aki egy fazékba mérte a borát, búzáért és sajtért. „Jakabné a hordóból tökön vévén a 
bort, azt mondván, hogy ittzés azon tök, 3 tök bort adott” a panaszosnak. Nyilván 
lopótökről lehetett szó.52 1766-ban ünneprontásért vonták felelősségre az egyik gaz
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dát, melyre „Urunk Jesus Krisztus Menyben menetelének hálaadással való emlege
tésére szenteltetett innep napot két kézi munkájával, úgymint hordós borainak 
kamorájából való kihúzásával, és szekerezésével okot adott.” A bort Szent Máriára 
(Szabadka) való rácok vették meg.53

A városnak ugyan nem volt saját kezelésű szőleje, de fontos bevételi forrása volt 
a kisebb királyi haszonvételek egyike, a bormérés. Ennek megszervezésével, irányí
tásával a borbírákat bízták meg. Bessenyei Gergelyt Füle György a malomban meg
támadta, mivel évekkel ezelőtt, mikor borbíró volt, állítása szerint hamisan mérte 
meg a hordóját: „mikoron füzerlette volna, tsak 8 akóra, fertály híjával” mérte -  állí
totta Füle György. Bessenyei így fakadt ki: „Bassza meg a tatár a hordódat, mit 
keresed most rajtam! Nem tsak magam füzerlem én, hanem más emberséges embe
rekkel.” Mire Füle: „bassza meg a hordót, aki akoszta”54 A füzerlés a hordó hivata
los mérése volt. Ugyanebben az időben a vendégfogadós arról panaszkodott, hogy a 
nagy iccék miatt nem tudja rendesen kimérni a hordók tartalmát, gyanúja van arra, 
hogy kisebbek a hordók, mintsem a hiteles mérce állítja. Erre Pozsonyból elhozat
ták a királyi hiteles iccét, mellyel a köblöt pontosan megmérték. „A köbölbül ismét 
2 hordóbul kiszedve a vizet, annakutána a Hordókat Pozsonyi recens füzérrel vagy 
akózó vassal meg akoszták. Egyik hordó megfüzereltetvén volt 3 V4akó, melyből 
köböl szerént több jött ki 24 ittzével, a másik hordó egy felől a füzérrel mutatott 4 
2/4 akót, másfelől ismét 4 V4-et, melyből kijött 9 köböl és 9 icce, ez is a 4 V4 akót 9 
iccével haladja. Mely szerént világosan consumált, hogy amit a füzér az akolásban 
mutat, minden akon a csapiárosnak nem kára, hanem 6 ittze és 3 verdung bor nyere
sége vagyon.”55 Rendszeres számadással tartoztak a borbírák a tanácsnak, amely év 
közben is szabályozta az árakat. 1825 tavaszán pl. arról olvashatunk, hogy a szil- 
vóriumot 48, a pálinkát 32 krajcáron méretik a csapszékekben, emiatt kisebb a for
galom, és kevesebb a haszon is. Ezért olyan utasítást ad a tanács a borbíráknak, hogy 
a szilvóriumot 36, a pálinkát 28 krajcárért, az óbort 10, az új fehérbort 8, az új veres
bort pedig iccénként 6 krajcárért adják.56 A forrásból nem derül ki, hogy mi volt a 
szilvórium és a pálinka közötti különbség.

A határkép alakulása -  földművelés

Jóllehet Kiskunhalas egyike az ország legnagyobb határú településeinek a maga 
112 000 kát. holdjával, mégis tanulságos, hogy mennyire törekedtek az egész terü
letet élni, a földekre a szerzett redemptus jogokat kiterjeszteni. Tanúi lehetünk annak 
a folyamatnak, amely során egyre inkább kiterjedt a szántóföldi gazdálkodás, újabb 
területeket vontak be a művelésbe, ennek következtében egyre több tanya jelenik 
meg a kiosztott földeken. A lakosság lélekszámának bővülésével a termelés nem 
vált intenzívebbé. Csak annyit termeltek, ami a mindennapi megélhetéshez szük
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séges volt, piacra nemigen került a föld javaiból, az áru leginkább a jószágtartásból 
származott. Tanulságos néhány év termésadatait összevetni. Az adatok egyik része 
a megtermelt mennyiségre vonatkozik, a másik része a fogyasztásra. Szinte semmi 
sem kerül piacra, mert amit megtermelnek, az el is fogy. A mennyiségeket vékában 
számolták. A legkorábbi adatokat az 1759. esztendőből találjuk. Ekkor őszi búzát 
nem írtak össze a nyáron felvett statisztikában, csak tavaszit. Ebből 115 véka ter
mett, árpából 32, zabból 54, kölesből 40 véka, cirokból 27 és fél zsák, és csépeletlen 
is volt 50 kéve.57

év búza (tritici) 
(véka)

hüvelyesek(siliginis)
(véka)

árpa (hordei) 
(véka)

zab (avenae) 
(véka)

1774. 9656 3130 4060 5112

1775. 2205 16879 6372 6204

1776. 2221 23019 10934 11595

1777. 2067 8517 4305 6342

1778. 2927 14352 6372 11794

1780. 367 29045 4376 15989

1783. 1440 15522 3544 7464

1784. 1212 6647 3783 10 1 2858

Halas gazdálkodását leginkább a nagyon gyenge minőségű termőföld akadályoz
ta. Először a jobb földeket fogták művelésbe, csak ahogy szaporodott a népesség, 
terjeszkedett a határ, úgy voltak kénytelenek gyengébb minőségű földeket is fel
szántani.

Különösen nagy gondot jelentett az egyre terjeszkedő homok. Mint láttuk, a kel
leténél gyakrabban volt szükség határújításra is, mert a homok betemette a határ
dombokat. Az erdők ültetésének egyik indokaként a futóhomok megkötését emle
getik a források. Zseni József aljegyző jelentette, hogy a Füzesi tanyájuk mellett 
lévő homok annyira terjed, hogy félő, a szomszédságban lévő valamennyi tanya
földet elborítja, haszontalanná teszi. Ezért a közös erővel történő erdőültetést java
solja a terjedő homok megállítására.59 Még ez év őszén „a pusztító homoknak 
célerányos beültetését elrendeltetik”, a város részére Pirtón és Zsanán a Csabang 
körül való homokbuckákat, a Nagy Debeák pusztát pedig a lakosoknak dülőzik ki 
erdőnek.60

Halas mezőváros 18-19. századi virágzásában meghatározó szerepe volt a gaz
dasági önállóságnak, amelyet az 1745-ös redempcióval, mint a Jászkunság tagja 
vívott ki magának. Az önmegváltás mind gazdaságilag, mind társadalmilag megha
tározó választóvonal lett. A birtokot váltott (redemptus) lakosok elkülönültek a kí
vül maradottaktól, az irredemptusoktól. Ezután minden jog a redempcióból fakadt,
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minden intézkedésnek ez volt a hivatkozási alapja. A földet váltók névsora és az 
általuk befizetett összeg belekerült a Földkönyvbe (Liber Fundi). A halasi első föld
könyv, amelyet 1755-ben írtak, egy szerencsétlen tűzvésznek esett áldozatul, „a mi
kor már az Redemptiot tévő és fündáló gazdák közzül némellyek elholtak, felesé
geik pedig és árvájok az házasság által máshoz kerültek, az hová az redimált földet 
is által vitték.” Ezért nagy gondossággal igyekeztek pótolni a hiányt, hogy ha majd 
„az idő lassan lassan messzebb lévő régiségre fojdogál, amikor osztán az emberi 
emlékezetből kifogy a posteritás (utókor), ekkor egyedül az fundi libemek mutatá
sára kelletik szorulni,” a lehető legjobb tudásuk alapján összeállított munka legyen 
a segítségükre.61

A redempciókor a határ legjobb termőképességü földjeit osztották ki a befizetett 
összeg arányában. A földet 1765-ig a halasi pózna nevű hosszmértékkel mérték, 
amelyik 8 hüvelykkel kisebb volt, mint a bécsi öl, azaz 5 schuk és 4 zoll.62 A sukk 
vagy láb 31,6 cm, a coll vagy hüvelyk 2,634 cm. Később csináltatott a város két db, 
10-10 öles láncot, (egy öl 189,6 cm), ezután ezzel mértek.63 De már 1765-ben arról 
panaszkodtak a lakosok, hogy „mivel a’ proportione redemptionis (redemptus arány 
szerint) egy lakosnak sem volna elegendő élőfőldgye, amelly földet osztálly szerént 
bírt, az is már igen csáváivá volna, s soványsága miatt gyümölcsét meg nem ter- 
mené, és ez az oka, hogy még in Anno 1765. die 24-a Marty. Eresztői barom járást 
három esztendőre tavaszi és őszi vetés alá a Város felosztotta, s egyszersmind sta
tusba tette a több barom járást is egymás után, melly arra valónak találtatik.”64 1768- 
ban Bodogláron, Tajón, Eresztőn, Balotán és Göbölyjáráson osztottak földet, 1 Ft 
redempcióra 1 öl széles, 222 öl hosszú darab esett.65 Voltak gazdák, akik földjeiket 
idegeneknek adták dézsmába szántás alá, így pl. 1803-ban Bodogláron Bogárdi 
nemes Mészöly Sándor, László és Ferenc. Mivel a szántás a „pusztát igen síványosí- 
tani kezdette”, ezért annak további feltörését megtiltotta a tanács.66 Sokszor a lako
sok a tanyájuk körül a tanács engedélye nélkül fogtak művelésbe egy-egy területet. 
Flegedűs András a Rekettyén a szállása mellett lévő tüskést levágatta, a redemp- 
ciótól fogva birtokolta, 10 éve pedig szántja is, ezért jogát nyilvánítja az általa mű
velésbe vett területhez.67

A Kerület többször szorgalmazta a redempció alapján a földek részben újra
osztását, részben új területek művelésbe vonását. 1785-ben a redemptus jogok 
alapján osztják ki újra a művelésbe vett földeket.68 Erre, és a „föld mívelésnek jobb 
móddal s hasznosabban lejendő folytatására” hivatkozva 1790-ben mérnököt fogad
tak a munka elvégzésére.69 A munkát Dobosy Ferenc geometrára bízták.70 1791-93- 
ban tehát újraosztották a külső és belső nyomási, a bodoglári és fejértói földeket. A 
korábbi osztásoknál csak a tőke tanyákat és a körülötte levő földeket hagyták meg 
tulajdonosaiknál.71 Sokfelől érkezett panasz, hogy „a szállásbeli földek nem egyfor
ma jóságúak volnának, azokat classificalni szükséges volna.” A tanács ezért „a szál
lásbéli vagy kaszáló jussban osztandó földeket” minőség szerint négy osztályba so
rolta: „Első classisú legyen, amelly föld qualitására nézve egésszen jó szántóföld,
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második classisú mellynek tsak némelly része alkalmatos szántó földnek, harmadik 
classisú, melly szántó földnek ugyan nem alkalmatos, de kaszállónak jó, negyedik 
classisú a melly kaszállónak alkalmatos.”72 A következő tavaszon már szavazat- 
többséggel arról dönt a tanács, hogy a második osztályú birtokos minden 1 rénes 
forint után 20 négyszögöllel, a harmadik klasszisú pedig 40 öllel kapjon többet a 
járandóságán felül.73 1808-ban 4777 jugerum és 742 négyszögöl (egy jugerum egy 
kát. hold, azaz 1600 négyszögöl) földet osztanak ki újonnan. Ebből egy redempciós 
forintra 140 négyszögöl esik.74

1811 tavaszán zendülés tört ki a lakosok között, mert a tanács a maga gaz
daságához szántóföldet kívánt kiszakasztani a nyomási Hosszú síkon. A lakosok 
azzal érveltek, hogy ez az alszegi tehéncsorda és a sertések járásának kára nélkül 
nem eshetik meg. A tanács belátta tévedését, de a lázítókat felelősségre vonta.75 A 
kiosztott bodoglári pusztán arra is ügyeltek, hogy elegendő szélességű út legyen a 
legelőkre kijáró jószágnak.76 A föld osztását a hagyományos formában ejtik meg: 
kocka húzás dönt a tizedek és a házak sorrendjéről.77

A lakosok számának gyarapodása megkívánta a folyamatos földosztást. Az 
1820-as években a redemptio után beköltözöttek utódai közül csak azokat tekintik 
valóságos földbirtokos (redemptus) lakosoknak, akiknek legalább 25 forintot érő 
tőkeföld van a birtokukban.78 A Jászkun Kerület is ezt szorgalmazta. Körlevelükben 
írják: „cs^k az olyanok tekintődjenek redemptusoknak, kik mint irredemptusok 25 
Ft után járó eredeti osztálybéli földeket szereztek, ha pedig későbben azon birtokból 
eladtak, vagy utódaik megosztván az által az egyes örökösökre 25 Ftnyi birtoknál 
kevesebb háramlott, azonnal az irredemptusok osztályába vissza esnek. Az oly bár
mi kevés redemptioval bírók pedig, kik ősi eredeti válság útján bírják földeiket, min
denkor redemptusoknak tartassanak.”79 Ennek szellemében intézkedik a református 
törzsökös lakosokból álló halasi tanács az akaratuk ellenére beköltöztetett kato
likusokkal szemben is. 1772-ben a római katolikus plébánosnak a kerületi határo
zatra hivatkozva Tajón mérnek ki 150 Ft érő szállás vagy kaszáló rétet, és az utána 
járó földeket. A kimért föld hossza 740, a szélessége 125 ölnyi, melybe már bele
foglalták az egyszeri, de minden következmény nélkül való javítást is, -  a homok 
miatt 50 forint árú földet. A 150 Ft-ot a plébános fizette, az 50 Ft a város kasszáját 
terhelte.80 Ebben az időben egy összeírásból megtudjuk, hogy Halason a nemes 
famíliák száma 70, a földbirtokosok 943-an vannak, míg a földbirtok nélkülieket 
857-nek találták -  ezek a számok családokat jelentenek, a lakosság lélekszáma 
10941.81 Mindezekkel együtt azt állapíthatjuk meg, hogy a halasi határ élésében 
meglehetően nagy demokratizmus érvényesült. Mivel földbőség volt, szívesen 
segítettek a rászorulókon, hogy boldoguljanak.
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4. A kiskunhalasi határ művelési ágai 1854-ben. Csemota Jakab-Pinke János térképe (Kiskunhalasi Levéltár T-14 és Thorma János Múzeum 3932, 15224-15144) alapján





Apró osztásföldek

Halas gazdálkodásában is meghatározó volt az apró osztásföldek szerepe. Ezeket 
a hosszabb-rövidebb időre egyéni használatra kiosztott földeket redempciós jog 
alapján élték a lakosok. Itt honosodtak meg az újvilági növények, mint a kukorica, 
burgonya. De ezek sorába tartozik a köles, a len- és kenderföld is. 1765 júliusában 
a tanács elé került két asszony ügye. Jósa Nagy Jánosné panaszkodott Pernye 
Mihály juhász feleségére, aki, midőn ő a len vetésben foglalatoskodott, felkínálta, 
hogy némi jutalom reményében segít „lenét ki vetni, és haza hordani.” Azonban a 
juhászné a munkájáért kapott 3 kéve lennel nem elégedett meg, hanem így szitkozó
dott: „az Isten vegye el tőlle tsudálatoson, vélle meg né áldgya.” A botránkoztató 
átkozódás büntetése: ,jobbulásának jó reménysége végett azpilingérben (pellengér) 
12 pálca ütésekkel fog jobbíttatni.”82 A len vetés, annak áztatás utáni, vízből való 
kiszedését jelenti. Mind a kendert, mind a lent áztatták, hogy a rost a fás résztől 
elváljon, aztán tudták munkába venni. 1793 augusztusában megtiltja a tanács, hogy 
lent és kendert áztassanak a lakosok a Fejértón, Balotán, Inokán, a város mellett lévő 
tóban, és a Kiss Pálné háza mellett lévő vízben, mert ezek a jószágok itatására szol
gálnak. Egyedül Kiss András révin és a város alatti vizeken engedélyezik az ázta- 
tást.83 Gyakori emlegetése arra utal, hogy a vizsgált időszakban még jelentős volt a 
len és a kender feldolgozása Halason.

1767-ben a tanács -  mivel „a lennek való gyep földből megszükülvén, kender 
földre való szükségét a népnek által láttya, statuáltatott azért, hogy a Felszeg számá
ra a Fekete hegy körül egy, más szakaszban Kurucz halom, harmadik hellyen pedig 
Czifra hegy körül kendernek való föld a proportione Redemptionis (redempciós jog 
alapján) osztasson.”84 Egy évtizeddel később már arról értesülünk, hogy az alszegi 
kenderföldek nagyon útjában vannak „az vásárra jövő s menő utasoknak, kivált a 
göböllyel és más jószágokkal kereskedőknek.” Ezért ennek a tizednek a Nyomáson 
jelölnek ki új kenderföldet, melyet ugyancsak redemptus jog alapján osztanak ki. A 
felszegi lakosoknak a Majsai úton felül lévő kenderföldjeit meghagyják, „mivel azok 
annyira láb alatt nincsenek.” Azonban mindkét helyen előírják a terület körül- 
árkolását, hogy oltalmazni lehessen a jószágok kártételétől.85 Nem lett foganatja 
ennek a parancsnak, mert néhány év múlva a lakosok panaszkodnak a sok kártétel 
miatt, amit a kenderföldeken és a kis nyomási jussokban elszenvednek. Ezért a 
körülárkolást gondosan megszervezi a tanács. A körülárkolt földet kötelesek a lako
sok felszántani, és tavaszi gabonával vagy kukoricával bevetni.86

A köles- és kukoricaföld együttes emlegetése meglehetősen gyakori. Ez egyúttal 
azt is jelenti, hogy egyik növénynek sem nagy a vetésterülete. Mint láttuk, a kuko
rica szedésére nem is kellett több egy-két napnál. 1782 tavaszán többen „más 
redemptus társainknak kárával és botránkozásával” Szarkáson és Balotán az erdők 
mellett és a Simon semlyékénél kölesnek és kukoricának való földet foglaltak. Ez-
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5. Felszegi kukoricaföldek 1781-ben. Balla Antal térképének részlete. 
1781-ben a tanács megbízta Balla Antalt az osztott földek újbóli felmérésével. 

A 12. számú térkép a Felső sziget és a Szőlők közötti részt ábrázolja. 
Kiskunhalasi Levéltár T-l.
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_______________________________ ____ 2____________
6. Alsó-Feketeföldek osztása 1781-ben.

Balla Antal 11. számú térképének részlete a Templomhegy környékét, 
a Harangostó és a Szőlők közötti részt ábrázolja 

Kiskunhalasi Levéltár T-25
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úttal nem veszik el tőlük, nem akarja a tanács, hogy munkájuk és vetőmagjuk kárba 
vesszen, de a jövőben hasonló önkényeskedéstől tiltják őket.87 Még ez évben, mivel 
a barmok száma kevesebb lett, kisebb helyen elférnek, a baromjárásnak szántásra 
és vetésre alkalmasabb részét felmérik és két részre osztva, felváltva kölessel és 
kukoricával hasznosítják.88 A következő esztendőben a zsanai pusztán, Harkán és 
Eresztőben kukorica- és kölesföldeket osztottak. Nyílhúzás alapján döntötték el a 
tizedek sorrendjét.89 1792-ben a tanács úgy ítélte meg, hogy a balotai kölesföldek 
igen lepusztultak, lesoványodtak a sok évig tartó használat következtében, köles 
termelésére alkalmatlanokká váltak. Úgy látják, hogy Fejértón, a város erdeje mel
lett lenne alkalmas terület kölesnek. De ha ezt kiosztják, és az inokai kukori
caföldeket is megszántják a lakosok, akkor a csorda legelője nagyon összeszorul, 
ezért arról határoznak, hogy a kukoricaföldet ne szántsák a lakosok, az kerüljön 
vissza legelőnek.90 1795 tavaszán „a mostani hallatlan szűk idő miatt” sokaknak nem 
lett elegendő vetésük, ezért sürgetik a tanácsot, hogy köles- és kukoricavetésre al
kalmas földeket jelöljön ki. Tanácsi delegáció megy ki Harka szélbe a Boldisár 
Mihály szállásán kívül lévő szabad földekre, a Simon semlyék környékére és a balo
tai járásba, alkalmas földek keresésére.91

A vetések őrzésére csőszöket fogad a város, „és azoknak, hogy élhessenek és 
házok népét is táplálhassák, illendő fizetést adni” rendelnek: minden 25 öl földtől 
1V4 véka élet, „a minémü a földben lészen vetve, vagy köles vagy kukoritza, a kuko- 
ritza ugyan csövöstől fog adatni.” Azok is kötelesek fizetni a csőszt, akik nem vetet
ték be földjeiket, hanem elhagyták vagy kaszálóként élik.92

1791 márciusában a balotai gazdaság (egy nyáj fenntartására szerveződő gaz
daközösség, mely nevét többnyire arról a területről veszi, ahol az állatok legelnek) 
panaszkodott amiatt, hogy az ottani baromjárást kölesföldeknek osztotta ki a város, 
emiatt nem legeltethetnek. Kérik, hogy vonja vissza a tanács a vadkertieknek adott 
árendát. Ezt nem tehetik, mert szerződés köti őket. A tanács azzal is védekezik, hogy 
nincs is annyi jószág, hogy meg ne fémé, szétosztva a többi baromra, mint az elmúlt 
esztendőkben is volt. Bár akkor is sokan nem hajtották ki jószágaikat, hanem „a 
szállásokon külön tartották, mely cselekedetekkel magok rontották el a járást” -  
vélekedett a tanács.93 1817-ben a beneficiális kassza hasznára a baromjárásokból 
egy darab gyepet kölesföldeknek osztanak ki.94

Általában kölest szívesen vetettek gyeptörésbe, friss, első szántásba. Erre utal az 
a bejegyzés, amelyik a város fejértói földjeinek a hasznosításáról intézkedik, mivel 
azt nagyon ellepte a haszontalan tüske, és „a szántásnak vetésnek igen nagyon 
aggat”, ezért az arra vállalkozóknak rövid időre odaadják használatra.95 Még 1844- 
ben is arról döntenek, hogy „a város jövedelme szaporítása tekintetéből a Város 
Nyomáson lévő ugarja minden négy szeg lánc vagy 10 négyszögölre 100 négyszögöl 
33 krajcárjával dinnye, bab, kender, és krumpli alá haszonbérbe kiadandó olly mód
dal, hogy híresztelés után vállalkozó magát bejelentse, és kifizesse.”96 1849-ben 
Zsanán és Fejértón, a város földjét köles alá feles használatra osztják ki a vállalkozó
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lakosok között.97 A kölestermelés jelentősége még sokáig megmaradt, hiszen a min
dennapi táplálkozásban még századunkban is számottevő helyet foglaltak el a köles
ből készült ételek.

A kukorica- és krumpliföldeket több évre osztották. 1816-ban a Nyomáson 20 
öles dűlőket jelölnek ki, a kiosztás alapja az 1798. évi megállapodás, mely szerint 5 
Ft redempcionális összegre adjanak egy öl szélességű területet. Az osztás nyílhúzás 
alapján történt, és azt is meghatározta a tanács, hogy ez az osztály hat esztendeig fog 
fennállni. Ezt a földet a redemptusok kukoricával és krumplival egyaránt élhették. 
Ekkor még az irredemptusoknak is adtak 50 négyszögöl krumpliföldet, amelynek 
helyét a maradványfölön jelölték ki.98 1823 tavaszán arról értesülünk, hogy mivel 
már hat éve használják a nyomási kukorica- és krumpliföldeket, esedékes annak 
újonnan való osztása, melynek az a rendje, hogy a tizedekből jelen lévő gazdák sor
sot húzzanak „és amint egymás utánn azok kivonattatnak, azon szerént osztasson el 
a föld java a földbirtokosok között, az irredemptusoknak tökélletes és végképpen 
való kirekesztésével, melly osztály 10 esztendeig fog tartani” -  szól a tanácsi szen
tencia.99 Mind ezeket a földeket, mind a szállások körüli földeket -  soványságuk 
miatt -  többször kellett pihentetni, azaz parlagnak hagyni. Ezalatt legelőkként hasz
nosították őket. Itt állították fel a télire beszorult állatok enyhelyét, a szárnyékot. A 
szárnyék a Kiskunság jellegzetes pásztorenyhelye, szélvédő alkalmatosság, mely 
mozgatható, szállítható sövényfonadékokból áll, és mindig ott állítják fel, ahol 
éppen szükség van rá. A jószágot mindaddig a szárnyék körül tartották, míg jól meg 
nem trágyázta a földet, akkor tovább telepítették a szárnyékot.'00

Rendszerint apró osztás földekbe került a káposzta is, bár láttuk, hogy a szőlőbe 
is szívesen ültették. 1778-ban a két egyház tisztségviselőinek osztottak káposzta
földeket a Rét alatt.101 Tíz évvel később, miután a város szénáját behordták a lako
sok, megengedi a tanács, hogy a feketeföldeken a kukoricaszedés és a káposzta
vágás elkezdődjön.102 Berki Jánosnak a Tó-szélen lévő káposztaföldjét Hollós József 
erőszakkal elfoglalta. A tanácsi küldöttnek, aki a visszaadásról szóló döntést meg
vitte, azt mondotta, hogy a végzést „tsak annyira betsüli, mint Balás a gatyát.”103 
1811-ben a város saját kezelésében lévő földjeiből a Mély víznél levő Nagy szigetet, 
a Fejetéknél levő Fűzfást, és még ha szükséges, a máshol levő területeket is „a 
redemptus lakosok között káposztás és vetemény földeknek minden quadrát ölet 12 
krajcárjával számítván” kiosztották azzal a kikötéssel, hogy 20 Ft-nál kevesebbért 
és 50 Ft-nál többért senki sem válthat földet.104 Nyilván ilyen helyre küldte ki gaz
dasszonya Nemes Márit, hogy szedje a babot, ő azonban „Babo Ferencné és Vitéz 
Pálné káposztájok közé menvén, abból 13 fejre valót tarisznyára rakott, úgy Szüry 
Lászlóné Asszony babjából, ugorkájából és sárga répájából egy némely részt fel
szaggatott, melly tolvajságon rajta kapatott.” A lopott dolgokat tőle elszedték, bün
tetésképpen 10 pálcaütést kellett elszenvednie.105
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Gabonatermelés

Kiskunhalas gazdasági életében a földművelésnek folyamatosan növekvő szere
pe volt. A források azonban nagyon szűkösen szólnak erről a tevékenységről, mivel 
ennek a munkának a végzése egy-egy paraszti gazdaságra tartozott, szervezése is 
egyéni volt, így csak ritkán, valamilyen különös ok kapcsán kerül napvilágra némi 
adat ezzel kapcsolatban. Ezért meg kell elégednünk a recens vagy kortársi néprajzi 
leírásokkal, melyek analógiaként szolgálnak.

Nincs ugyan leírva, a véletlenszerű adatokból azonban arra következtethetünk, 
hogy Kiskunhalas hatalmas határának a használata sokirányú volt. A redempció 
jogán a határ legjobb minőségű területeit a befizetett összeg arányában kiosztották 
a földváltók között, örökös tulajdonul. Ezeken keletkeztek a szállások. A szállás- 
vagy tanyaföldek a földművelés üzemközpontjai, melyeken elsősorban a gabona
félék termesztése folyik. Ide hajtják a legelőről beszoruló állatokat is, tehát a telelő 
jószág szállásaként szolgálnak. A vizsgált időszakban a szállások folyamatos ter
jeszkedésének vagyunk tanúi.

A másik földhasználati forma a nyomás, mely a nyomási földek név mögött 
rejtőzik. Analógiák és néhány gyér adat alapján feltételezzük, hogy ezek a közös 
területből kiszakított földek egy-egy növény termesztésére szolgáltak, és 5-10 évig 
voltak a használó birtokában. A nevükből következtetni lehet arra, hogy eredetileg 
is egyfajta növény alá osztották ki, tehát úgy viselkedett, mint a kishatárú jobbágy
föld nyomása vagy fordulója. Mint láttuk, ezeket a földeket a múlt század elején már 
a kukorica termesztésébe is bevonják.

A harmadik forma a fentebb ismertetett apró osztás földek sora, ami alig különül 
el az előbb ismertetett nyomási földekétől, sőt a kettő szinte egybefolyik mind a 
használati jog, mind a termelési cél szempontjából. Hogy mégis kiemeljük, annak az 
az oka, hogy jelentősége területi nagyságán túlmutat, mert egyrészt nagyon sokféle 
növénynek ad helyet, másrészt -  mint láttuk -  az új kultúrnövények ezekben a 
földekben kapnak először helyet, itt ismerkednek meg a gazdák a termesztésével, itt 
gyűjtenek tapasztalatot. Ezek az új növénykultúrák majd a szántóföldi forgóba be
kerülve nagy területen, hasznos növényként virulnak.

A felsorolásból nem maradhatnak ki a szőlőföldek sem, melyek jelentősége 
messze túlmutat területi nagyságukon. Mint a példákból is láthattuk, szinte minden
ki arra törekedett, hogy kisebb-nagyobb szőlője legyen, melyben borát, gyümölcsét, 
veteményét megtermelheti. Szőlőföldhöz elsősorban tanácsi osztás alapján lehetett 
hozzájutni, de a folyamatos példák azt sugallják, hogy eléggé általános volt a tiltott 
földfoglalás, melyet nagy munkával alkalmassá tettek a szőlőtelepítésre. A szőlők is 
örök használatban maradtak.

A határ legnagyobb területe közös használatban maradt, melyen elsősorban le
geltető állattartás folyt.

118



Említést érdemel az is, hogy a tanács maga is gazdálkodott. A közös földből 
kihasított majorságon szántatott, vettetett, állatokat nevelt, takarmánygazdálkodást 
folytatott. Ha a szükség úgy hozta, alkalmilag kisebb-nagyobb területeket bérbe 
adott a lakosoknak.

A halasi gazdálkodás terjedésének legnagyobb akadálya a gyenge minőségű, 
vándorló futóhomok volt, amelyik a határ jelentős részét elborította, sőt a művelhető 
földekre is veszélyt jelentett. A vizsgált időszakban állandó a küzdelem a futóho
mokkal. Elsősorban bokrokat, fasorokat, erdőket telepítenek a homok megkötésére, 
de a füvesítést is alkalmazzák. 1780-ban írja a jegyzőkönyv: „tapasztalt dolog lévén, 
hogy a sóska tövis és más bokrok ezen mi homokos földünknek a szél ellen nagy tar
talékok volnának, azomban a tapasztalás mutatná, hogy némellyek meg nem gon
dolván az onnan következő károkat, az ilyen bokrokat tövestől ki ássák, ahonnan 
már sok hellyeket, amellyek eddig az illyes bokrok által oltalmaztattak, a szél 
egésszen elterítette, és a mellette lévő pascumot is homokkal borította. Arra nézve 
determináltatott, hogy ennekutána senki az illyes bokrokat tövestől 12 forint bünte
tés alatt ki ásni ne merészellye.”106 A sóskatövis vagy sóskafa a borbolya helyi neve.

Más forrásokból is tudjuk, hogy a homok vándorlásában nagy szerepe volt az 
emberi tényezőnek. Vagy úgy, hogy az állatok, leginkább a juhok kitaposták a nö
vényzetet, és a homokot hordta a szél, vagy az emberi tevékenység okozta a jóváte
hetetlennek tűnő kárt. 1787-ben az astrogallus, a csűdfű ásók ellen hoznak intéz
kedést. Hogy mi célt szolgált ez a növény, nem sikerült kideríteni. „A közönségnek 
nagy kárával tapasztalja ezen tanátsi gyűlés, hogy némely lakosok és kertészek 
Astrogallus névű gyökér ásással mind az osztott földeket, mind a közönséges legelő 
mezőket pusztítják és rontják annyira, hogy az osztott kaszállókat felásván, a kaszál
ásra alkalmatlanná, a közönséges legelőket pedig, melyek külömbenis homokosak, 
a sok ásás által ahol még a szél nem horgya is, megkezdvén, sivány homokká teszik, 
következésképpen haszontalanná változtattyák. Arra nézve determináltatott, hogy 
ezen kártétel egészen eltöröltessen, és ennek utána valaki illyes gyökér ásásban 
tapasztaltatik, a gyökereknek confíscatioján kívül mint közönséges kártévő és 
földeknek rontója 6 forintokkal büntettessen. Ezen végzés pedig addig is, még a nép 
előtt közönségesen publicáltatnék, az ollyas gyökér ásóknak és vágóknak bírák 
uraimék által hírül adassék, hogy magokat azzal ne menthessék, hogy ezen végzést 
nem tudták.”107

Máskor arról értesülünk, hogy a lakosok nem törődve a veszéllyel a részükre jut
tatott „kapunak és gúzsnak való nyúl vesszőt” annyira kivágták, hogy „hogy már 
szekér és kocsi számra is fíítenivalónak hordani, és eképpen pusztulásra siető homo
kos határnak elromlását eszközleni merészelik.”108 Úgy tűnik, hogy a nyúlvessző 
(genista tintoria) sokhasznúsága miatt igen kedvelt volt. Jó tüzelőanyag, de készült 
belőle kerítés, tövisborona és vesszőgúzs is. A tanács szigorúan megtiltotta mind a 
redemptusoknak, mind az irredemptusoknak a nyúlvessző tövestől való kiásását. 
Csupán ahhoz járultak hozzá, hogy ha valakinek szüksége van rá „gúsnak metélni
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vagy kaputskának egyszóval szükséges eszköznek megengedtetik a töviről való 
nyesése, de ez is nem kereskedésre, hanem maga szükségére.”109

Erdőkben meglehetősen szegény táj volt a halasi határ. Több kísérlet történt 
erdőtelepítésre, amelyik részben eredménnyel is járt. 1787-ben felső utasításra fűz
fák ültetését szorgalmazza a tanács, ezért a kalocsai Sárközbe küldenek tanács
bélieket, hogy elegendő ültetni való fűzfát szerezzenek.110 Április 4-én már jelentik, 
hogy Csatári Miklós és öreg Kis Illés István a Sükösdön vásárolt ültetni való fűzfák 
hazaszállítását megtagadta, melyért 12 órai áristomra ítélték őket.111 A szarkási erdőt 
1781-ben körülárkolták, egy részét jegenye nyárfákkal beültették.112 Sajátos ügyben 
kellett eljárnia a tanácsnak 1843-ban. Több lakos a közlegelőből erdőnek felfogott 
területet nem fával, hanem krumplival ültette be. A főbíró utasította „a közönséges 
csürhe számadóját”, hogy a közhomokon és magánosok erdejében ültetett krumpli
ra hajtsa rá a csürhét, bátran túrássá ki, és etesse meg.113

A Jászkun Kerület is körlevelekben szorgalmazta az erdők telepítését. 1807-ben 
egy ilyen körlevélre azt válaszolják, hogy „amelly erdők a csupa siványos és homo
kos hellyeken vágynak, azokat körülárkolni nemtsak szükségtelen, hanem inkább 
káros lenne. Ennélfogva tehát a halasi földeken tsupán az úgynevezett Kis Erdő, 
Szilos, az kötönyi határok mellett és Balotán az Tölyös erdő és még a régi törzsökös 
Fejértói erdő lévén ollyantén helyeken, amellyeket haszon végett körül lehet árkol- 
ni.”114

A határban sok lefolyástalan vízállás volt, melynek partjain gazdagon nőtt a 
rekettye. Ezt a hasznos vesszőt sokan szedték, belőle kerítés, szekérkas, gúzs 
készült, de felhasználták a házépítésnél is. Vastagsága, hajlékonysága alapján osztá
lyozták. Egyik alkalommal pl. a város részére szedett 61 csomó rekettyevesszőről 
megállapították, hogy gúzsnak nem alkalmas, ezért árverés útján a kosárkötőknek 
értékesítették.115

A föld feltörésének általánosan használt eszköze az eke, inventáriumok tanúsága 
szerint nem volt olyan gazdaság, ahol ne lett volna. Az eke használatára csak elvétve 
találunk adatot, mint pl. 1767-ből, midőn két négyökrös gazda, Székely Ádám és 
Török István a szántásra öszve czimborálkodott. Török István egy napszámost foga
dott, Székely Ádám a fiát állította az eke mellé. „Nyolcz ökrökön három napig 
egyenlő akarattal és erővel szántottak”116 A vizsgált időszakban szántásra az 
ökörigát használták. Az ökörnek nagy volt a becse a gazdaságokban.

A város földjét a gazdák -  a város számára végzett kötelező ingyenmunkában -  
közmunkában művelték meg. így az ottani gyakorlat néhány adata minden további 
megszorítás nélkül általánosítható. 1770 júniusában „a régi jó szokás és gyakorlott 
praxis szerént őszi búza vetés alá ugaroltatni” akart a város, de több gazda, akik a 
tavaszi szántásból is kimaradtak, nem vállalta a közmunkát. Az ellenszegülés oka az 
volt, hogy a tanácsbéliek nem vettek részt benne. így a kirendelt 12 ekéből 
mindössze csak négy jelent meg Fejértón.117 Elég későn, és akkor is kerületi utasítás
ra történik a földek trágyával történő javítása. 1825 tavaszán olvashatunk arról, hogy
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„a gazdálkodás egyik ágának gyarapittására tartozván főképp a trágyázás, ennek 
utána a város istállójából kitakarodni szokott esztendőnként sok száz kocsi trágya 
nem a hidakra, ahol különben is a fenyőt rohasztván több kárt, mint hasznot okoz, 
hanem a bika ahol mellé rakásra kihordatni, s onnan minekutána megérik, a város 
szántóföldjére széllyel hordani és teritteni rendeltetik.”118

A 18. század közepén Halas nagy határának csak a negyed része volt művelésbe 
fogva, ezen elsősorban gabonaféléket termesztettek. Azonban a gyenge termések 
nem, vagy alig elégítették ki a lakosság kenyérgabona szükségletét, ezért rendszere
sen a Bácskából vagy a Bánságból vásárolták meg a hiányzó gabonát.119 A gabona
félék alá kétszer szántottak. Az első volt az ugarolás, a második szántás a keverés. 
Arra is figyelmeztette a tanács a gazdákat, hogy szántáskor a más megszántott föld
jére vigyázzanak „szántáskor rá ne forogjon, hanem a földje végiből vagy szántat- 
lan hagyjon, vagy ha széles a földje, a végeit keresztül szántsa.”120 A tiltás többszöri 
megismétlése arra enged következtetni, hogy nemigen volt foganatja ennek az 
egyébként hasznos rendelkezésnek. Gyakori, hogy „az ugar szántók és keverők a 
dűlőt meg nem hagyván, azon föld végiben való vetést a forgással eltapodtattyák.”121

Akinek nem volt igaereje a földje megművelésére, az különböző ledolgozási for
mában igyekezett a munkát elvégeztetni vagy elvégezni. Orbán Susánna, Vitéz Pál 
hitvese 1758-ban a bodoglári pusztán lévő szántóföldjét kiadta dézma alá szántani 
Csapó Jánosnak, aki ugarolván azon földet a tavalyi boglyákban kárt csinált.122 
Szokonya Mihály panaszt tett, hogy „Lázár István két ökreit a nyáron oly alkuval 
felvállalta járni (mármint dolgozni velük magának is), hogy Lázár István az eő 
számára 24 véka alá való búza földet kétszer megszánt, elveti, és az ökröket Szent 
György napig fogja tartani.” Különböző okok miatt vállalását nem teljesíthette, a 
teleltetés elmaradása miatt két négyökrű szekér szénát kellett adni a károsultnak.123

A vetésterület nagyságát zsákban, mérőben és vékában határozták meg. 1760- 
ban Boné István 3 zsákból való zabvetését a nyomási fejős tehenek a múlt nyáron 
megették. Mivel „soványos földben volt vetve azon zab,” a kárt 20 mérőben hatá
rozta meg a tanács.124 1770-ben „négy zsákból való őszi vetést” rögzített egy inven- 
tárium. Ugyanekkor 5 mérő búza vetést regisztráltak a Kúti hegyénél. Nagy Péter 
zsanai csősz azt kérte a tanácstól, hogy a tőle elvett 4 zsák alá való földet adja visz- 
sza használatra, ígérvén, hogy a benne termett gabona szalmáját a városnak fogja 
adni.125 A városi néhány mérő bükköny magvának a felhasználásáról is intézkedtek. 
Csak annyit kell elvetni, „amennyi ahány lovaknak zöldjében elegendőnek lenni 
gondoltatik, és amiből még jövőre is elegendő vetni való mag kikerül” -  szól a taná
csi utasítás.126

Jóllehet a források a gazdák termelési gyakorlatáról csak gyéren szólnak, viszont 
nem lehetett nagy különbség a város gazdálkodása és a paraszti gyakorlat között, az 
előbbire vonatkozóan több ismeretünk van. Ezekből némi képet kaphatunk a halasi 
gabonatermelés 18-19. századi gyakorlatáról. 1810-ben a lakosokat a dunavecsei 
királyi sóhivatal sürgette, hogy Szolnokról vagy Szegedről szállítsák a sót Pestre, de
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a tanács a kérés teljesítését akkorra ígérte, amikor „a nyári nagy munka és kenyér 
kereső idő szűnik.”127

A nyári munkák egyaránt feladatot adtak a gazdáknak és a munkavállalóknak, 
hiszen gyorsan és pontosan kellett elvégezniük a gabona betakarítását. Nemes Kiséri 
Péter Ferenc önéletrajzában az 1816. esztendő júliusáról szóló feljegyzésben pana
szolja, hogy „a Sindeles tanyámon -  még akkor az aratás is csak kezdetébe lévén, 
lábánn is mind a Zsindelesnél, mind Fehértón sok fu állván, és közel 700 vontató 
széna széjjel hevervén, ezeknekfeltakaríttatása, behordattatása, öszve vontattatása, 
úgy asztagokba s kazlakba való rakattatása, elnyomtatása egy szóval minden némű 
munkája egyedül az én nyakamba hagyattatván” nehéz volt jól bevégezni.128 1816- 
ban a városnak nem volt elegendő vetőmagja a kétszer megszántott földjeibe. Ezért 
a lakosok ajánlkoztak, hogy feliben felvállalják, hogy „a fejértói már kétszer fel
szántott földéből... felfognak, és megszántván, saját búzájokkal bevetik, és jövő esz
tendőre fel is takarittyák és kévébe is rakják.”'29 Két évvel később a bíró jelentette a 
tanácsnak, hogy a város vetéseinek a levágására és takarítására részeseket fogadott 
4 bandában, minden bandában öt-öt ember dolgozik, az őszi búzát 11 -én, a tavaszit 
10-én vállalták, és tartás (élelmezés) helyett minden 25. véka jár nekik.130 Ökördi 
Gergelynek a nyomási jussán összerakott 9 búza és 5 tavaszi boglyákból álló „4 ökrű 
vontatás takarmányát” Puskás Gergely „az estvéli 8 órakor gyakoroltatni szokott 
harangozás után” meglopta.131

A részes aratás általános gyakorlat volt Halason. 1824 nyarán a város gabonáját 
részeseknek adta ki a tanács. Tartásra azaz élelmezésre még adott a tanács a része
seknek 100 véka búzát, 100 db szalonnát és 50 sódarabot. Kikötik, hogy tartoznak a 
részesek az asztagoláson is dolgozni. Előírják, hogy 20 kaszás és 20 marokverő 
álljon munkába.132 A következő esztendőben a kerületi kapitány körlevele is segít az 
aratórész megállapításában. Halason ennek alapján úgy határoz a tanács, hogy a 
gazda eleségén, de minden ráadás nélkül a tiszta búzából 12., a kétszeresből 11., 
árpából és zabból 10. rész jár az aratónak.133 Az arató és nyomtató rész meghatá
rozásában mindig az adott esztendő termése döntött. Ha rossz termés volt, fentebb 
emelték a részt, ha pedig jó, akkor kevesebbet adtak. 1824-ben a város rozstermése 
nagyon gyenge, hiányos lett, a szem is megszorult a melegtől a kalászban, ezért a 
tiszta búza részt 12-ről 11-re emelték.134 Általában nem szokott különbözni az arató 
és a nyomtató rész.

Tanulságosak a munkafolyamat során alkalmazott mértékek. Nagyon összetett, 
változatos megnevezésekkel találkozunk a forrásokban. 1837-ben a Kecel felé eső 
határban a város Sövényes kútnál levő vetésében a szarkási ménes kárt tett. A becsü
sök a kárt 18 csomóban és 9 kévében állapították meg, 1 forint 30 krajcár összegű
nek ítélvén.135 A szegedi Kirják György tajói árendátor ellen Faragó Kis János pa
naszkodott, mert annak sertései „1 lentse, 3 búza, 14 árpa, mindössze 18 baglya 
élettyeiben tetemes kárt” tettek.136 Egy évvel később egy majsai lakos Posgai Mátyás 
panaszkodott, mivel Bodogláron „árpa vetést tett, s volt 11 vontató árpa boglyája,
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négy ökrű vontatóban számlálván, mely árpa szalmát halasi lakos Tóth Mihály ta
vasszal szántván szánt szándékkal megétetett.” A szalmából más is vitt egy négy- 
ökrü szekérrel, de azon „nem lett volna több, hanem amint a szekérbéli nyársoknak 
(valószínűleg az oldalhoz támaszkodó rakonca) teteje szokott lenni.”137 Hajós 
Mihály és Solti István Fejértón nyomtatván, Kölli János juhász a juhait a boglyáira 
eresztette.138

Halason is az alföldi általános gyakorlatnak megfelelően a nyomtatás volt a 
szemnyerés meghatározó formája. Sudár Varga György és Orbán István 1777 októ
berében a madai pusztán szűrüt perzselvén, (a nyomtatás helyét égetéssel tisztították 
meg a száraz gaztól), a tűz a gondatlanságuk miatt a szomszéd Ferentz Péter 
szűrűjére átterjedt, ahol egy ágy ás kölese szalmástól megégett. A kár 21 véka köles 
lett, amit a vétkesek meg is adtak.139 Szabados Ferenc azért panaszkodott, mert 
Rekettyén Szodos Ferenc a kölesét résziben hetedén felvállalta, de azt „bé nem von
tatta, s fel nem nyomtatta volna,” pedig hívta vontatására és nyomtatására.l4° A 
város fejértói három szérűjéről Tegzes János a maga hasznára elhordta a „tsak nem 
3 000 csomó gabonának rakásra hányt polyváját.”141 Mások pedig nyomtatás idején 
az árpaszalmát dézsmálták meg, „egy-egy kötéllel vagy is nyalábbal” hoztak el.142 
Sütő András Hajós Gergelynek a Nyomáson levő szalmájából „edj kötélbe kötvén 
tolvaj módon ellopni bátorkodott.” A lopott mennyiség egy petrence volt.143 Egy 
évvel később az a sajnálatos eset történt, hogy Bodogláron Csapó János ugarolván 
a dézma alá kivett földet, a szérű körül lerakott baglyában lévő 10 vontató előző esz
tendei búzáját -  hogy a munkát ne akadályozza, úgyis „már veszendő volna” azon 
termés, -  meggyújtotta. Úgy látszik, előfordult, hogy nyomtatatlanul maradt gabo
na. A tűz azonban továbbteljedt, és az elnyomtatott 35 vontató szalmáját is meg
égette. Az okozott kár megtérítésébe 12 vontató árpa szalmát ajánlott Csapó János, 
ami 6 Ft-ot ért.144 1764-ben Hollósy másként Szintén János invalidus katona sok 
évvel korábban Pap Gergelynél szolgált, „nyomtatás tállyban tüzet tsinált, hogy főz
zön”, de a tűz gondatlanságból „kikapott, és 3 baglya őszi búzát megégetett”, melyet 
100 Ft értékűnek mondottak.145 Az adatok arra engednek következtetni, hogy a 
nyomtatás mindig a szállásokon történt, és ott rakták össze a szalmát is.

A szemtisztításnak a legáltalánosabb formája Alföld-szerte a szórás volt, azaz 
széllel tisztíttatták a szemet. A kisebb mennyiséget kosárból, rostából magasról las
san csurgatva szórták, a nagyobb mennyiséget falapáttal dobálták, széllel szembe. 
Patai Varga Istvánná a háza előtt egy leterített lepedőre kölest rostált, midőn Gabodi 
Mihályné azt felrántotta, és a mintegy fé l szakasztóra való kölest is leszórta.146 Egy 
ünneprontással kapcsolatos ügyben megtudjuk, hogy Pap Gergely cselédjei egyi
kének vasárnap a kezében lapát volt, „és a szemet felhányta, a másik pedig seprűt 
tartván a kezében fölözött” -  állítja jó lélekkel a bejelentő, hogy szórtak, ,felözte 
egyik közülök a szórt szemet.” Ugyanakkor lóháton mentek dinnyéért, és a felhal
mozott szemet, a garmadát legázolták, sőt a szórók 5-6 lapátnyi (kosámyi) szemet 
elloptak, és dinnyéért cserélték.147 1782-ben Veres István búzájából, amelyik a
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kamarában állott, a testvére titokban 4 magyar süveggel adott 7 garasért.148 1825-ből 
van az első adatunk arra, hogy a város az elnyomtatott gabonájának a tisztítására 
szórórostát vásárol: „Minthogy a város gabonája igen porosán és gázosán szokott 
rend szerént a szűrükről bé jönni, annak megorvoslására szükségesnek találtatott 
egy szórórostának készíttetése és vétele, aminek eszközlése ord. bíró úrra bizatik 
úgy, hogy a legközelebbi jövő bajai vásárba azt megszerezni igyekezzen. Ha pedig 
ott készen nem találtatna, tegye meg a kellő rendeléseket, hogy még az idénn 
Cservenkánn, (Bács megyei német falu Zombor közelében a Ferenc-csatorna mel
lett), ahol effélék csináltatnak, egy elkészüljön.”149 Ellenőrizték a piaci vékák űrtar
talmát is. 1842-ben pl. Fűzik Pál és Latabár János tanácsbeli urakra bízták a dolgot, 
hogy hozzák be valamennyit, és mérjék meg, vannak-é egyenként 36 ittzések.150

A megtisztított szemet földbe ásott és kiégetett vermekben tárolták. Ezek a ver
mek védett helyeken, a városban benn voltak, többnyire a gazda udvarán, kertjében. 
1796-ban a vasárnapi ünneprontás miatt sok a panasz, ugyanis többen „másoknak 
botránkozására napvilággal életet a városra behozni, s verembe letölteni bátorkod
tak.”151 Sok baj volt a vermekkel, mert gyakran megdézsmálták, tulajdonjogi viták 
tárgyát képezte, és gyakran balesetek okozója is volt. A Gyenise Ferenc portáján 
lévő vermet Ökördi István felbontotta, hogy zabot töltsön bele.152 Török Borbély 
István ökre Fejértón ifj. Zseni János puszta vermébe esett a múlt nyomtatás idején. 
A nyitott szájú verem miatt a gondatlan szolgát büntették meg.153 Különös esetet 
rögzített az 1775-ös tanácsi jegyzőkönyv. Boldisár János bepanaszolta Tóth György 
gulyás számadót, hogy annak gondatlansága miatt egy tehene verembe esett. A vizs
gálat során kiderült, hogy a barmot egy betyárra és egy bojtárra bízta, maga jelen 
sem volt, mikor azokat behajtották a szállásra. A betyár alkalmi munkából élő, éves 
szolgálatot nem vállaló, nőtlen férfi. A vallomásokból megtudjuk, hogy „azon régi 
verem a gazdák által régen beszaggattatott, s. v. (salve venia = bocsánat) ganéjjal is 
bé tömetett úgy annyira, hogy kocsival is lehetett rajta minden akadály nélkül 
menni, de az essőzés által lekerekedvén, rokkanván ismét gödörré vált. Azon gö
dörre azon idő tájban mellyben a kár megesett, rendkívül való nagyságú hó esett, és 
nemtsak azon gödör, hanem e Tartománynak színe is vastagon béfedetett.” így ha a 
számadó jelen lett volna a barom hajtásakor, a kár akkor is bekövetkezhetett volna, 
ezért őt nem hibáztatják. A gazdának meg kellett elégednie a marha bőrével és fagy- 
gyújával.154 1793-ban a tanács vigyázókat rendelt a város utcáira, hogy a kémé
nyekre, a tisztaságra és a nyitva lévő vermekre figyelmesek legyenek.155 Az éjszakai 
vigyázok lefülelték ifj. Varga Mihályt és Búkor Jánost, amikor egy veremből búzát 
szedtek fel.156

A Varga testvérek Mondok György két vermét bontották fel éjszakának idején, 
az egyikből 15 és fél véka árpát, a másikból 2 V8-d véka zabot szedtek fel zsákokba, 
melyben segítségükre volt kis testvéröccsük, nyilván ő fért be könnyen a vermek 
szűk száján.157 Hágó Ferenc irredemptust azzal vádolták, hogy a Szántai György 
malma mellett ásott búzás vermet felverte, és belőle harmadfél véka búzát ellopott.158
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Tartottak gabonát kamarában is. Szala Mária a nótárius szolgálója a kamarából 
mintegy 6 szakajtónyi búzát zsákba szedett, és Borbély Gergelynénél cserélte el 
gesztenyéért.159

A gabonát helyi vagy vidéki malmokban őrölték lisztté. Poltyik Györgyöt, Kam- 
hál János szolgáját a Dunára küldték a malomba.160 Helyben is voltak száraz- és szél
malmok. Szakái Aurél nemrég számba vette a halasi szélmalmokat.161 A Rákóczi 
szabadságharcról szóló jegyzőkönyvi részben arról olvashatunk, hogy 1706-ban 
Rabutin katonái úgy elvittek, elpusztítottak mindent, hogy a „szegény férfiaknak, 
asszonyoknak, gyermekeknek, leánkáknak magoknak kellett az száraz malmot haj
tani, és azon úgy őrölni.”162

A nyári munkacsúcsot jelentő aratáshoz és nyomtatáshoz szükséges munkaerő 
előteremtése az egész Alfoldön gond volt. Halason is találunk példákat a megoldá
sára. 1758 nyarán kerületi határozatot hoznak, hogy „amelly Hellységekbül a 
lakosok, de kivált a betyárok nyári munkára és takarodásra kimentek, téli időre pe
dig a Hellységekben csavargással és minden haszon nélkül élődni vissza mennek, 
azok semmi munkára és haszonra nem alkalmazhatván, mint a közönséges Társa
ságban csak haszontalan tagok és eszközök, a Hellységekbül vissza jővén, bé ne 
bocsáttassanak, hanem ahol a nyári tagarodást (sic!) tették, viszont oda relegáltas- 
sanak.”163

1767-ben a „városunkban tartózkodó zsellérek közül némellyek, kik külömben is 
a Város szárnyai alatt könyörületességből élnek, és a Városban avégre tartatnának, 
hogy...amidőn mind a városnak mind a különös gazdáknak legnagyobb szüksége lett 
volna reájok, ...munka idejében a Várost elhagyni, a munkásokat szűkíteni bátor
kodtak, és így sem a Városnak dolgát nem folytattyák, közönséges haszonra, sem 
különös gazdáknak szolgálni nem akarnak, magoknak is, vándorlások miatt illen
dően nem takarhatnak, szokott következni a mindennapi ragadozás.” Ezért az 1746- 
os jegyzőkönyvre hivatkozva, mint már akkor is élő szokásra, „hat forint betyár 
pénz személyektől, jószágaiktól is a fű  pénz törvényes gyakorlás szerént megvé
tetvén, amelly hellyekre munkára kimentenek, oda igazíttassanak, hanem akiknek 
házaik volnának, megbecsültessenek, a városból kitiltassanak.”164 A század vége felé 
„ezen városba beszármazott személyek eránf ’ hoz intézkedéseket a tanács. Ennek 
értelmében, aki a szolgálatát elhagyja, kényszeríteni kell azt újra vállalni, ha pedig 
megtagadja, a városból ki kell verni.165 Erre a határozatra hivatkozva 1802-ben újra 
megerősíti a tanács a határozatát: „Az ollyan manualisták, akiknek sem házok, sem 
semmi fekvő fundusok nintsen a városban, és egész télen itt élődvén, mármost 
kimentek másuvá munkára, ha az publicatio után egy hét alatt vissza nem jönnek a 
városban való munkálkodásra, többé a városban meg nem szenvedtetnek, hanem 
feleségeik s gyermekeik is innen kiveretnek, s férjek után passuáltatnak.”166 Jó két 
héttel később újra tanács elé került az ügy. A publikáció ellenére is többen -  nem 
törődve a tilalommal „aratás előtt vidék helyre való munkára kimenetellel” a vá-
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rosi gazdákat károsították. Ezért őket elővették, és a piacon 15-15 pálcaütéssel 
megfenyítették.167

A környező nagybirtokokon, uradalmakban, vagy jobban fizető gazdáknál talál
tak munkát a parancsmegtagadók. Egyik alkalommal a szomszédos kisszállási áren- 
dátor fordult panasszal a tanácshoz, hogy a hozzá szegődött béresek nem akarnak 
szolgálni. A tanács a maga és a gazdák érdekét védte, mikor így válaszolt: „kik nap
számos szolgálattal szokták élelmeket keresni, leginkább a helybéli vagyonosabb 
lakosoktól kölcsönzött, előre felszedett segedelmekkel telelnek ki. A természeti 
kötelesség is azt hozza magával, hogy ugyanazoknak, kik által felsegíttettek, tar
tozásokat leszolgálják. Emellett a Nemes Vármegyének a mindennapi tapasztalás 
szerént a Jászságban és a Kunságban bejövő lakosainkat ha repetálják, azonnal ki
adatnak, melly által a béres munkások megfogyatkoznak. Külömbenis a régi ren
delések szerént a benn lakó napszámosok és zsellérek külföldre menni tilalmaztat- 
nak úgy, hogy többé bé sem vetetnek. Evégett az illyetén napszámosok lakhelyeikről 
kimenni nem kényszeríttethetnek.”168 Ennek ellenére sokan vállaltak munkát az ura
dalmakban. 1812-ben éppen a kisszállási árendátor azt kéri a tanácstól: adjon szá
mára bizonyságlevelet arról, hogy gazdasága „sok ezer embernek ad élelmet, 
nevezetesen Halas városának lakossai érezhetőképpen boldogultak eddig is, és bol
dogulnak azáltal hogy mind a gabona takaráskor, mind nyomtatáskor munkát kap
ván, maguknak esztendőre való kenyereket megszerzik, ami azelőtt nem volt, még 
tisztelt bérlő úr Kisszállást nem bírta, és a szántás-vetés, baromtartás olly nagy 
előmenetelt kapott, hogy a szomszédoknak és másoknak is példát adván, az egész 
vidéket boldogította azzal, hogy megtanulta a földnek hasznát venni.”169

Állattartás

A kiskunsági mezővárosok állattartó kultúrájáról több szerző tollából olvasha
tunk. A középkori állatkereskedelemről többek között Makkai László, Káldy-Nagy 
Gyula, Szabó István szólott, a nagyjószág tartásnak Tálasi István monográfiát szen
telt, Nagy Czirok László pedig élvezetes könyvben tette közzé ismereteit e tárgyban. 
Ezek a feldolgozások hozzáférhetőek, ezért nem tartom szükségesnek, hogy ebben 
a dolgozatban idézésükkel növeljem a terjedelmet. A munkák tanulságait ter
mészetesen beépítettem, a levéltári források elemzésénél számba vettem.

1751-ben a nádor kérésére a halasiak azt válaszolják, hogy „A város határának 
negyed része szántóföld és kaszáló, a többi része fejős teheneknek, fejős juhoknak, 
jármos ökröknek és kocsis lovaknak járásul rendeltettek. Van hat pusztánk: Fejértó, 
Füzes, Bodoglár, Balota, Zsana, Tajó, melyekbül Fejértó, Füzes és fél Bodoglár 
szállásoknak és szántóföldeknek lakossaink között fölosztatott, az többi pedig barom 
és ménesjárásra rendeltetett. Orczitul Mada nevű pusztát árendáljuk esztendőnként
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200 Fton, semmi erdőnk nintsen, nádas ugyan vagyon, ...szegény lakosaink kemen- 
tzéjeket fűtik vele, és némellyek házukat is megfödik.”170 Közel fél évszázaddal 
később arról olvashatunk, hogy a város határa „a szántásra és a vetésre homokos, és 
sovány volta miatt nem olly alkalmatos, hogy abból valamelly szemben tűnő hasz
not lehetne reményleni”, sőt azok a gazdák is, akik „a szántást és a vetést gyakorol
já k , többnyire annak termésű is magok el élik.” Kevesen vannak akik terményt 
adnak el. „A szántáshoz s vetéshez ökrök kívántatnának. A barom és juh tartás pedig 
mivel annak megszerzésére számos pénz kívántatnék, annyival inkább, minthogy 
most a jószág áros lévén, könnyen megolcsódhatik.” A tanács nem győzi kárhoztat
ni azt a gyakorlatot, hogy mind a gazdák, mind a jogot szerző irredemptusok jó 
pénzért fogadnak idegen nyájakat, főleg juhokat a halasi legelőre.171

1779-ben újra a tanács elé kerül a bérlegeltetés ügye, mely kizárólag juhokkal 
történt: „külső vármegyékbül idegen jószágot közönséges pascuumra béhozának 
árendában ...külömben is sovány és homokos földünk idegeny jószágokkal annyira 
megterheltetnék némelly lakosoknak nyughatatlanságok miatt, hogy más lakosok
nak jószágoknak, nevezetessen kocsis lovaiknak és jármos ökreiknek, mellyekben áll 
a városnak boldogsága és fenn állása, megkisebbíteni kénteleníttetnének.” Ezért az 
idegen, árendás jószág behozását szigorú büntetéssel fenyegetik.172

Gyakran hír nélkül jönnek be egyesek árendásnak egy-egy gazdához. Ha az ilyen 
kitudódik, a tanács őket a határból jószágaikkal együtt kiparancsolja. „Hogy ezért 
ezen gonosznak eleje vétessék -  szól a tanácsi szentencia -  meghatároztatott, hogy 
ezen két s három esztendőben idejött árendások, kik még lakosoknak be nem vétet
tek, Demeter napkor amikor t. i. a juhász esztendő telik, ezen határból mind kipa- 
rantsoltatnak.”173 1798-ban a tanács a pusztákon lakókat arra akarja szorítani, hogy 
beköltözzenek a városba. „A külső helyekről magokat ezen városban s ennek 
pusztáira számos jószágokkal arendans titulus alatt befészkelni szándékoznak, a 
publicum kárára célzó igyekezeteknek gát vettessék.” Ezért akiknek polgárjoguk 
nincs a városban, azok Dömötör napnál tovább itt nem maradhatnak. Megfelelő 
passzussal azonban, a tanács engedelmével a juhászok vállalhatnak munkát.1” 1811- 
ben összeírták azok neveit, akik mint árendás, kertész, kurta falkás juhász és zsellér 
vagy lakó tartózkodtak kinn a tanyákon.175 Egyedül a kertészeknek, konvenciós 
juhászoknak és a béreseknek engedték a szállásokon lakást, mivel munkájuk telje
sen odakötötte őket.176

1771-ben a Jászkun kerületi tanács ülésén felvetik, hogy hasznos volna a re- 
dempció alapján az állattartást szabályozni, ki-ki csak a földje arányában tarthasson 
állatot. A halasi tanácsülésen tiltakoznak az arányosítás bevezetése ellen. Kifo
gásuk, hogy „ha csakugyan megállana a proportio (arányosság) szerént való barom 
tartás, következik, hogy valamint már az extravillánusok, úgy mint szántó földek és 
kaszállók a’ proportione redemtionis kinek kinek kiadattak, és mérték szerént bírat- 
nak, úgy az intravillanusoknak, ház fündusoknak, akioknak és szőlő földeknek is 
azon proportiora kellene menni, mert ami egy dologban igasságosnak ítéltetik, más
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dologban is igasságosnak kellene találtatni.” Végső soron -  írják az igazságos
ságnak jobban megfelel, ha minden marad a régi rend szerint. A jelenlévők egyhan
gúlag fogalmazzák meg, hogy „azért mi is Hazánk régi praxisa, országunk törvényei 
mellett maradni inkább kívánunk, mint illyen újságoknak béhozásával a közönséges 
társaságnak jó rendét felforgatni.”177

Közel fél évszázadnak kell eltelnie, hogy újra elővegyék a legeltetés reformjának 
ügyét. Ekkor is kerületi javaslatra indult meg az intézkedés a juhászok és az irre- 
demptusok Jószágaik szerfeletti szaporításának meggátlására.” Újra megfogalmaz
zák, hogy „Halas várossá lakossal szántható földjeiknek középszerű minéműsége 
miatt nem annyira a gabona termesztésből, mint a lábas jószág tartásból veszik 
jövedelmeket, következőleg a gazdálkodás ezenn ágának nemtsak megtartására, 
hanem annak lehetséges gyarapítására vigyázni az Elöljáróságnak kötelessége. ” 
Elsősorban a kibontakozó birkatartást igyekeznek szabályozni.

Szó került még a barmoknak és méneseknek fenntartásáról. A Kiskunságban a 
barom a szarvasmarhák őrzési egysége, a legelőre kihajtott gulya neve. Itt elsősor
ban arra vártak kerületi határozatot, hogy szabad-e tartani a tanyákon kurta barmo
kat vagy nem. A kurta barom egy gazdának kis létszámú szarvasmarháját jelentette, 
melyet fogadott pásztor őrzött. Ennek a tarásmódnak nagy hagyománya volt a halasi 
gazdálkodásban.178 Pl. 1795-ben a baromtartó gazdák 15 privát barmot, fiók barmot 
vagy kurta barmot tartottak „a halasi tanyák széleiben a közönségnek sőt a magános 
lakosoknak is tetemes károkra.” A tanács szigorú intézkedése alapján a magános 
kurta barmokat szét kellett verni, és a jószágokat az anya barmokra kellett hajtani. 
Nem a gazdákat, hanem a gulyásokat kötelezte a tanács 25 pálca fenyítés ígéretével, 
hogy a kurta barmok mellől a szolgálatukból elálljanak.179 1784-ben „a Nemes 
Tanátsnak világos tilalma ellen nemtsak magok rideg marháit másoknak kárára és 
praejudiciumára (jogsérelmére) a szállások és így osztott földek mellett járattyák, és 
a Barom járásokon kívül legeltetik, hanem még másoknak számos marháikat is oda 
őrzetőre fogadják ahonnét majd az következik, hogy a Barom járások üresen marad
nak, mivel kevés számú gazdaság a pásztort nem tarhattya.”m 1787-ben „némelly 
lakosok a közönségnek nagy kárával, nevezetessen Seni János, Kováts Mátyás, 
János, Orbán Gergely, Szentpéteri Gergely, Szabó Pál, Búza Pál, Torma János szál
lásaikon s különös hellyeken nem tsak fejős teheneiket, hanem rideg marháikat is 
tartani, és mások jószágait is oda fogadni bátorkodnak. Ahonnét az következik, 
hogy a barom járások üressen maradnak, és akiknek jószágaik gulyás előtt járnak, a 
gulyás bérit nem győzik fizetni.”181 1795-ben is arról határoznak, hogy „a közön
séges tőke barmokon kívül a gazdák magok szállásain, vagy az kinn lakó kortsmáro- 
sok privát vagy magános barmot nem tarthatnak, vagy újabban nem állíthatnak, 
hanem a gazdák tartoznak marháj okát az közönséges tőke barmokon tartani, sőt 
akinek illyentén magános barmaik volnának, az illyen barmok is hajtassanak az tőke 
barmokra, kivévén az fejős marhákat.”'*2

Az állatokkal kereskedő kupecek a vásárokon vett meddő teheneket a határban
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tartották, tanyájukon járatták fejős marhájuk között, vagy a barmokra hajtották. 
1827-ben a tanács elrendeli a jövő tavasztól „egy meddő tehén falka” felállítását, 
melyre mind a kupecek, mind azok, akiknek eladó meddő tehenük van, kihajtanak. 
Ezek a jószágok azonban csak alkalmilag lehettek meddők, különben nem szólott 
volna úgy az utasítás, hogy a falkába a bikákat a város adja.183

Két évvel később ugyancsak azt panaszolják a tanácsban, hogy a kurta barom és 
a kis falka nyáj tartása nagyon káros és veszedelmes, ezek „mellett a gonosztevők 
és csavargók a tolvaj ságon és erkölcstelen indulataiknak elkövetésére könnyebben 
menedéket találnak, és tetemes kárt tesznek a vetések és takarmányos élet boglyák 
között.” Azt határozták, hogy az 500 darabból álló juh falka már nagynak számít, 
ilyet tartani a tanyák között senkinek sem szabad. Rendelkezés alá nem esnek a fejős 
juhok és tehenek, valamint az igavonó ökrök.184 1824. április 9-én „a barmok kiál
lításának ideje itt lévén” elrendelik, hogy a barmos gulyások az osztott földek közül 
a jószágot kihajtsák, barmokra verjék húsvétig.185 Más esztendőben úgy fogalmaz
nak, hogy „a közelgető Szt. György napi tilalom bé állásával minden némü rideg 
jószágok a tanyák és osztott földek közül kitiltatván, tehát minden ki ki rideg mar
háit a közönséges barmos gulyások elébe verje, és a tanyákon csupán a fejős tehenek 
és jármos ökrök szenvedtessenek meg.”186 1799. szeptember 15-én újra foglalkozott 
a tanács azzal a panasszal, hogy a barmok és ménesek bejárnak a szállások közé, és 
ott a kölesek és vontatók között sok kárt tesznek. Megtiltják nekik, hogy Szent 
Mihály napig (szept. 29.) oda menjenek.187 A Kerület márciusban hozott szigorú 
döntése értelmében a kurta barmok tartását nem engedélyezik. Más marhák által 
okozható kártétel elkerülése végett még a következő intézkedéseket hozzák: „A 
szarvas marhákra nézve a gazdák csupán saját fejős teheneiket tarthassák tanyá- 
jokon, következőleg más tehenének fejetőre való fogadása vagy több gazdák fejős 
teheneinek egy csapatba való fejetése tilalmas légyen. A jármos ökröknek a más 
fejős marhái közt való tartása meg ne engedtessen, hanem aki maga fejős marhákat 
nem tarthat, az ollyan köteleztessen jármos ökreit a közönséges ökörcsordára verni. 
Szántáskor és akármi munka idején senkinek szabad ne legyen jármos ökreit s lovait 
a más földjén legeltetni, hanem ki ki köteleztessen jószágát a maga tulajdon földjén 
tartani, vagy szántson szénán.” Tiltja a tanács a lovak és a szarvasmarhák együtt 
való legeltetését akár a tanyákon alkalmazott külön pásztor felügyelete alatt is.188 
Majd csak a század közepe felé tesz engedményeket a tanács az amúgy is folyama
tosan működő kurta baromtartásban. „Tekintve annálfogva az ipart, melly különben 
a gazdálkodásban megszorítást nem tűr, s túlemelkedne némely önérdeken, ezentúl 
a birtokos nem lesz köteles rideg jószágát a baromra vonni,”189 A tilalom Kis 
Asszony napjáig (szept. 8.) tartott, ekkor szabadult fel a tarló a legeltetés számára.190 
A másik terminus Szent Mihály napja (szept. 29.) volt.

Valószínű azonban, hogy ezek a szigorú számok sohasem érvényesültek, inkább 
igazodási pontnak számítottak. 1820-ban a Jászberényben tartott kerületi köz
gyűlésen újra szóba került a kurta barmok eltörlésének, és „a rideg marhának a
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közönséges barmokra való hajtásának” ügye. „A be hívott lakosoknak eggyet 
értésével a barmoknak jövendőre való állandó fenn maradásokra nézve” több intéz
kedést hozott a halasi tanács: a.) ezután 4 barom lesz, a zsanai járást két felé sza
kítják, a felső vagyis zsanai járásba az egyik, az alsó vagy kőkuti járásba a másik 
barom járjon, a harmadik barom marad Balotán mint eddig, a negyedik Szarkáson 
"állíttasson ki.” b.) Kiki a maga jószágát a választott baromra hajtsa, amit jegyzékbe 
is vesznek, c.) Egy-egy barom 7-800 darabnál több nem lehet, nehogy a legelőt 
nagyon megterheljék, d.) Minden 25 tehénre „ide értetődvén a bika alá való har- 
madfű üszők is”, egy bika szükséges. „Az ollyan gazdák, akiknek teheneik és üszeik 
a ki tett számot ki nem ütik, kötelesek annyin egy társaságba állani, hogy az említett 
fajta marháik a 25 számot kiüssék, és azon mennyiségre a fajzásra alkalmas idejű 
bikát szerezni tartoznak.” e.) „A folyató tehenek és üszőknek oltalmára senkinek 
sem engedtetik meg ötödfíí tinónak a barom közé való hajtása, hanem az illyeseket 
az ökör csorda közé verni köteles lészen.” f.) Mind a gazdák, mind azok fejős gulyá
sai vagy egyéb cselédei kötelesek „mindenféle rideg marháikat a barmokra hajtani, 
egyedül az olyan tavalyi fias teheneknek, melyeket még fejni lehet, engedtetvén 
meg Szent Iván napig (jún. 24.) a fejős marhák közt való tartása, amikor az ollya- 
sokat is a baromra verni, s azoktól az egész esztendei bért megfizetni kelletik.” g.) 
A jószág itatására szolgáló kutakat kell ásni, melyhez az anyagot ugyan a város adja, 
de a karbantartása a gazdaságok kötelessége, h.) A gulyást pedig arra kötelezik, 
hogy az megszabott időben mindig rendesen itasson.191

Ebben az időben a juhtartást is szabályozták. 1820-ban a következőket hatá
rozták: „Az ezer és ezen fellyül lévő nagy falkák mellett szolgáló nyáj juhász tart
hatna bárányokkal együtt 100, ennek öreg bojtárja 30, kis bojtárja 15 darab birkát. 
Ötszázon alól való falkát őrző nyáj juhász 40, a bojtárja pedig 25 darabot. Fejős 
juhász átallyába bárányokkal együtt 30 darabot... Az ollyan irredemptus akinek 
háza, istállója és 4 vagy több vonó jószága van, tarthatna 60 darab juhot bárányokkal 
együtt. Akinek háza, istállója és 2 vonó jószága van, 30 darabot, akinek háza és 
istállója van, de vonó jószága nints, 15 darabot. Akinek háza, vonó jószága van, de 
istállója nints, minthogy már az ilyen az állandó quártélyos katonasággal egybe köt
tetni szokott alkalmatlanságot főképp téli időben tellyességgel nem érzi, az illyen- 
nek a birkatartás sem engedélyeztetik.”192

Nemcsak nagyjószágot tartanak kurta baromban, de kurta juh falkákról is gyak
ran esik szó. Ezeknek is Szent György napig el kell hagyniuk a szállásföldeket, és 
nyájakra kell terelni őket.193 Mivel a kurta juh falkák is sok kárt okoznak, ezek 
tartását is tiltják, 500 darabnál kevesebb egy falkában nem lehet. „A csupa fejős 
juhokon kívül semmiféle rideg juhoknak, úgymint őrüknek, tokjuhoknak és bárá
nyoknak (kivévén öt hat darab vágó bárányt) a tanyákon való tartása sem a gazdá
nak sem a juhásznak szabad ne légyen. A fiatlan juhokat fejetni tavasztól kezdve 
szabados, az úgy nevezett talogatással való fejes pedig egyátallyában tilalmas lé
gyen. (Nagy-Czirok László a talogatást a szopós kisbárányok időszakos leválasz
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tásának írja alkalmi tejnyerés érdekében.) Az olyan tanyás gazdának, akinek magá
nak birkája éppen nints, a tanyájára úgy nevezett ittzés juhászt fogadni tilalmas 
légyen. Megengedődhetik, hogy több gazdák valamelyik gazda társok tanyájára egy 
isztrengabéli juhot össze verhessenek, és együtt fejethessenek. A rideg juhok József 
napkor (márc. 19.), az ellősök pedig Szt. György napkor (ápr. 24.) a nyájakra 
verettessenek. A fejőn és falkákon lévő juhokat úgy a másféle tanyán lévő juhokat 
is Kis Asszony naptól (szept. 8.) kezdve szüretig, mely Halason rendszeresen 10-k 
október körül szokott megesni, az osztott földek közé bocsátani és ott a csirákat, 
ugarokat legeltetni -  kivévén a vetéseket -  szabados. Egyébiránt ezen időn kívül az 
osztott földek között való legeltetés egyátallyában, valamint a juhoknak, úgy más 
akármiféle jószágnak is tilalmas légyen.” A sertések a turkálásukkal a kaszálókban 
tetemes kárt okoznak, ezért „minden gazda, aki csürhét tartani akar, köteleztessen 
azt legelés végett a tanyájáról a közönséges barom járásokba s legelőkre kihajtatni.194

Más esztendőben is azt tapasztalta az elöljáróság, hogy sokan a sertéseiket a 
házaknál illetve a kertekben tartják, melyek „a vermekben kivált turkálásokkal sok 
károkat tesznek, úgyszintén a borjúkat a csordára nem hajtván a nyomási vetésekre 
csapják, mellyel azokban sok károkat tesznek.” Kötelezik a gazdákat, hogy a serté
seiket a csürhére, a borjakat a csordára hajtsák.195 Már korábban is sok a panasz, 
hogy a sertések mind a városban, mind az osztott földeken sok kárt okoznak. Elhatá
rozták, hogy „télen által, míg a csürhe ki nem áll, valakinek a sértéssé a falakban, 
kertekben vagy akármi épületekben és helyeken turkálással kárt tészen,” megbün
tetik. Az osztott földek között kóborgó sertést pedig szabad agyonütni vagy agyon
lőni.196 Amint a rendelkezésből látjuk, meglehetősen összetett intézkedési sor tette 
lehetővé, hogy az állattartás rendjében a közösségi érdekek ne szenvedjenek csorbát 
az egyéni érvényesüléssel szemben.

Mindig az adott időszak körülményeihez alkalmazkodva, rugalmasan kezelte a 
tanács a jószágtartást, a szabályozás csak addig volt érvényes, amíg az állattartás 
érdekei nem csorbultak. Ezt a kerületi közgyűlés is szem előtt tartotta. Közel egy 
évtized múlva a Jászkun Kerület közgyűlése újra szabályozta a jószágtartást. Tanul
ságos egymás mellett olvasni az általánosan megfogalmazott szabályok pontjait, és 
a helyi reflexiókat, kiigazítást. Elsősorban a kibontakozó juhtartás kívánt szabá
lyozást. Ezen a címen a proporciót, a birtok arányához igazodó jószágtartást aján
lották. A halasiak válasza, hogy nem tapasztalják, hogy a birtokos lakosok közül 
valaki is szerfelett sok jószágot tartana, és a legelőt „a kelletinél túl bitangolná.” A 
proportio bevezetésével viszont -  vélekszik a tanács -  „az iparkodásnak örökre nya
ka szegetne... el kelletvén t. i. vesztegetni azoknak jószágaikat, kik netalám a pro
portion fellyül valamitskével több jószágot tartanak... Sokkal nehezebb lévén a sem
miből valamit szerezni, mint a már meglévőt elvesztegetni, és egyedül tsak a most 
semmivel bírók előtt nyílna igen tágas mező az őket proportio szerint illető közlege
lőre való idegen jószágnak bérben lejendő félfogadására, melyből meggyőzhetetlen 
szövevényesítések, békétlenkedések és ezer meg ezer bajok származnának... kik az
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újabb időkben és tsak azért szereztenek méreg drágán a más régibb birtokosok által 
semmi módon meg nem fizethetett, a föld betsét két háromszor meghaladott áron 
birtokot, hogy amellett a közlegelőt számos jószágaikkal határtalanul használhas
sák.” A tanács és a jelen lévő gazdák megerősítik az 1799-ben hozott határozatot, 
melyet még ki is egészítenek: „Az irredemptusok 4 darab vonó jószágon és 2-3 
darab szarvasmarhán kívül birkát egyet se tartsanak, untig elég jótétemény lévén 
rajok nézve, hogy tsekély bérért jószágaikat legeltethetik... A béres szolgák hason
lóan birkát ne tartsanak, hanem a számadások alatt lévő jószág természetihez képest 
legfellyebb 4-5 darab szarvasmarhát. Ezer darabszámból álló, és azon fellyül lévő 
juh nyájjat őrző számadó juhász 70, 800 darabos falkánál lévő 60 -  500 darabosnál 
szolgáló pedig 50 -  az öreg bujtár 25, a kis bojtár 15, a fejős juhász végre egy egész 
isztrongabéli mellett 25 darab birkákat tarthat láb számra a bárányokkal együtt... 
Minthogy pedig a tapasztalás szerént a juhászoknak és bojtároknak nagyobb része a 
szomszéd jobbágyas helyekből ide szivárgott emberekből áll, kik az ottmaradt roko
naiknak juhaikat magokéinak adván ki, a halasi földön lappangtatják... mindezen 
visszaélések meggátlására” szigorú büntetést helyez kilátásba az elöljáróság.197 
Általános a birtokos lakosoknak az a törekvése, hogy az idegenből jövő, és az itt 
lakó birtoktalan irredemptusok jószágtartását korlátozzák. A 19. században ez a kor
látozás elsősorban a juhtartásra vonatkozik.

A juhok számbavételét télen végezték, mikor könnyen egy helyen találhatták 
őket, mint pl. 1808 februárjában is.198 1815 januárjában a kerületi intézkedésekre 
hivatkozva a gazdákat kötelezi a tanács, hogy juhászaik juhtartásáról adjanak szá
mot Szent Pál (jan. 25.) napig.199 Mindezek az intézkedések azonban nem használ
tak, hiszen később is állandó gond a juhászok és az irredemptusok feles számú 
juhtartása. Különösen a fajtaváltással bekövetkező konkurencia, a juhtartás jelen
tőségének megnövekedése teszi reménytelenné a tanács küzdelmét. Az adatok 
inkább arra utalnak, hogy folyamatos a gond, nem képes a tanács megbirkózni vele. 
A gazdasági érdek sokkal erősebbnek mutatkozik.200

Halas határában a pásztorok nagyobb része helybéli volt, vagy a környékről 
került ide szolgálatba. De sokan jöttek távolabbi vidékről. A jegyzőkönyvekben sok 
adatot találunk az idegenből jött pásztorok jelenlétére. Bona Gyurka seregélyesi 
pásztor lólopásba keveredett, 1759-ben Kerek Jóska táci gulyásbojtár ügyét vizs
gálták, a székesfehérvári Kis Istók Zsanán csikóskodott, Kultsár János, alias 
Nebízdrá Keresztáron született, 20 éve itt fejős juhász, összeszűrte a levet Búzásné 
özvegyasszonnyal, aki sajtosa volt -  valamennyien Fejér megyébe valók -  Csikós 
Mihály Akasztón, Pest megyében született, Földvári Mihály Tiszanánáról (Heves 
m.) került ide juhásznak. Szőke Jakab Pest vármegyében, Irsán született, előbb 
Kecskeméten szolgált, onnan került Halasra. Szűcs, másképpen Gonosz András a 
Nógrád megyei Nagytapolcsányból jött nyájjuhásznak, Lak Ferenc csikósbojtár már 
nyolc éve szolgált halasi földön, „Túl a Dunán Sárkeresztúrrúl” jött ide. Faragó 
János nemzetes Tari István számadó gulyása Csanádon (Pest m.) született. Gyulai
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János lövői (Borsod m.) születésű, aki a felszegi nyomási ménes mellett volt szám
adó csikós. Péter István uram fejős juhásza, Csurka István derecskéi (Bihar m.) 
származású, aki a lopott juhot a Sövényes kútnál adta át az orgazdának. Tarhos alias 
Varga András Baratskáról (Fejér m.) való, a kapitány nyájjuhásza volt, Görbe alias 
Szalai János lacházi születésű gulyásbojtár, Molnár János Kecskemétről került 
Keresztúri István és Figúra Márton kanászának, Szabó János nyomási csikósbojtár 
Tassról származott. Juhász Ádám, másképpen Mozgó Juhász szentmihályfai (Zala 
m.) születésű, Érsek Ferenc Szentkirályszabadján (Veszprém m.) született, itt 
juhászkodik. Herczeg, másként Bodor János dunavecsei (Pest m.) születésű fejős
juhász juhot lopott. Szikora Gyurka majsai származású, apjával előbb Ecseden (Pest 
m.) szolgált, onnan jött ide juhásznak. Oláh Jancsi kiskőrösi születésű, Pap Gergely 
kanásza pénzt lopott egy szabadkai göblyöstől. Görbe alias Szalai János lacházi 
születésű gulyásbojtárt marhalopási ügyben vallatták. Molnár János kecskeméti 
származású kanász a lopott malacot Gatyarázi Jankóval együtt fogyasztotta el. 
Tanulságos a ragadványnevek színes sora is. Ezekből mind Tálasi István mind Nagy 
Czirok László gazdag példatárat mutatott be.201

Az adatok mindössze csak egy évtizedet fognak át -  1752-1762 -, krimina
lisztikai ügyekkel kapcsolatban fordulnak elő, tehát nem adják a szolgáló pásztorok 
teljes rendjét. Mégis tanulságos, hogy milyen nagy a szóródás. Ha pedig figyelem
be vesszük azt, hogy a pásztorok -  különösen a bojtárfélék -  gyakran változtatták 
munkahelyüket, még tarkább a kép. Álljon itt erre két példa. Magyar Péter a Győr 
megyei Kajáron született. Hét esztendeje jött Szabadszállásra, ott Nagy Gergelynél 
egy évig béres volt, azután a gazda marhája mellett két évig bojtárkodott. „Onnan 
mentem Vigyázó uram marhái mellé Bójára (Bajára) ugyan búj tárnak, ott egy esz
tendőt töltöttem, más esztendőben pedig betyárkodtam. Hanemhogy őszre kelvén, 
kis Körösi szilaj ménes mellé bujtárnak szegődtem, és ott Szent György napig szol
gáltam. Onnan ismét nyári munkára visszamentem Bójára, ősszel pedig Szent Mik
lósi szilaj ménes mellé állottam bujtárul Szt. György napig szolgálván, Szt. György 
naptul fogva egy eltéveledett tehennek keresésében széllyel jártam körösi barmokra, 
Csókásra, Bójára, Halasi pusztákra, ahol meg is fogattattam.”202 Egy másik perbe 
fogott pásztor ezt vallotta: „Benedek Miska a nevem, Szeged városából szár
mazandó. Igaz, hogy édes atyámat Molnár Györgynek hívták, engem miért neveztek 
Benedeknek, nem tudom. -  Közelebb múlt nyáron Kis Asszony nap tájban jöttem 
Halasra Boros úr szilaj ménese mellé bujtárnak, és ott szolgáltam új esztendő napig. 
Újesztendőtől fogva pedig Búza Mihály úr juhászához, Varga Jánoshoz, alias 
Tarhoshoz állottam juhász bujtárnak”203

Nem túlzás azt állítani, hogy a pásztorkultúra éppen a résztvevők munkálkodása 
és mozgása következtében meglehetősen egységesült egy-egy térségben, elsősorban 
az Alföldön. A példák azt is bizonyítani látszanak, hogy — legalábbis bojtár korban 
-  nem volt foglalkozási endogámia olyan értelemben, hogy valaki csak egyfajta állat 
őrzésére szakosodik, hanem ahol munka adódott, oda szegődött. A pásztorkodás
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napi rendjét, gyakorlatát a helyi elvárások és a hagyományok irányították. Az itt 
munkát vállalónak ezeket el kellett sajátítania, és be kellett tartania. Csak így marad
hatott meg hosszú ideig szolgálatban. A bojtárkodás fázisai: kisbojtár, bojtár, öreg
bojtár, végül számadó -  ennek a tanulásnak az útját mutatják.

Az idegen helyekről történő pásztorfogadásnak elsősorban az volt az oka, hogy 
a helybeliek közül nem került ki annyi, amennyire az állattartó gazdáknak, gaz
daközösségeknek szükségük lett volna. Gyakran panaszkodnak is a gazdák, hogy a 
helybeli pásztorok máshol vállalnak szolgálatot. 1823-ban „egy némelly föld bir
tokos, de különben pásztorkodni szokott lakosok, név szerént Szetsüdi János és 
Zana István kül helyekre szoktak rend szerént szegődni melly által magokat mind a 
köz, és minden földbirtokos által tellyesítettni kellő szolgálatok terhe alól kivonják, 
mind pedig a pásztorkodók számát meg képesítvén a bent maradóknak fogadásokra 
nézve szembetűnő kárt okoznak a barom tartó gazdaságoknak. Mire nézve szük
ségesnek vélné a fentebb megnevezetteket, és még másokat is a hazaköltözésre és 
szolgálatj oknak a helybéli gazdaságoknál lejendő viselésére hathatós móddal 
kötelezni... ha valamelly ház- és földbirtokos lakos kül helyre szegődni bátorkodik, 
az ollyan adja el a városban és ennek határjaiban fekvő javait ollyan embereknek, 
akik a kán birtokkal elválhatatlanul egyben kapcsolt és terhes szolgálatokat tel- 
lyesítikr204

Halason is a nyájas-tartás dominált, mint egyetlen olyan forma, amelyiket gaz
daságosan lehetett folytatni, mivel elsősorban a gazdák vagy a gazdaközösségek 
nyájai legeltek a határban, így mind a legeltetés rendje, mind a pásztorfogadás, a 
pásztorok bérezése, legelőhasználat, építmények -  a nyájat tartó gazdaközösség 
magánügye volt, de esetenként tanácsülési határozatokban is rögzült, ennek ellenére 
nagyon kevés a használható forrás. Ezek megfejtését részben az analógiák, részben 
az eddigi irodalom és a tereptapasztalatok segítik.

A síkvidéki állattartásra mindig jellemző volt a legeltetés. A nyájak, amíg csak 
lehetett, kinn voltak a számukra kijelölt legelőkön. A jószágtartó gazdaközösségek 
úgy irányították a pásztort, hogy a legelő jószág érdekei elsőbbséget kapjanak. A 
legeltetésre igénybe vették a szántóföldeket, ugarokat is, ha azokról lekerültek a 
kultúrnövények. Különösen a szigorú teleken a nyájak a tanyák közelébe húzódtak, 
és részben a földeken található maradékon, részben a tanyákon gyűjtött takarmá
nyon teleltek ki. Tavasszal, a munkák megindulásával a telelő jószágokat a legelőkre 
parancsolták, hogy a vetésekben kárt ne tegyenek: „minthogy már Szt. György napja 
itt vagyon, és a tilalmak minden osztott földre nézve elkezdődni tartoznak.”205 
Máskor pedig az van a jegyzőkönyvben: „Kihirdetni rendeltetik, hogy az osztott 
földekből a ménes, csorda és juh nyájak egyáltalán fogva kemény büntetés alatt ki- 
tiltatnak.”206 1807 áprilisában is arról határoznak, hogy „az osztott földek közül a 
jövő héten a jószágok kitakaríttassanak, és az rideg marhák a barmokra kihajtas
sanak azon régi határozással, hogy teljességgel a kurta barmok tartása meg nem 
engedtetik, hanem ki ki rideg marháit hajtsa a baromra.”207 1824-ben a tajói tanyá
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kon kinn lakó gazdáknak megtiltják, hogy tehéncsordát és csűrhet tartsanak.208 
Maradék nélkül sohasem sikerült érvényt szerezni a tanácsi végzéseknek.

A tanács kitűzte a nyájak kiállításának időpontját, melyről a jószágtartó gazdákat 
a templomok előtti nyilvános publikációkon értesítette. 1830-ban a tanács figyel
mezteti a gazdákat, hogy „a közelgető Szent György napi tilalom béállásával min
den némü rideg jószágok a tanyák és osztott földek közül kitiltatván, tehát minden
ki rideg marháit a közönséges barmos gulyások elébe verje, és a tanyákon csupán a 
fejős tehenek és jármos ökrök szenvedtessenek meg.”209 A gyér adatok is arra utal
nak, hogy Halas gazdasági életében döntő volt az állattartás, minden érdeket ennek 
vetettek alá.

Erre utalnak a vásárok, piacok működésének feltételei is. 1722-től három vásárt 
tartottak Halason: Renáta, Márta és Erzsébet napokon. 1804-től négy vásárt: február 
28., július 29., szeptember 15., november 19. (4. színes kép) Halason kétfajta vásár 
volt: a baromvásár és a gyalogvásár. Az előbbi a nagyjószágok értékesítésének 
alkalma, míg a másik a heti piacoknak, a mindenféle javak cseréjének helyszíne. Ez 
utóbbi azonban módosulhatott olyankor, ha a két esemény összekapcsolódott. A 
királyi engedelemmel szerzett évi négy vásár több napig tartott. Ezeken elkülönült a 
baromvásár és a gyalogvásár. A kettő egymás utáni napokra esett. 1779-ben a 
tanács már a „hellybeli vásárnak jobbítását” tűzte ki célul. Az őszi Erzsébet-napi 
vásárról úgy határoztak, hogy az első napon legyen a baromvásár, másnap a 
gyalogvásár. Ez utóbbi csak a napján tartható, nehogy az ide igyekvő kereskedők 
károsodjanak, ezért „a gyalog vásár sem a vidékieknek, sem az ide való 
kereskedőknek és mesterembereknek a baromvásár napján meg nem engedtetik, 
kivévén az ollyan portékákat, mellyeket a barom vásárban szükséges képpen árulni 
kell” -  szól a tanácsi szentencia.210 Egy előző évben kelt határozatból tudjuk, hogy a 
kisebbik vásár a város közepén, a piacon volt. Ez azonban kicsinek bizonyult, és 
esős időben annyira sáros volt, hogy „mind a vevőnek, mind az árulóknak igen sok 
alkalmatlanságot okoz’3, ezért mind a baromvásámak, mind a gyalogvásámak a 
városon kívül, az új temető mellett jelölték ki a helyét. Itt cédulaházat, alatta pincét 
is építtetett a tanács.211 1802-ben arról határoztak, hogy „a szeptember 14-re esni 
szokott Kereszt fel emelése napjára az előtte való napon tartandó barom vásárral 
edjütt, úgy nem külömben minden héten hétfőn és szombaton esendő héti vásárra” 
szerezzenek privilégiumot.212

Az állatkereskedelemmel összefüggésben fontos volt a vásárokra hajtott állatok 
legeltetése útközben. A városoknak jelentős bevétele volt a határukon áthajtott és 
legeltetett állatok után. Különösen igaz ez olyan nagy határok esetén, mint a halasi. 
1806-ban az Esztergom vármegyei mészárosok panaszolták be a várost Horváth 
Mihály táblabírónál, hogy a vásárokra hajtott jószágok után sokat fizettet.213

Pap Sándor csárdabérlő amiatt nem akarta aláírni a szerződést, mivel a város 
csak 24 órás legeltetési engedélyt ad az idegeneknek, „Ennél fogva a pirtói vásárok 
haszna vételétől elesne.” Pirtón jelentős marhavásárok lehettek, mivel a Kerület is
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7. Kiskunsági akol, gunyhó és szélfogó.
Tálasi István 1936. 23. kép alapján

beleavatkozott, hogy az ottani három marhavásár alkalmával az árendátor minden
kor egy-egy heti fíibért szedhet az oda látogatóktól.214 1819-ben a bíró a tanács elé 
terjesztette hivatalos jelentését, hogy ,,a' göböly ökrökkel kereskedők” felkeresték 
és előadták, hogy „а Тек. Districtusok által minden ökörtől 24 órára 12 xr-okra 
megállított fűbért annyira sokallották, hogy a szokott pirtói vásárt elhagyni, és 
göböllyeiket más közönség határára elhajtani magokba eltökéllették.” A tanács 
belement az alkuba, nehogy „a pirtói göböly vásár egészen elpusztuljon.”215 Nagy 
Czirok László úgy tudja, hogy Pirtón két hétig tartó állatvásárokat tartottak a 18. 
században, melyre pesti, székesfehérvári, győri, sőt bécsi kereskedők is érkeztek.216

Ezt a szigorú rendszert nagymértékben oldotta az, hogy a hajtóutak mentén sűrűn 
állottak a csárdák, melyeket a városok tartottak fenn, és a bérlőkön keresztül mű
ködtették. A csárdákhoz meghatározott nagyságú szántó, kaszáló és -  a mi szem
pontunkból fontos -  legelő is tartozott. Ezeket a csárdái legelőket az ott megálló, 
megpihenő utasok egy alkalommal szabadon használhatták, a kúton megitathatták a 
szomjas állatokat. Maguk pedig a csárdában olthatták éhségüket, szomjukat. Elogy 
valahol is ezért a legeltetésért pénzt szedtek volna, arról nincs adatunk. Nem volt ez 
másképpen a halasi határban sem. 1797 nyarán nemes Mésszel urak a bodoglári 
árendátorok azért panaszkodnak, hogy a lakosok a kocsmához tartozó „pascumot 
ellegeltetik, és az utasoknak legelő mezőjök nints.”217 Máskor meg a felszegi gaz
daság panaszkodott amiatt, hogy az ökörcsordájuk legelőjét más állatok elfoglalják. 
Nemcsak a szarkási ménes, tehéncsorda és juhnyáj járja, legeli, de „a Zsombokos-tó 
és pirtói csárda környékén az idegen göblyök nem 24 óráig, hanem 2 s 3 hétig is 
ellegeltetnek, s elmúlatnak, ezen kívül a pirtói kortsmáros is a csorda járásból nagy 
darabot foglalni, s magának kaszállónak fordittani, sőtt kurta barmot és nyájjat tar
tani bátorkodott a múlt esztendőben is.”218 Ezeken a csárdái legelőkön mindenféle
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8. Kiskunsági karám és gunyhó. 
Tálasi István 1936. 25. kép alapján

jószág helyet kapott. Ez a csárda jövedelmét is növelte. 1833-ban különös ügyet tár
gyalt a tanács. Tudomására jutott, hogy néhány gazda a városon áthajtott sertésnyá
jakat az udvarába befogadja, és saját kukoricájával eteti. „A kukorica eladás mellett 
sertést hajtó embereknek és sáfároknak bort és ételt (hihetően) pénzért adnak,” ezzel 
a csárdák jövedelmét csökkentik. Azt a határozatot hozták, hogy aki ezután kuko
ricát ad el, az utcán etettesse meg a disznókkal, és a nyájak a csárdáknál álljanak 
meg.219 1842-ben Berki János pintér a tanácstól kért a városon kívül egy akólhelyet, 
mivel „az áthajtani szokott sertések udvarokban való szállásolása tilalmas.” A ta
nács megadja azzal a kikötéssel, hogy „azon aklot keríthet, de egyedül a sertések 
befogadására, és kunyhót állíthat a haj toknak.”220

A csárdabérlők jószágtartását igyekezett korlátozni a tanács. Egy pirtói bérlőnek 
megengedik, hogy a halasi földön tarthat fejőstehenet, fejős juhot csak 200-at 
Medárdustól Demeterig, de rideg marhát és juhot nem. A bodoglári bérlőnek viszont 
5- 6 fejőstehénen kívül -  az ottani legelő szűkössége miatt -  mást nem engedélyez
nek.221

Jóllehet a halasi határ az egyik legnagyobb volt az Alföldön, előfordult, hogy a 
maguk határát hosszabb-rövidebb időszakra adták más települések nyájai számára 
alkalmilag bérbe, de arra is van adatunk, hogy maguk jelentkeztek bérlőként más 
határokon. Önmagában is tanulságos a jelenség, mert azt bizonyítja, hogy egy ilyen 
nagy határú település is élt -  a valószínűleg a török korban kialakult gyakorlattal -  
a pusztabérletekkel.222 A szomszédos kishatárú falvak mint Vadkert, Kiskőrös, vagy 
a Duna menti, árvíz sújtotta falvak, mint Vecse, Pataj, Fájsz, Úszód, Foktő többször 
fordultak kérelemmel az elöljárósághoz pusztabérlet ügyében. 1767-ben Pataj vá
rosa kérte Szarkást vagy Rekettyét baromjárásnak, mivel „sok esztendőktől fogva 
bírván azon járást, mindenkor jó fizetők voltak.” Nem adták, mivel itt a tanács föld
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osztásba kezdett. A kieső hasznot a régi és az újonnan építendő csárdákból befolyó 
jövedelemből kívánták pótolni.223 A tanács azonban a következő esztendőben vál
toztatott döntésén. A csárdák jövedelme mellett jól jött a legelők bérbeadásából 
származó bevétel is.

1771-ben a fajszi bírák keresték meg a halasi elöljáróságot, mivel „az Úr 
Istennek szabados jó tetszéséből újra az árvizektől mind szántó földeik, mind legelő 
mezejek elboríttatván, keserves ínségre, és csak nem végső pusztulásra jutottanak.” 
A tanács hozzájárult, hogy jószágaikat a halasi határba hozzák legeltetésre, de a 
gazdákkal is meg kellett egyezniük, ezen túl a város kasszájába a darabonkénti 24 
krajcár fűbért is meg kellett fizetniük.224 Más esztendőben a Sárközből az uszódiak 
és a foktőiek kértek legelőt, mivel „a nagy víz kiöntése és még most is áradása miatt 
az ő terrénumuk és baromjárások vízzel annyira megteltek, hogy jószágaikat már 
tovább ott meg nem tarthatnák,” ezért amíg a víz vissza nem húzódik, fizetségért 
egy baromjárást adjon a város, hogy egyben őriztessék nyájukat a maguk pásztorá
val.225 1839 májusában a bogyiszlóiak fordultak a tanácshoz, mivel „a víz elöntvén 
határaikat, jószágaiknak legelőjök nem lévén, a halasi felső járásban illő bérért le
gelő adatna.” A tanács segítő szándékát bizonyítandó, az Argilus kút és Debeák 
tájékáról mintegy 800 darab lónak a legeltetésére alkalmas területet jelölt ki. Egy- 
egy ló után 6 krajcár bért kértek hetenként.226

A bodoglári baromjárás három éves árendájának ideje 1790 őszén kitelt, ezért az 
újra árendálására a licitáció napját vízkeresztre, január 6-ra tették.227 A legtöbbet 
ígérő vadkertiek szerezték meg erre a jogot.228 1793 mindenszentek napján (nov. 1.) 
a bérlet lejárt, a vadkertiek megkeresték a tanácsot a további bérlés ügyében. Mivel 
a lakosoknak elegendő a legelőjük és a tanácsnak a pénzre is szüksége volt, tovább 
is bérbe adták Bodoglárt229 azzal a megszorítással, hogy ha onnan a jószág telelőre 
bejön, a halasiaknak szabad lesz oda hajtani a falkás jószágokat.27,0

Makra Gáspár szegedi lakos a balotai pusztában lévő baromjárásból az Ötönyösi 
határszélben egy darab legelőt három esztendőre kibérelt. A bérlet minden esz
tendőben József naptól (márc. 19.) mindszent napig (nov. 1.) tartott, utána a halasi 
jószágok szabadon legelhettek rajta -  ez volt a megegyezés feltétele. A város vál
lalta, hogy a járásra két kutat csináltat. A bérlőnek voltak egy kútra való felfaragott 
rovásai, ágasai, ostorfái és válui, melyeket átadott a halasiaknak.231

1806-ban Tajó és Bodoglár pusztabérlete lejárt, további sorsáról a gazdasági 
gyűlés azt határozta, hogy kiszakítanak a városnak egy darab kaszálót, ami örökösön 
erre szolgál. „E városbéli lakosoknak legfőbb pénz fogó rubrikájok a marha tartás, 
most Halason három barom lévén, ha Bodoglár visszajön, ottan még egy baromnak 
való járás illő nagyságban kiszakasztathatik.”232 1814-ben „a fejértói vagyis úgy 
nevezett szarkási barom járást” vizsgálta meg egy tanácsi küldöttség, hogy lehetne- 
é ott egy részt árendába kiszakasztani úgy, „hogy az ottan járni szokott baromnak s 
csordának mégis elegendő járása” legyen. Mivel úgy találták, hogy a napnyugati 
részét ki lehetne adni, a kijelölt bérbe adandó területet így írták körül: „a hajósi úton
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menvén, a síványokon túl lévő kúttól kezdve fel a határokig, onnan a Miskei határig, 
ettől a Vastag hegyig, onnan a siványokon keresztül a Csikós hegyig, ettől végtére 
egyenesen gondolván az említett kútig azon járás külön kiszakasztasson.” Még azt 
is kikötötték, hogy a bérlő nem szánthatja, juhokkal nem legeltetheti, hanem csak 
lóval és marhával, lehet nyári és téli legelő, végül az ott lévő két kutat szabadon 
használhatják.233 Még ebben az esztendőben Jankovác, Miske és Császártöltés kéri 
hogy a három téli hónapra is engedje meg Halas a juhok legeltetést azon három esz
tendő alatt, míg a pusztát is bérlik.234

Az állattartás eredményességének fontos kritériuma volt a megfelelő mennyi
ségű és minőségű apaállat tartása. A gyakorlati tapasztalat alakította ki a megfelelő 
arányt. A vizsgált időszakban egy fejlődő, állományában nemesedő jószágtartás 
folyt az Alfoldön, jóllehet időnként némi visszaesés is tapasztalható volt. A Jászkun 
településeken még a Kerület is ezeknek a céloknak az érdekében munkálkodott. Pl. 
fenntartott kerületi gulyákat és méneseket, ahonnan rendszeresen megfelelő meny- 
nyiségű és minőségű tenyészállatot lehetett vásárolni. Különösen ügyeltek arra, 
hogy a lótenyésztés fejlődjön. Ezért a főhatóságok kívánságát is figyelembe véve, 
válogatott kanca ménest tartottak. „Itt nálunk -  írják a jegyzőkönyvben -  egy mé
nesre való jó kantzákat öszve szedni lehetne, mellyekhez olly reménységben lévén 
hogy Őfelsége mén lovai közül szükséges mén lovak administráltatni fognak, azért 
is előre istállóról és akolról proportiot tenni illendő volna, determináltatott, hogy 
Fehértón vályogból egy alkalmatos istálló tsináltasson 4 lóra, ezen kívül a kantzák 
számára akol tövisből.”222

Kiskunhalas gazdatársadalma, mint az egyik legjelentősebb állattartó közösség 
élt is ezekkel a lehetőségekkel. A reformkor szellemétől áthatva, kissé körülménye
sen fogalmazták meg ezt a célt a múlt század közepén: „Az állattenyésztésnek fo
konként nemesítése s javítása egyik szép feladata lévén korszaki haladásunknak a 
mezei iparban is, -  állandó választmányul neveztetik ki tanácsbéli Besnyey Zsig- 
mond és Seni István urak olly rendelettel, hogy évenként a város szükségére alkal
mas időben bikaborjúkat és tsődör tsikókat vegyenek.”236 De ugyanígy gondoskod
tak tenyészkosokról vagy a sertésnyájakhoz kanokról. 1812-ben pl. a város serté
seiből minden csürhére kant adtak, „hogy a privátus lakosok sertésseik annál jobb 
móddal szaporíttassanak.”237

A jó mén kritériuma, hogy jófajú, fiatal, szép testű, szép szőrű, jó magosságú, jó  
szálas legyen. Gyakran még a magasságukat is meghatározták. Pl. 1838 januárjában 
a város „a lovak javítására” csődöröket vásárolt Baján. A megbízatás úgy szólott, 
hogy „ott egy pár szép pej, minden jegy és hiba nélkül való 15 és fél vagy 16 
markos, 4 esztendős nemes faj csődöröket” vegyenek.238 1799-ben a bilyogzás alkal
mával a kerületi ménesből megfelelő ménlovak vételére rendelt ki a tanács küldött
séget.239 Egy másik alkalommal felkínáltak eladásra egy lovat a kalocsaiaknak „akik 
a minap itt eladó monyasokat kerestek,” és két fekete csődör árán akartak venni egy 
különösen szépet.240 1785-ben arról határozott a tanács, hogy mivel a válogatott
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ménes között levő mén lovakat a városnak kell teleltetnie, és mivel azokat máshol 
szénázni nem lehet, Fejértóra vigyék, ott a város istállójában teleljenek, számukra 
elegendő mennyiségű szénát hordjanak a lakosok.241 A ménlovak télen a jó készületű 
istállókban teleltek. A teleltetést a gazdaságok költségén a város vállalta. Szent 
György napig benn voltak, a város zab-, széna- és szalmakészletét fogyasztották. A 
bikákat úgy számították, hogy 25 tehénre jusson egy. A barom 7-800 darabból állott 
a 19. század elején.242

A pásztorok munkájának megbecsülését legjobban a bérek fejezték ki. Mivel • 
Halason leginkább egyéni nyájak vagy gazdaközösség nyájai legeltek, ezért a pász
torfogadás is ezek dolga volt, csak ritkán írták be a proíokollumba a megállapodá
sokat. Ezekből a gyér adatokból is nyilvánvaló, hogy a halasi pásztorbérek sem 
különböztek az Alföld más vidékeinek a béreitől. A pásztorbér pénz, élelem -  ezen 
belül is kitüntetett helye volt a kenyérnek -  és ruhanemű volt. A megállapodások
ból kitűnik az is, hogy milyen szolgálat volt jellemző a halasi állattartásban. 
Köttönyi János Kamhal János szenátorhoz állott be szalmázó számadó gulyásnak, 
azaz a gulyáját teleltette. Mikor gulyásnak szegődött, rovást csináltak, a rovás egyik 
része a gazdánál maradt, a másik része a pásztorhoz került, amelyik elveszett.243 
Gémes Erzsébet, Tatáról (Komárom m.) származó asszony Török Istvánnál kinn a 
szállásán sajtosképpen szolgált, ő dolgozta fel a tejet.244 Köntzöl János Szalay József 
gazdával abban egyezett meg, hogy „amennyi mázsa sajtot és túrót vinne fel Pápára, 
annyi forintot tartozna fizetni” a gazda. Ekkor 985 font sajtot és túrót értékesítet
tek.245 Módi Mihály Torma István úrnak volt a fejős gulyása.246 A tejnek és tejter
mékeknek mind a kereskedelemben, mind a mindennapi táplálkozásban is nagy 
szerepe volt. A jószágtartó gazdák is egész évben éltek vele, de a pásztorok étrend
jében is kitüntetett helyet kaptak. Nem véletlen, hogy gyakori a pásztorok között a 
tarhós ragadványnév. Kis Istók csikós Harkán elhagyta a lovakat, bement a harkai 
gulyáshoz, „hogy valami fölöstökömöt kap, aminthogy tarhot is ettünk” -  vallja a 
pásztor.247

A pásztorok bérezése ugyan a gazdák és alkalmazottaik megegyezésétől függött, 
azonban ez nemcsak az ő ügyük volt, hanem beleszólott a tanács, és a Jászkun 
Kerület közgyűlése is. Rendszerint széleskörű -  szinte az egész Alföldre kiterjedő 
egyeztetés után állapodtak meg a jószágtartók az éves bér nagyságában, és 
igyekeztek ezt betartani és betartatni. A Kerület rendszeresen szabályozta a pásztor- 
és cselédbéreket. Mivel a pásztorfogadás többnyire újévkor szokott megesni, ezért a 
rendelkezéseket karácsony táján hozták a települések elöljáróinak tudomására, hogy 
ahhoz alkalmazzák magukat.

1790 októberében a Helytartó Tanácsra és a Hármas Kerületre hivatkozva rögzí
tik a limitált béreket. Eszerint a gulyás bére 140 Ft, ebbe a ruha ára is benne van, és 
ebből az összegből maga tartozik bojtárokat fogadni, 20 marha teleltetés, minden 
hétre 2 kenyér, két font szalonna, 4 icce kása vagy tarhonya. A szilajcsikós bére 80 
Ft készpénz, a ruhával együtt, ebből bujtárt is tartozik fogadni, 10 marha teleltetés,
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minden hétre 5 kenyér, 2 font szalonna, négy icce főzelék. Az ökörcsordás bére: egy 
pár ökörtől 20 krajcár és egy kenyér, bojtárt maga tartozik fogadni saját költségén. 
A tehéncsordás bére egy tehéntől 7 krajcár, két tehéntől egy kenyér, „bujtárt ebből 
tartozik állítani.” A nyomási vagy kezes csikós bére két lótól 20 krajcár és egy 
kenyér, erre kell bojtárt is fogadni. Borjú pásztornak 12 krajcárt kell fizetni, a bejáró 
kanász bére minden sertéstől 3 krajcár, két sertéstől egy kenyér, amelyiket egész 
esztendőben őriz, a hízóktól csak fele bért kell fizetni. A nyáj juhász készpénz bére 
ruhával együtt 15 Ft, 20 bárány, 100 juhteleltetés, ebből bujtárokat köteles fogadni, 
minden hétre 6 kenyér, két font szalonna, négy icce kása vagy tarhonya. A fejős 
juhász bére 8 máriás, 8 bárány a bojtárét is benne értve, minden hétre 3 kenyér, étel
lel való ellátásuk, a bojtár bére és egy egész ruha.248 A város csikósának Bábud 
Pálnak a fizetése 46 Ft, egy suba, egy pár csizma, 2 szekér szalma.249 Feró Pálnak, a 
város juhászának a bérét 1824-re így állapították meg: 10 Ft készpénz, 15 bárány, 
140 birka teleltetés, 2 pár új csizma, 100 véka szeleit búza, 105 font szalonna, 100 
font só és 10 véka kása.250 Görbe alias Szalai János gulyásbujtár esztendei bére 18 
forint készpénz, a bunda ára 4 Ft 49 krajcár, a bőr kapca 30 krajcár, összesen 23 Ft 
19 krajcár. Mivel 42 hétig szolgált, csak 18 Ft 50 krajcár járt neki.251

A pásztorok újévi szegődése ünnepélyes keretek között történt. 1819-ben hozott 
a tanács olyan határozatot, hogy a barmos gulyások fogadásának eddigi gyakorlata 
megváltozik, miszerint őket privátus gazdák a maguk házánál fogadták meg, „s 
ebből a jelen nem voltaknak gyakran békétlenségek s a gulyások bérével való meg 
nem elégedések következett”. Ezért azt határozta a tanács, hogy ezután „mindenféle 
közönséges pásztorok jelesen barmos gulyások és csikósok rendesen a város házá
nál a bíróság és a gazda társak jelenlétekben fogadtassanak.” A pásztorbér megál
lapítása pedig nem általában, hanem darabszámra történjen.252 „Mind a négy barmos 
gulyások bére a tavalyi bérekhez hasonlóan a következőkben állíttatott meg: kész
pénz 450 Ft, 4 suba, 8 pár csizma, a szokott marha teleltetés és kaszáló azzal a meg
jegyzéssel, hogy amely baromnál talyigás ökör nints, tehát ott a gulyás tartozik az 
eleséget a maga kotsiján kihordani. Ezentúl szaggatás után két hétig fogja rendes 
heti eleségét megkapni.”253 1823-ban a barmos gulyás bére 300 Ft készpénz váltó
ban, 4 suba, 8 pár csizma és 40 öregmarha teleltetés és nyaraltatás. Ezen kívül a 
szokott eleség, melyet maguk tartoznak kihordani. Ebben az évben csak 3 szilaj 
ménest állítanak, a szarkásit, balotait és zsanait, a kőkúti ménest ezek közé kell 
elosztani -  szólt a tanácsi intenció. Ezek bére 200 Ft, 2 suba, 4 pár csizma, 15 marha 
telelés, és a nyerges lovaik számára 2 szekér széna. Heti eleségük a korábbi évek 
szerint adódik. A kezes ménes csikósainak a bérük megállapítása mellett azt is szi
gorúan kikötik, hogy „a gazdák lovait hátalni, vagy azokon őrölni kemény büntetés 
alatt ne bátorkodjanak, hanem tartsanak magoknak nyerges vagy hámos lovakat.”254 
Néha ugyan szigorúan kikötik, hogy a pásztorok maguk kötelesek az élelmükről 
gondoskodni, azonban különösen a kenyérsor rendjére a gazdák közül választott 
kenyeres gazda vagy laistromos gazda vigyázott. Az állattartó gazdák jószáguk szá-
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9. Kiskunsági cserény két nádtáblából. 
Tálasi István 1936. 43. kép alapján

ma után kötelesek voltak időben adott mennyiségű kenyeret megsütni a pásztorok és 
a pásztorkutyák számára. Mert a kutyáknak is ugyanúgy járt a kenyérbér, mint az 
őrző pásztoroknak.25S

A pásztorok kézbeadással, azaz kézfogással erősítették meg az alkut, melyet a 
béregyezkedés előzött meg. A kézfogás az egyezség létrejöttének megpecsételését 
jelentette. 1787-ben Faragó Kis János panaszt tett a tanács előtt, hogy Horvát Jánost 
kanásznak megfogadta, véle meg is alkudott. A kanász azóta a régi gazdájához is be
szegődött, nála helyre állani nem akar. A kanász elismerte a dolgot, de azzal men
tette magát, hogy régi gazdájának, Benedek Istvánnak még újesztendő előtt kezet 
adott.156 Végi Erzsébet is két gazdához szegődött szolgálatra, kezét beadván. Az első 
érvényességét ismerte el a tanács, és az asszonynak 10 korbácsütést is el kellett 
szenvednie, mert tudva vállalását, mégis máshova is jelentkezett.257

A pásztorkodás mindennapjairól keveset mondanak a források. Éppen ezért érde
mes ezeket megszólaltatni. Vas Mihálynak az alszegi ökörcsordára járó tinó ökre 
Fehértón egy „régi beomlott árkolásba” döglött.258 Péter István számadó gulyása egy 
tehenét elveszejtette. A pásztor vallomásából kiderül, hogy „a tehén gornyadozott, 
meg is döglött, két bojtárjával megnyúzta, húsát és faggyát mivel talyigája (a talyi- 
ga zárt, vontatható jármű, benne őrzik a pásztorok eleségét és ruhaneműjét B. T.), -  
karácsony lévén, itthon volt, -  a cserénre aggatták, az ebek a cserénrül leszaggat
ták s megették.”259 Bótás György zsanai számadó csikós vallja, hogy egy megnyú
zott tehén borit Görbe János öreg bojtár nyerges lován a tanyára bevitték, a húsát a 
talyigába rakták, „majd a kutyáknak hányták.” Más alkalommal a marhát ledöntöt- 
ték, agyonütötték, nyúzták is. Botás György a csontvágóért a tanyára ment.160

1818 tavaszán a tanács előtt bevádolták a tehetősebb gulyásbojtárokat és fejős 
gulyásokat azon „visszaélés és negédes szokás” miatt, hogy nyerges paripákat tar
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tanak, holott arra szükségük nincs, „mert a kint háló gulyák mellett lévő számadók 
magok is elégséges hátas lovakat szoktak tartani, holott azon kis marhát semmi eset
ben sem szükséges hátas lovon őrizni.” Ezért megtiltják nekik a hátas lótartást.261 
Ezek azonban csak alkalmi szigorítások voltak, a gazdák is jól tudták, hogy a jószá
got biztonságosan őrizni csak lóhátról lehet, ezért mind a számadónak, mind a bojtá
roknak szükségük van hátaslóra. A pásztorszállás központja a cserény volt, amelyik 
mellett a nyilván kerekeken gördülő kunyhó állott, amit télire bevontattak a gazda 
tanyájára vagy a város egyik udvarára. A Félegyházához tartozó Mérgespusztán 
azért vonták felelősségre Nagy Mihály gulyásbojtárt, mert a tanyát a halasi határtól 
féldűlőnyire tette azzal a szándékkal, hogy átjár a tilosba legeltetni.262

Jóllehet Halason a legelők egy részét néhány gazdából álló társaság használta, 
ezek azonban a redempciós jog alapján közösségi földeknek számítottak. Ezért a 
legelők területének kimérése, nyilvántartása a közösség érdekeit képviselő tanács 
kezében volt. 1769-ben azért került a tanács elé a baromjárások dolga, mert „né- 
melly gazdaság bővölködvén marhákkal, maga barom járását keveselné, s mintegy 
kéntelenítetett barmával más gazdaságnak járásába is által menni, mellyet a más 
rendbéli gazdaság észre vévén ellenzetté, s ebbül a pásztorok között békétlenség és 
visszavonás esett.” Ezért elrendelték a legelők felmérését, „szélét, hosszát, külön a 
javát, külön a homokját, hogy hány kerékforduló lészen.” A város kocsijába olyan 
kereket csináltattak, amelyiknek a kerülete éppen egy bécsi öl volt. Nem ismeretlen 
ez a mérési forma, máshol is alkalmazták. Ezen felmérés alapján Bodoglár, Zsana, 
Kőkút, Eresztő, Balota, Fejértó, Rekettye összesen több mint 43 500 hold legelőből 
állt.263

Tíz évvel később abból támadt vita, hogy a tanács a baromjárásokat, az ökör
csorda és a nyomási marha legelőjét kijelölte, a lakosok mégis ide hajtják a rideg 
marhájukat, nyomási marhájukat és kocsis lovaikat, ezáltal sok kárt okoznak. ,yiz 
ökör tsorda és a nyomási jószág legnemesebb jószága lévén a szántó vető lakosok
nak, mellyben áll a népnek boldogsága, és eő Felsége szolgálatnak előmozdítása, 
emellett, hogy idegen jószágok által a baromjárások el ne foglaltassanak, deter- 
mináltatott, hogy ennekutána kiki maga barmos marháit az arra kirendelt barom 
járásokra hajtsa, ahol kinek kinek maga rideg marháinak különösen aklokat keríteni 
szabados leszen. A fejős teheneknek megengedtetik a szállások széliben tartani.”264 
A legelő kiosztása a redemptus jog alapján történt, egy-egy vagyonosabb redemptus 
a legelőn aklot épített. 1798-ban Kunszentmiklós megkeresésére, hogy a halasi 
baromjárások gazdaság számra fel vannak-e osztva, és hogy az arányosítást be akar- 
ják-e vezetni, azt válaszolta a halasi tanács, hogy „a mi határunkban sem gazdaság 
számra az barom járások felosztva nintsenek, sem az barmok és ménesek a lakosok 
neveikről neveztetni nem szoktak, hanem az barmok s ménesek közönséges névvel 
amely pusztán járnak, arról neveztetnek balotai, fejértói és sanai barmoknak, az 
járások hasonlóan azon járásoknak és gazdáknak szabadságában áll ezen vagy a 
másik barmon s járáson tartani jószágaikat, és annyit, amennyi telik tőlök anélkül,
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hogy valaha városunk proportio behozásáról gondolkozott volna.”265 1784-ben a zsa- 
nai baromtartó gazdaság azért panaszkodik, mert „a barom járások elosztva és pro
portio szerint gazda számára elszaggatva volnának, mindazonáltal a kőkúti és a 
külső zsanai baromtartó gazdaság nemcsak az ő barom járásokban a barmokat állí
tani és legeltetni, hanem annak felette éppen az ö barom akiok mellé akolt ástak." A 
tanács a panasznak helyt adván megparancsolta, hogy aklot mindenki a maga járá
sában ásson.266

1843-ban Balotán, Zsanán és Kőkúton ekével jelölték ki a barmok járását, elkü
lönítvén a juhok és a tanyabeli marhák legelőjétől. Ezt azért is végezték nagy gond
dal, mert „ a juh tartás különösen is fő  ága a jövedelemnek -  és ezen rovat teszi az 
adónak nagyobb részét de a város lakosai külömben is nem a szántás vetés, hanem 
jószágtartásra építvén régibb időktől fogva, és jelenleg is jövedelem forrásokat. ” 
Még azt is megengedték, hogy a jószágok az erdőket legelhessék, ahol a fákban nem 
tesznek kárt.267 Egy másik alkalommal is megfogalmazták azt, hogy „a kun bir
tokosoknak, különösen a kebelbelieknek jövedelmező kút forrása a barom tartás. ”261i 
Tehát még a múlt század közepén is az állattartás dominanciája volt a meghatározó 
a gazdasági életben. A recens adatok és a források arról győznek meg, hogy ez a 
sajátosság még nagyon sok évtizeden keresztül -  szinte a századfordulóig -  érvé
nyesült. 1836-ben a sok elhullásra hivatkozva kívánták a barmok számát csökken
teni. De meghatározták azt is, hogy egy barom 600 darabnál nagyobb nem lehet. Ha 
pedig 500 alatt lenne, úgy a pásztorbért növelik.269 Ugyanezen okból a balotai mé
nest felszámolják, a lovakat arányosan felosztják a szarkási és a zsanai ménes kö
zött, így csak két szilaj ménes lett.270 Ebben az évben a felső járásbeli gazdaság 
gondnoksága alatt két ökörcsorda, egy tehéncsorda, egy falka ménes és barom, 
ezenkívül a kezes ménes és számos birkanyáj legel.27'

Általában az alföldi mezővárosok gyakorlatában az állattartás mindenkori érdeke 
döntötte el, hogy egy-egy terület legelő lesz-e vagy kaszálónak marad. 1807. február 
vége felé a tanácsban a barmok kiállítása került szóba. A kérdés az volt, hogy 
Bodogláron vagy Táj ón jelöljék-e ki a legelőjét. Itt két szempontot kellett egyeztet
ni, mert Bodogláron és Zsanán újabb tanyahelyeket osztottak, úgy, hogy közben a 
baromtartás érdekei se csorbuljanak.272 A tanácsgyülés a következőképpen foglalt 
állást, hogy „Bodoglárt és Tajót hellyesebbnek találják felosztani „szállás jussokra” 
azaz tanya és kaszáló földnek, Zsanát ellenben jobbnak ítélik baromjárásnak meg
hagyni úgy, hogy két barmot lehetne Zsanán állítani olly móddal, hogy Zsana vagy 
Kő Kút két egyenlő járásra szakadhasson el.”273

Ha a körülmények megengedték, arra törekedett a tanács, hogy a piacon jól 
értékesíthető hízó marhát, göbölyt tartson. Mivel a göbölynek viszonylag rövid idő 
alatt kellett piacképessé válnia, ezért számára a legjobb legelőt jelölték ki, és limi
tálták az oda hajtható állatok számát is. 1799-ben a tanácsi küldöttség Zsanán jelölt 
ki egy darab legelőt göbölyjárásnak, melyen megítélésük szerint 200 darab ökör jól 
meghízhat. Általában ennél nagyobb számú göböly egy nyájban nem legelt.274 Ennek

144



megfelelően mind a pásztorbér, mind a legelőbér itt magasabb volt, mint más 
barmokon. Ezért nem is minden esztendőben állítottak göblyöt. „A göböly falkára 
negyed és ötöd fü tinók mehetnek, de tsak olyanok, mellyek eladásra szánva vágy
nak, Amiből önként értetődik, hogy jármos tinókat se a göbölyre, se pedig a bar
mokra verni nem lehet, hanem egyedül tsak az ökör tsordákra.” Mellé göblyöst 
fogadtak. A járását Zsanán jelölték ki, melyet ekével körül vettetnek, borozdoltat- 
nak. A göbölyjárást Szent György nap előtt két héttel tilalomba tették, hogy más 
jószág ne járja, s a kutakról is a város gondoskodott.275 Hiába volt azonban minden 
előkészület, áprilisban már azt állapíthatta meg az elöljáróság, hogy a felírt ökrök 
száma alig haladja meg az ötvenet, „amiből látni való, hogy sem az elöljáróságnak, 
sem a lakosoknak a göböly tartáshoz kedvek nintsen.” így szükségtelen lett a legelő 
kiszakasztása, helyette Zsanán barmot állítottak fel?16 1817-ben azzal az utasítással 
küldték ki a deputációt, hogy vegyék száma a heverő ökröket, beleértve a három 
esztendős tinókat is 300 darabig, melyből göbölyt lehetne állítani.277 A küldöttség 
arról tájékoztatta a tanácsot, hogy Balotán találtak egy olyan szabad legelő területet, 
amelyik „göbölynek alkalmas legelőül szolgálhatna.”278 A göbölyhöz közelálló 
értékű volt az ökörcsorda is. Ide csak heverőben levő öregebb jószágok mehettek, 
melyekkel éppen nem dolgoztak. Ezek a nyájak nagy értéket képviseltek, melyre 
fiatal tinókat, tavalyi rideg marhákat nem engedtek hajtani.279

Nemcsak a barmoknak, göbölyöknek jelöltek ki külön legelőt, de más jószágok
nak is kedveztek. A mészárszéket mindig friss marhahússal kellett ellátni, ez benne 
volt az árendában. A város azzal segítette a mészárost, hogy külön vágójárást jelölt 
ki, vagy megengedte, hogy a gulya között járjanak a vágómarhák. 1807-ben a 
mészárszék-árendátorok mintegy 80 db vágómarhának kértek legelőt. Külön legelőt 
nem kaptak, de a tanács megengedte, hogy arra a baromra hajtsanak, amelyik nekik 
tetszik.280 Máskor 4-500 holdas vágómarhajárást kellett a szerződés értelmében kije
lölni.281 Dózsa Mihály és Liszkai Antal szék-árendátorokat amiatt marasztalták el, 
hogy a vágómarhákat kurta baromként tartják. Belátta azonban a tanács, hogy „a 
barmoknak a vágómarhák mindennapi hajtása s zavarása nagyon veszedelmes, s 
amiatt több marhákban is könnyen kár esik.” Ezért megengedik, hogy az árendás 
esztendejük alatt 12 vágómarhát a fejőstehenek között tarthatnak.282

A nagyjószág járásán nem látták szívesen a sertésnyájakat. 1824-ben a sertés- 
falkákat, csürhéket kitiltották a baromjárásokról, és a vetések közül, „s azoknak a 
posványos, kákás helyek és ugarföldek mutattak ki állandó nyári legelőül: a Sós-tó, 
Simon semlyéke, Zsombos-tó, Bogárzó, Inokai-tó és Balotán a Nagy-Rét környé
ke.”283 Minden intézkedés ellenére a sertések szerteszéjjel legelnek -  állapítják meg, 
-  „a barom járásokban való kodorgások, a számtalan túrkálásokból tapasztaltatik.”284 
Ezen a környéken volt Keresztúri István és Figúra Márton kanászának, Molnár 
Jánosnak a legelője, mert társával, Gatyarázi Jankóval „esztendős süldőt megöltek, 
a balotai homokok közt főzték meg, húsával másfél hétig éltek.” Az is kiderült a val
latáskor, hogy a húst gödörben tartották.285

145



Az állattartás kritikus pontja Halason is a teleltetés volt. Jóllehet megállapították 
a kiverésnek és a beszorulásnak az idejét, de a gyakorlat az volt, hogy mindaddig a 
legelőn maradt a nyáj, amíg magának a legszükségesebb táplálékot meg tudta sze
rezni. Csak akkor hajtották telelőre az állatokat, ha végképp elfogyott a legelőjük. 
Ilyenkor került sor a szaggatásra, a nyájak szétverésére. Görbe alias Szalai János 
lacházi születésű gulyásbojtárt azért vonták felelősségre, mert kiszaggatáskor egy 
buga fejér szarvú tehénnel nem tudott elszámolni.286 A tanyára hajtott jószágokat -  
ha az idő engedte -  nem takarmányozták, hanem tovább is kisebb egységekben a 
tanyák körül legeltették, ahogy írják: telelő mezőre hajtották. A gazdák nagyszámú 
jószága többnyire a tanyákon telelt, mellé szalmázót fogadtak. Maga az elnevezés is 
arra utal, hogy nem lehetett valami dús takarmányozása a telelő állatoknak, de 
általában a telelő állat gondozását, tehát szalmával történő almozását is jelentette. 
1775-ben a tanács arra adott utasítást, hogy a szolgálatra alkalmas betyárokat, zsel
léreket írják össze, és munkára szegődtessék őket, akik pedig „most szalmázók vol
nának, tavasszal azok is szolgálatra álljanak.”287 1787 január elején szorult be a válo
gatott kancaménes. A csikók számára a főbíró kertje mellett északról és napkeletről 
nádból kerített karámot készítettek. Itt teleltek ki a csikók. Még abban is döntöttek, 
hogy a vágómarhák számára a vágóaklot nádkerítéssel kell körülvenni.288

Akinek nem volt elég takarmánya, az nagyobb gazdákhoz adta a jószágait, 
telelőre. Általános volt a pénzfizetés, de gyakran természetbeni egyezségre jutottak. 
Pl. a kiteleltetett jószág egy része a teleltetőé, vagy a jövő évben bizonyos számú 
jószágnak a tejhaszna vagy a munkája a teleltetőt illeti. A pásztorok bérébe megha
tározott számú jószágok teleltetését is belefoglalták. Maga a pásztor is elszegődött 
telelőnek vagy szalmázónak. Mizser Pál a zsanai ménes mellé szegődött telelőnek 
Demeter nap tájban, a pásztorságot Szent György napig vállalta.289 Balla József a 
tanács kérdésére, hogy mennyi marhája volt magának és bojtárjainak telelőn a kő
kúti gazdaságnál, így válaszolt: „Benedek István úrnál 14, Benedek András úrnál 
10, Kamhal uraiméknál 16, Besnyey Józsefnél 4, Besnyey Gergelynél 2, Tóth 
Jánosnál 7 darab, in summa 53 darab.”290

1812-ben a tanács azt az utasítást adta, hogy a gazdák nyaralóra lovaikat a város 
ménesére hajthatják „illendő őrzető mellett”, azaz fizetségért, de a téli elszaggatás 
után mindenki köteles gondoskodni saját állatairól.291 1841-ben a város telelő jószá
gainak ellátását úgy oldották meg, hogy a csőszök ne legyenek kénytelenek saját 
lovaikat dolgoztatni, a város 8 szamarát fogták be, rájuk 4 kenderhámot vetettek, 2 
szamár hordta a bikák, kettő a marhák takarmányát és a legközelebbi bajai vásár
ban két baranyai kocsi vételére utasították a városgazdát.292

A takarmánygazdálkodás -  mint láttuk -  meghatározó volt. Tálasi István hangsú
lyozta, hogy jóllehet a kiskunsági állattartásnak a legeltetés volt az alapja, azonban 
a mi klimatikus viszonyaink között mindenképpen számolni kellett hosszabb- 
rövidebb ideig a jószágok téli takarmányozásával. A halasiak szerint a legjobb széna 
a széköskaszálókon terem (vörösnadrág), másodrendű a pörjeszéna, vagy homoki
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széna, mely a baromállások helyén nő. A harmadrendűt a vízvötte szántóföldeken 
kaszálták.293 Igyekezett minden gazda az állatai számához alkalmazkodva annyi 
szénát kaszálni, hogy a szűkös téli hónapokra elegendő legyen. A jászkunsági váro
sok gyakorlatát követve Halas is rendszeresen osztott kaszálókat a redempciós jog 
alapján. A város maga is gazdálkodott, a takarmányt a lakosokkal vágatta le, gyűj
tette össze. A saját tanyához tartozó kaszálók kivételével más, közös területeket a 
tanács évenként osztott a redemptus lakosok részére, a redempciójuk arányában. 
1782-ben a Pipa réttyét osztották el a lakosok között.294 Az 1797-es száraz, aszályos 
év arra kényszerítette a tanácsot, hogy a kaszálók szigorú védelmét biztosítsa. Ekkor 
még a szükségeledelként számon tartott ballangó kór ót is védték, hogy az éhező jó
szágoknak valami takarmányt juttassanak.295 Nyilván ennek következtében a kőkúti 
és az eresztői baromjárásból bizonyos területet kiszakasztottak, és kaszálónak hasz
nálták. Ezt a területet a redempciós juss alapján kiosztották a lakosok között. Négy 
tizedre pedig sorsot vetettek.296 A következő esztendőben Zsanán osztottak kaszá
lót.297 A fííosztás rendszeresen ismétlődő gyakorlata a jászkunsági mezővárosoknak, 
településeknek. Lippay Antal szék-árendátomak, mivel saját kaszálóját ellepte a víz, 
a közösből mértek ki 3-4 szekérre való kaszálót.199. Nemcsak a szék-árendátoroknak, 
de a pásztoroknak is rendszeresen adtak kaszálót.

Az 1820-as évek közepén kezdték el Halason a vetett takarmányok termesztését. 
1824 januárjában a tanács azt az utasítást adta, hogy a szénatermés gyarapítása 
érdekében hasznos fűmagokat -  mint lóher, bükköny, muhar -  vessenek. Hogy a 
példa ragadósabb legyen, a város elhagyott alsó szénáskertje lóhermaggal, az ugar 
bükkönnyel lett bevetve.299

Tanulságos a mértékek sokszínűsége. Idős Szappanos István a katonaság lovai
nak szénát adott el 85 forintért, amelyik kazal 7 öl és 3 láb hosszú volt. Garzó József 
ugyanilyen célra egy nagy kalangya szénát 250 Ft-ért értékesített.300 A juhok árendá- 
ba adásakor Mózses István átadott egy boglya tavalyi és négy boglya új szénát.301 Ifj. 
Pernye Kabodi Mihály és Lak Mihály vasárnap este az Orczyak Ivánka nevű pusz
tájáról „négy ökrű szekéren megrakodván, Sebők István szénájából 1 vontatót és öt 
petrencére valót, Galyág Mihály szénájából egy petrencére valót ellopott.302 Gál Ist
ván a Német István nyomási földjéről alattomban vitt el egy pár ló behúzásra kira
kott petrencze szénáját, mely 3 Ft-ot érő volt.303 Végi Máté uram ökrei Kisteleken 
Szabó Pál szénájában tettek kárt, amelyik „deputáci által occuláltaltván, két lovú 
kocsi szénára becsültetett.”304 Ebben az időben Hegedűs Mihály is panaszt tett a 
tanácsnál, hogy a Balotán összerakott szénájának felét ellopták. Ami megmaradt, 
hazahozta, négy szánnal lett. Az ellopott mennyiségnek az árát a tanács 16 forintban 
határozta meg.305 Karo Márton juhásztól Fehértón egy boglyából szénát loptak. Az 
egyik fuvar egy négyökrü, a másik egy nyolcökrű szekérrel volt.306 Szokolya Mihály 
szénájából Horváth János egy kocsival ellopott. A vétkes megvallja tettét, de állítja, 
hogy csak egy oldallal vitt, ülésnek,307

A nyáron gyűjtött takarmányt a szállásokon, vagy a legelőn alkalmas helyen hal
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mozták fel, körülárkolták, hogy a jószág hozzá ne férjen, a helyet szénás akolnak 
mondották. Az itt telelő állatokkal etették fel, a felesleget értékesítették. 1768 janu
árjában szerencsétlen eset történt. Egy tehén a szénás akolba vette magát, ott az 
árokban voltak a nádvágó kaszák, és „amint a béres a tehenet zaklatta volna, a ka
szába ugratta.”308 Bibó György jármos ökrei közül az egyik Szőke István szénás ker
tének árkába esvén, megsántult.309 A város régi szénás kertjeit, melyek kerítése trá
gyából készült, dohányos kertekké alakították át, helyettük új szénás kertek árkolá- 
sát írta elő a város.310 Szüry Sándornak a Kobozi síkján lévő tanyáján, a körülárkolt 
szénában a város bikái okoztak tetemes kárt.311

Általános gyakorlat volt, hogy egy-egy jószágtartó valakitől szénát vásárolt, és 
engedélyt kért a tanácstól, hogy télen a jószágaival odamenjen, és feletesse. A juhok 
-  amíg az idő engedte -  kinn legeltek, csak a nagy hó miatt szorultak be a város 
körüli akolkertekbe vagy a szállásokra. Ágoston János juhait januárban hajtotta 
haza, telelőre kiszaggatta, és a háza előtt szénázta, más gazda is kiszaggatván juhait, 
hazafelé hajtotta, közülük egy ezek közé keveredett.312 1790-ben szabadkai (Maria 
Theresiapolis) lakosok vásároltak a halasi terrénumon takarmányt, „jóllehet ezen jó 
téli időkben a jószágnak takarmány nem kell.”313 Gutman György miskei lakos a 
halasi Ferencz József a rekettyéi szállásán vett a juharnak szénát, és kérte a várostól, 
hogy ide hajthasson azt megetetni. „Ha a jószág ki nem járhat, azalatt, míg a szénát 
megeteti a vevő, a város semmi taxát nem kíván, ha pedig kijárhat a jószág, a lege- 
lésért minden száztól egy egy hétre 30 xrt tartozik a vevő fizetni.”314 Búkor István 
juhász, mivel szénája volt a város határában, kérte, hogy azt itt megétethesse 
juhaival, és tavaszig ott lehessen velek”. „Azon esete pedig, hogyha a tél beálland, 
és az juhok szénára szorulnának, szénája megétetése végett akkor jelentse magát, és 
meg fog engedtetni.”315 1817 telén Gyürky uraság Harkán lévő intézője a bodoglári 
gazdáktól néhány bagja szénát vásárolt, és kérte a tanácsot, hogy engedélyezze 
annak a marhákkal történő megétetését.316

A gyűjtött takarmány azonban mindig kevésnek bizonyult, szükséges volt szán
tóföldön termelt növényekkel is pótolni. Ilyen póttakarmánynak számított a külön
böző gabonafélék szalmája, a kukorica leveles szára és a vetett takarmánynövények.

Nem volt idegen a halasi jószágtartó gazdáktól a vetett takarmányok etetése sem. 
1837-ben a város hámos lovainak takarmányozására lóherét vetnek. A nyári takarás 
után lóherés kertnek helyet jelölt ki a tanács 3 hold nagyságú területen. „A földet 
felásóztatni, azután meg vasboronáltatni s megtrágyáztatni, a mag is bévettetni, s az 
egész kert körülárkoltatni, és az ott lévő csősznek gondviselésére bízatni határozta- 
tott.”317 A tanács 1824-ben arra biztatja a lakosokat, hogy fogjanak össze többen, és 
közösen építsenek „szetska mettző malmot”, mivel a városnak nincs pénze, hogy 
ilyet csináljon. De hasznosnak tartják azt is, ha „nem igen sokba kerülő kézi szets
ka mettzőket szereznek meg, ezáltal takarmányokat kímélik.”318
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Akolkertek

A Duna-Tisza közi homokhátság törökkori gazdálkodásának meghatározó része 
volt az akolkert. Az akolkert sajátos gazdasági intézmény, egyesitette magában az 
teljes gazdasági üzemközpontot. Itt volt az igásállatok, a kezes jószágok, sertések, 
baromfiak ólja, fejősjuhok akolja, itt teleltek a pusztákról hazaszorult állatok, ide 
gyűjtötték a téli takarmányt, itt nyomtatták el a gabonaféléket, itt folyt minden me
zőgazdasági munka, itt tárolták a mezőgazdasági eszközöket, itt laktak az éves cse
lédek -  egyszóval valóságos mezőgazdasági üzemközpont szerepét töltötte be. Erről 
Majláth Jolán, Márkus István nagykörösről, és Szakály Ferenc Szegedről írt alap
vető tanulmányt. A néprajzi tanulságokat Tálasi István foglalta össze.314 Kiskunhalas 
gazdálkodásában is meghatározó szerepe volt még a 18. században is ennek az 
intézménynek. Nagy Szeder István azt írja, hogy „a kis területű házhelyeken (t.i. a 
városi házaknál B.T.) az állattenyésztéssel foglalkozó lakosság nem tarthatta a lábas 
jószágot, azért a város körüli kert- és akolhelyeket osztottak ki. A kert elnevezés 
nem a mai kertet jelentette, hanem egy sövénnyel, árokkal, garáddal bekerített terü
letet, amelyen az ólak, búzás vermek állottak, ott tartották a legszükségesebb takar
mányt is... a nagyobb falkák teleltetésére a városhoz közel fekvő alsó és felső 
nyomáson készítettek szállásokat, ahol a karámokban az ég alatt telelt az állatál
lomány.”320 A következő évtizedekben nehéz figyelemmel kísérni ennek az üzem
formának a változását, hiszen az új terminus, a szállás vagy tanya elfedi. Nem 
járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a Jászkunság önmegváltása, a 
redempció után szinte változatlan formában és funkcióban megmaradt ez az intéz
mény, legalábbis ami a szerepét illeti. A kiterjedt határ lehetővé tette -  még szabá
lyozott körülmények között is, -  hogy a birtokot váltott redemptus gazdák a maguk 
gazdálkodását a szerzett, és számukra kimért szállásokon, tanyákon folytassák. A 
korábbi adatok szerint folyamatos a kurta barmok tartása. Ez minden bizonnyal a 
mezei kertek örökségeként marad meg, amikor a határban tetszőlegesen felfogott 
akloskert vagy akolkert volt az állattartás központja, és a gazdák ekörül legeltették 
kisebb vagy nagyobb számú nyájaikat. Erről a vizsgált időszakra vonatkozóan első
sorban Márkus István hozott meggyőző bizonyítékokat Nagykőrösről.

A halasi szállásokról a források nem sokat árulnak el. Minden bizonnyal volt 
valamilyen lakóház, mellette különböző rendeltetésű gazdasági épületek. Ezek első
sorban a telelő jószág kiszolgálására készültek. Az 1758-as adat valószínűleg a vá
rosban lévő akolkertekre vonatkozil, és nem a szállásokra. A tanács tiltja, hogy bárki 
is az akiok között házat építsen. Az ilyet kötelezik annak elhányására, még a szom
szédot is 6 Ft büntetésre ítélik, ha a tilos építkezést nem jelenti. Sőt az akiok 
eladását, vételét is megtiltja a tanács.321 1764-ben a redemptusok és irredemptusok 
közül többen aklos kerteket fogtak. Volt, aki azzal mentette magát, hogy a mostani 
akla helyére házat kívánna építeni, ezért volt szüksége új akolkertre. A tanács azon-
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ban az engedély nélkül foglalókat megbünteti arra hivatkozva, hogy „fundusnak 
foglalása a Ns. magistrátusnak hatalmában helyheztetett, ... senki bíró s tanáts híre 
nélkül sem házaknak, szőllőknek, sem akloskerteknek való fúndust ne foglallyon”. 
Ebben az esetben a bíró vezetésével tanácsbeliek végigjárták a tilosán építkezőket, 
„a foglalt árkosokat”, — nyilván árokkal vették körül a felfogott területet -  és ha úgy 
ítélik, a redemptus a büntetés kifizetése után megtarthatja szállását, az irredemptu- 
sokét pedig lebontatják.322 Ugyancsak szigorúan jártak el Könczöl János irredemp- 
tussal szemben, aki engedély nélkül fogott aklot Dajka Körösi János akla mellett, 
bele istállót is épített. Elkobozzák, az épület árát a tanács kasszájába kell fizetni, a 
területet a redemptus szomszéd kapja meg.323 Berki János redemptus gazda aklos 
kertjéhez egy darab földet fogott a szabad nyomási földből a maga hatalmával, és 
azt már el is árkolta. Azzal mentette magát, hogy már a kertjében nem fért el. A 
bíróság küldöttei kimenvén megállapították, hogy a kertjének szélessége 20, hossza 
58 lépés, amit hozzá foglalt széle 9, hossza 58 lépés. A tanács úgy határozott, hogy 
„elébbi kertyében lévén elegendő veteményes kert, aklos kert és istállós hely” ezért 
szükségtelen volt a foglalása és az árkolása. A foglalt területet visszavette a város, 
és még 3 forintra meg is büntették a jogtalan cselekedetéért.324 Ebben az időben 
Kecskés György a maga kertjét eladta 10 forintért, és engedelem nélkül új kertet 
foglalt Ketskeméthi László István kertje mellett, „a kertet már felépítette, már meg 
is tüskelte”, azaz tövissel körülültette. Azt a területet azonban a tanács korábban 
„mosóknak, és kenderáztatóknak, úgy vásznak fejérítésének” jelölte ki, ezért a ker
tet elhányatták, még 3 forintra a gazdát meg is büntették.325 A városnak is volt akol- 
kertje a Temetőkertben. Az itt lévő „erős tölgyfa talpakra épített szín elpusztulván”, 
lebontották, a használható fákat a város udvarára hordták. Az egyik gerendáján 
Anno 1739 M N B  metszés volt látható. Az N betű fordítva íródott!326

1768 januárjában Paprika Miklós szálláson lévő háza és a mögötte lévő juhszín 
a benne lévő 71 juhval megégett.327 Ez év szilveszterén Gál János tavalyi üszőjét ölte 
meg egy farkas a marha állásban, mivel a béres társaival együtt a kunyhóban főzött, 
és a kutyák lármájára se ment ki. A kárról is a szállásbeli szomszédja értesítette a 
gazdát.328 A leírásból valamilyen kezdetleges szállás képe olvasható ki, a jószág vé
delmére állást csináltak, a gondozásukra kirendelt béresek viszont kunyhóban lak
nak, ahol valamilyen kezdetleges főzőalkalmatosság, tűzhely is volt.

Nagyobb területű, földből hányt építmény lehetett az akol. A városon belüli 
akolkert is erre utal, de a kintiek is ilyet sugallnak.329 A kinn tanyázó gulyának, 
ménesnek is nagyméretű aklokat csináltak. Belülről mély árok volt, amelyből kiter
melt földet a külső oldalon halmozták fel. IQ. Gőzön Jánosnak két kocsis lova is a 
felszegi nyomási csikós előtt lévén, az egyik a ménes akol árkába döglött.330 Ugyan
ilyen építésüek lehettek a szállásokon csinált akiok is. Zana István szállásán istálló 
is volt, melyet Varga Mihály a fele akollal együtt 50 forintért vásárolt meg.331 
Túróczi János a bodoglári baromtartó gazdaság kárára „nem tsak juharnak fejő iszt- 
rongát a barom járásban épített, hanem annak felette barmos marháinak is ott külö-
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nős aklot ásott, hogy marháit a bodoglári barom járáson legeltesse.” Mivel őt a ta
nács Zsanára osztotta be, oda hajtatják marháit.332 Kamhal urak, harkai birtokosok, a 
halasi földön, Bodogláron engedély nélkül marha aklot építettek. A város -  mivel 
ezt a területet szállásföldeknek kívánta kiosztani elrendelte, hogy bontsák le. 20 
gyalogember ment ki ásóval, kapával, és a pusztázók jelenlétében széjjelhányták, a 
földdel tették egyenlővé.333 1 8 1 3-ban a tanácsbeliek Valovár János tanyáját vizsgál
ták meg. Az 1792-ben kiosztott földön volt egy ház, egy istálló, egy juh szín és egy 
töltéses marha akol — azaz földből hányt akol, melyet a tanyahelyen kívüli szabad 
földre építette a gazda.334 A város Fehértón áccsal és felverővel építtetett birkaszínt. 
Szélességét 4 ölben, hosszát 20 ölben határozták meg. A felverő valószínűleg náda- 
zó lehetett.335 A város tanácsbeli Szuper Józseftől kapott kölcsön egy kúp nádat azzal 
a megjegyzéssel, hogy jövő őszig adják meg, mert abból szárnyékot akar csináltat
ni.336 Az építkezést az tette szükségessé, hogy a város eladta ménesét, nem tartván 
gazdaságosnak tenyésztésüket, helyette nagyobb számú birkát állított be.

A mezeikertek megszűnését, vagy átalakulását a redempció következtében kiala
kult földhasználat hozta magával, az akolkertek felszámolódásában szerepe volt a 
lakosságszám bővülésének. Már nem fértek el a város lakóház övezetében az utó
dok, kénytelenek voltak a városon kívül levő kertekbe építkezni. Felborult tehát a 
régi rend, az akolkertek lassan kiköltöztek a szántóföldekre, és mint tanyák, kezdték 
meg életüket, első időkben valószínűleg a régi rendeltetésnek megfelelve. A mezei- 
kertnek és az akolkertnek a szerepe itt már összeolvadt.

Juhászat

Kiskunhalas állattartásában a 18. század második felétől egyre jelentősebb lesz a 
juh, illetve a birkatartás. A szarvasmarha-piac beszűkülésével a juh jelentősége 
megnőtt, különösen azután, hogy a német és a spanyol birka, a merinói meghonoso
dott. A birkatartás a 19. századra meghatározó ágazattá fejlődött Halason is. A birka 
nehezen szorította ki a racka juhot. Az 1770-es években még komoly ellenállásba 
ütközött az új állat meghonosítása. A baromtartó gazdaságok azon voltak, hogy a 
birka tűnjön el a város határából, aki tartani akarja, béreljen számára máshol legelőt. 
Indokuk, hogy „a birka után sem ló, sem szarvas jószág nem legelvén elsatnyul, és 
elallyasodik. Az allyas jószágbul pedig élni és szolgálni semmi részre nem lehetne... 
több haszna volna szarvas jószágot és lovakat, mint ezeknek pestisét a birkákat tar
tani, lévén 1000 birkának, mellyeknek járásán 400 ökör eljárhat, quantuma csupán 
50 Ftra, az ökörnek pedig 136-ra exurgálna... a birkák egyedül magános haszonra 
valók volnának, ha mind a mezőben mind a városban lévő jószágok és lovak rüh 
által infíciáltattván, egész lónyájakat is megvesztegetnének... ezek szerént e város
ban éppen szokatlan sőt káros életnek módjáról a birka tartásról, mint közönséges
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veszélyt okozó gazdálkodásról letévén... számokra valahol ott járást árendálván 
határainkról, ló és barom nyájaknak járásaikból kivinné.”337 Még 1790-ben is a 
Helytartó Tanács parancsára azt válaszolják: „Ezen városban nem lévén oly jó mód- 
jok a Gazdáknak az építtetésben, hogy olly alkalmatos helyet lehessen csinálni a 
juhoknak, mint amilyent a selymes juhnak gyengesége kívánna, csak szárnyékokban 
szoktak az nagyobb falka juhok is teleltetni, úgy hasonlóan fel is ellettetni, mely 
miatt az ilyen juhnak fajzását elől vinni felette nehéznek tapasztaltatik...melly okok 
miatt ezen városban már most az sellymes juhok tellyességgel nem is tarthatnak.”338 
Minden tiltakozás ellenére azonban hamarosan megnőtt a birkatartás jelentősége.

A halasi birtokos gazdaközösséget képviselő tanácsnak állandóan küzdenie kel
lett az idegenből ilyen-olyan indokkal halasi földre jövő juhászokkal, akiket a hely
béliek is segítettek azzal, hogy földjüket, jószágukat árendába bocsátották nekik. Az 
egész kérdéskört legteljesebben összefoglaló vélekedést olvashatunk egy 1779-es 
jegyzőkönyvi bejegyzésben. „Az idegen birkás árendásoknak béhozása annyira 
invalescal (szokásba jön), hogy a kiknek 40 s 50 birkáik vágynak kívül való árendá
sokat fogadnak, még pedig olyanokat, kiknek két három száz juhaik vágynak, s 
ekképpen másoknak nagy kárt és praejudiciumot okoznának, lakos társaikat károsí
tanák, a közönséges pascuumot (legelőt) olyanoknak jószágaikkal terhelnék, kiknek 
semmi jussok nintsen drága áron váltott földeinkhez.” Újra szigorúan meghagyják, 
hogy idegenek nem jöhetnek be, hanem akinek kiadandó legelője van, az helybe
linek adja, hogy inkább azok boldoguljanak.339 Ez azonban csak jó szándék maradt, 
mert ezután is fogadtak a gazdák a földjeikre idegen árendás juhászokat. Horváth 
(bagó) István, Dóczi János nyájjuhásza Sándor Gergelyné tanyáját árendálta ki, ott 
„tulajdon ökreivel, cselédjeivel gazdaságot indított.” Mivel neki, mint számadónak 
60 juhnál több nem lehetett a birtokában, a város kötelezte a tanya visszaadását, gaz
dasága felszámolását. Sándor Gergelynek megparancsolták, hogy „a tanyáján maga 
gazdálkodjon, kaszállyon, mivel az ő mestersége egyedül a paraszti munka.”340

A juhnyájak ékessége is volt a rájuk kötözött harang. Balás János szegedi fejős
juhász Pakson a kovácstól 55 darab juhokra való harangot vett, valóságos kereske
dést űzött velük.341 Szalma Györgyöt azért vonták felelősségre, mert fejősjuhászként 
a gazdája juhairól harangokat lopott.342 Barabás, alias Loggo István juhász nyíráskor 
Szilágyi István uram isztrongájánál egy juhot adott harangokért.343 Hogy a harang 
nemcsak hangszerként szolgált, hanem szükségképpen ivóedényként is, azt igazolja 
Szégyi János példája, aki nyáron gazdájának egy eltévelyedett ökrét kereste. „A 
pirtói homokokban juhokra találván... mivel éhes voltam, egy harangot levettem a 
juhokról, egy juhot megfogtam és abba a harangba megfejtem, és a tejét megittam” 
-  vallja a 18 éves béres.344

A teleltetésnek több formája is élt Halason. Gyakran a jószágtartó gazdák, vagy 
a város a pásztor bérébe foglalta a teleltetést, máskor téli legelőt váltottak a nyájak
nak, ezt kombinálták a rossz idő esetére takarmány-kiegészítéssel. Voltak gazdák, 
akiknek feles takarmányuk lévén, másoknak vállaltak teleltetést pénzért vagy a
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teleltetett jószág egy részéért. A juhok teleltetését -  mint láttuk -  részben vásárolt 
vagy gyűjtött takarmánnyal, nagyobbrészt legeltetéssel oldották meg. Sokszor más 
falvakból béreltek téli legelőt halasi földön. Demeter Sámuel szentgyörgyi lakos 
400 darab birkájával illő fizetségért telelőre jönne a halasi földre. A tanács kiköti, 
hogy Erzsébet nap hete előtt nem jöhet, és Gergely nap hetiben el kell hagynia a 
város határát. „Ha a tél húzamos lészen, azon juhoknak itt való pascuatiójáért a taxá
ja 3 xrjával számolva darabonként, ha pedig a tél engedelmes lenne, duplán leendő 
fizetése mellett” engedik meg az itt-teleltetést.345 Szikszai, másként Nagylábú 
Mihály Gyertyaszentelőig 1035 juhot szénázott. A juhok 52 vetés szénát ettek meg, 
egy vetés 7 petrence volt.346

A juhászat egyik fontos haszna a tej. Általánosnak mondható a juhok fejése, és a 
tej feldolgozása sajttá. A fejés az esztrengánál történt. Túróczi János Bodogláron 
aklot készített, juhait ott tartani, fejetni megengedte a tanács.347 A fejősjuhászokat 
ittzéseknek, ittzés juhászoknak is mondották. Mindig a juhászok fejtek, a tej feldol
gozását azonban sokszor fogadott sajtos végezte. 1762-ben Gémes Erzsébet Tatáról 
származó asszony sajtosképpen szolgált Török Istvánnál.348 Az adatból nem világos, 
hogy tehén-, vagy juhtejet dolgozott-e fel, vagy mindkettőt. Juhász Ádámot -  vagy 
másként Mozgó juhászt -  lopáson érték. Társa is volt, egy Szentendréről való, Örsi 
Nagy Mihálynak sajtossaként szolgáló asszony.349 Gombos Éva sajtos asszony 
összeveszett a juhásszal és rávallott, hogy az egy juhát dudának megnyúzta.”350

Mivel a halasi juhászat sajátossága, hogy egy-egy gazda vagy gazdaközösség 
keretei között folyt, ezért keveset tudunk a pásztorfogadásról és a pásztorbérekről. 
A legtöbb adat a gazdálkodó, juhtartó város pásztorfogadásáról maradt fenn. Nyil
ván a gazdák is hasonló bérért fogadtak fel pásztorokat, így az egész Alföldre érvé
nyes képbe beleilleszthető a halasiak juhászata is. Megfogalmazták, hogy 1819-ben 
„a lótartás többnyire nagyobb költségbe kerül, mintsem abból bévett haszon szokott 
lenni...azért jobbnak ítélné a tanács, hogy a város szilaj lovai mihelyst felhíznak, 
tőkéstől eladassanak, és az azokból bévejendő pénz egy fillérig birka vételre, s a 
város juh gazdálkodásának gyarapíttására fordíttatik.”35' Tanulságos, hogy nem 
csak pénzen vett birkákat tart a város. Mind a lakosokat, mind a pásztorokat „haz- 
afijuji áldozattételre ösztönözték, a birkájok mennyiségéhez képest a város részére 
lejendő adakozásra” szólították fel.352

Ebben az időben történik meg a fajtaváltás, azaz a racka helyett a merinótartás- 
ra való átállás. Az értékesebb állomány tartása a bérezésben is kifejezésre jutott. 
Tumo János számadó bérét 6 pesti mérő búzában, 30 font szalonnában, 30 font só
ban 1 pesti mérő kölesben 2 pár csizmában, 6 bárány és 50 juh telelésében határoz
ták meg. A számadó köteles volt a juhokat felelletni, a sózás viszont a város köte
lessége lesz.353 Feró Pál a város nyájjuhásza 10 Ft-ot, 15 bárány és 140 birkatelel- 
tetést, 2 pár új csizmát, 90 véka búzát, egy mázsa szalonnát, egy mázsa sót, 9 véka 
kását kapott az éves bérébe. A búzát maga köteles megőretni, a lovai csak akkor 
kapnak télen takarmányt, mikor azokon szénázza a juhokat. Tűzrevalóról is neki kell

153



gondoskodnia.354 Vitzei Kura Istvánt a város bárányai mellé fogadták őrzőnek. Bére 
minden hétre 1 Ft, 2 kenyér, 1 font szalonna. 1 ittze főzelék és hozzá való só, míg a 
szolgálata tart.355 Ha a nyáj kislétszámú volt, gyakran fogadtak hozzá őrzetőt, azaz 
idegen juhokat, hogy mind a legelőt kihasználják, mind a pásztorbért közösen köny- 
nyebben adhassák meg.

A juhok elletése február végére, március elejére esett. 1825-ben a bíró jelentette, 
hogy a város juhait már elletőre hajtották Fejértóra, számítva a rossz időre, szá
mukra néhány szekér szénát kellene vinni, vagy Burkus Mihály erdőcsősztől venni 
egy boglyányit.356 Az ellés időszaka attól függött, hogy a kosokat mikor eresztették 
a nyájra. Besnyey Zsigmond főbíró a tanács nevében intézkedett, hogy a város 
birkanyájából 200 db igazi, magnak való anyát kiválasszanak, azokat 8 kossal 
Fehértón külön őriztették mindaddig „míg csak tökéletesen felűzettetnek, és a koso
kat már Demeter előtt egy héttel reájuk eressze” a juhász. Ebben az időben vették a 
8 kost báró Orczy kisszállási majorjából 246 forintért.357 A Demeter napnak (okt. 
26.) a jelentősége -  úgy tűnik -  a halasi juhászaiban meglehetősen nagy volt. Szinte 
minden határterminust hozzá igazítanak. 1802-ben pl. azért halasztják el a 
Szolnokon vásárolt, és Újfaluig leúsztatott 700 szál fenyő hazaszállítását, „mivel 
demeteri juh számolás és bíró választás” van a városban.358

A Kiskunságban a juhnyájak mellett különösen nagy szerepe volt a szamárnak. 
Ezen szállították a terhet, hátán utaztak, élelemért jártak vele a városokra. Érsek 
Ferenc juhászbojtárt azért vádolták a tanács előtt a gazdái, mert szamárral jött be 
kenyérért, a jószág valamiért egy sövénynek szorította úgy, hogy a szűre is elsza
kadt, ezért a szamarat a tüzcsiholó acéljával megsebesítette.359 Kerék Talp nevű 
juhász halasi lakos Lapéta Mihálynak egy szamárért 3 birkát adott.360 Miskei 
Tamásné árendás szerződésében a juhok mellé két öreg szamarat is átadott Budai 
Jánosnak.361

A juhászat sokféle haszonvétele közül a gyapjú is fontos volt. A múlt század ele
jéig általános gyakorlat volt az Alföldön a juhok kétszeri nyírása. Külön számítot
ták a tavaszi nyírású gyapjút -  ez volt az értékesebb -  és az őszi nyírásét. A 18. 
században még a hazai és külföldi feldolgozók jelentkeztek a gyapjú megvásár
lására, majd lassan közvetítő kereskedők -  leginkább zsidók -  kezébe került ez a 
tevékenység. A kereskedők a gyapjú lekötésekor foglalót adtak, a hátramaradó ősz- 
szeget derék pénznek mondották.362 A tanácstól kirendelt hiteles emberek, a mázsa
mesterek ellenőrizték a mérést.363

Hogy a gyapjú minél elfogadhatóbb minőségű legyen -  különösen a merinói -  
fontos volt nyírás előtt tisztítani, ami a birkák úsztatását jelentette. Mivel megfelelő 
úsztató nem mindenhol volt, ezért nagyon felértékelődött azok helye. 1792 őszén a 
szomszéd árendás Tarkóné kéri, mivel a szárazság miatt nála nincs megfelelő úsz
tató, a halasi tanács engedje meg neki, hogy itt úsztathassa meg az őszi nyírásra váró 
juhait. A jó szomszédság okán meg is engedik, kiköti azonban a tanács, hogy csak 
az úsztatásra jöhetnek a juhai, legeltetnie azokat nem szabad.364 Máskor pedig a
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szomszédos Orczy báró ispánja kéri, hogy a fehértói vagy az inokai tavakban enged
je meg a város, hogy a 9000 juhukat ott úsztathassák.365 Fridrich Antal bócsai 
árendátor is engedelmet kért juhai úsztatására a közel lévő Albert topolyájában.166 
1837-ben a város Fejértón deszkából juhúsztatót csináltatott a lakosok birkái számá
ra. Ennek használatáért 100 juhtól 15 krajcárt szedett a város.367

A halasi juhtartásnak volt még egy sajátossága, a bérbeadás. A redemptus gazdák 
részben a művelhető földjeiket, részben a szállásaikat és a juhnyájukat árendába 
adták hosszabb-rövidebb ideig. Erről szerződést kötöttek, benne gondosan kimun
kálva minden feltételt. Különösen a múlt század első felében, a merinó birka elter
jedésével vált ez a tartásmód rendszeressé. Az 1795 augusztusában kötött, és a ta
nács előtt felolvasott kontraktusban abban állapodott meg Sípos Gergely öreg Racs- 
mán Mihállyal, hogy 100 öreg számú juhát 4 esztendőre árendába adja neki azzal a 
feltétellel, hogy egy juh szám után esztendőnként 10 garast ad, ez 50 rhénes forintot 
tesz, melyet két alkalommal, a két nyíráskor köteles fizetni, ezen kívül ad 5 icce 
vajat, egy őszi sajtot és egy vágóbárányt esztendőnként.368 Jánosi György a fejértói 
földjét 800 öreg számból álló birkájával együtt öt esztendőre adta árendába Tóth 
János esküdtnek.369

Csete Dániel Búvári Ferenccel kötött kontraktust a Füzes szélben levő tanyai 
földjére, a rajta lévő épületekkel és kerttel Demetertől négy esztendőre. Átadott 70 
darab tartani való bírgéket, melyek után darabonként 1 forintot fizetett évenként két 
részletben, ősszel és tavasszal a nyírések alkalmával. A jussát fenntartja arra, hogy 
évenként a birkák számát tízzel gyarapítsa, melyek után ugyancsak fizetnie kell a 
bérlőnek. A pénzen kívül a bérlő még tartozik évenként 30 font sajttal, 6 font túró
val és 10 icce vajjal, „mindnyáját ősszel, s ollyan alkalmatosát, hogy az asztalomon 
jó ízléssel használható legyen.” Ad még tavasszal a bérlő egy jó vágóbárányt, ősszel 
a szüretre egy jó vágóbirkát. Tartozik a bérlő a tanyának gondját viselni, tapasztani, 
meszelni, a tetejét „nádazással, szegéssel jó állapotban tartani.” Ezért a fejértói nád
nyilasának vágási jogát átengedi. A tanyán lévő nagy kertnek is gondját kellett visel
nie, „minden ott lévő árkokat, az ott ültetve lévő fákkal együtt jó karban tartsa, sőt 
több ültetendő fákkal szaporítsa.” Köteles lesz a földet trágyázni, de csak azt a részt 
szánthatja, amiben előzetesen megegyeznek. „Kamarának fel építtése eránt arra 
kötelezi magát az árendáns, hogy ő a földét meghordja, a falát fel vereti, a felverőt, 
nádazót, faragót ő kifizeti, én pedig ahhoz nádat, fát és gúzst szolgáltatok, ezen kívül 
ha ő ottan pintzét épít, annak árát illő betsü vagy egyezség szerént az árenda végez- 
tivel néki megfizetem. Ha a maga és az én jószágom teleltetésire nézve birke színét 
tsinálna, arra is az árenda végén megegyezünk.”370

Borús Gergely, a Czifra Ádámmal kötött szerződésben átadott 2 öreg kost, 30 
örül, 70 nyöstény és 22 bárányból álló juhnyájat, „mellyek tésznek — a bárányokat 
hármával számítván egy párba 116 V3d rész öreg számot, mind jó tartani való 
birkákat 4 egész esztendőre ollyan módon, hogy a Balog hegyénél lévő egész 
földemet a birkákkal együtt szabadon használhassa.” Az árendába ad esztendőnként
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„minden öreg számú juktól 1 Ft-ot, 15 ittze jó, kifőzött vajat, 30 font jó sajtot, 2 vágó 
bárányt, 1 öreg örüt és 1 öreg nyöstény vágót. Szüretkor a szöllöm termését, venyi
gét esztendőnként haza hordja, mellyért mindenkor kap egy akó szép bort, ezen 
kívül egy fías tehenemet kitelelteti, és 10 mérő búzámat vagy a vízi malomra, vagy 
esztendőnkint itthon megőreti.”371

Nádnyilasok

Az eddigi példákban is előfordult, hogy a bérbe adott szállással, földdel a nád
vágási jogot is átruházta a gazda a bérlőre. Halason ugyan kevés nád termett a vize
nyős réteken, tavakban, így annál nagyobb volt a becsülete. Hiszen a házak teteje jó
részt nádból készült, számyéknak is nádat adott a gazda, de a törmelékes, apró nád 
kiváló tüzelőanyag volt ezen a fában szegény vidéken. Ha pedig a takarmány kevés
nek bizonyult, lekaszálták a nádat, mint pl. 1778-ban, amikor Bene Ádám bírói en
gedetem nélkül nádat kaszálni bátorkodott. Járószékben mintegy petrencére való 
gazt kaszált -  ezzel védekezett. A gazt elkobozta tőle a város.372 Öreg Juhász Sándor 
és Perge Márton majsai lakosok a Csődör halma körül gazt és nádat vágtak. A csősz 
a két lovukat, kocsijukat behajtotta. „A majsai lakosok megérdemelnék -  így a 
tanácsi vélekedés -  hogy jószágok vesztésével büntettetnének, mindazonáltal néz
vén jó szomszédságra, 6 forintra büntettetnek.”373 Tegzes Jánost azzal vádolták, hogy 
a rétben nádat vágott. Ő azzal védekezett, hogy még a nyáron a csárdához tartozó 
kaszálón vágatott csatakot és lenge nádat.374 A csatak sásféle növény, sziki káka. 
Hasonlóan vád alá került Bartek Pál fia, aki a rétből egy kocsi nádat levágott. Az apa 
azzal mentette a fiát, hogy gazért küldte, és amit hozott az nem nád, hanem csatak. 
Volt, amikor tudatlanságból vágtak bele a tilalomba tett nádasba. 1795-ben a mé- 
szárszék-árendátorok kérték a tanácsot, hogy mentse fel őket e büntetés alól, mivel 
a Járószékben az árendához osztott kaszáló a nádas réttől nem volt „sem hantokkal 
sem más jelekkel elszakasztva,” a kaszások nem tudván a határt, kaszáltak bele a 
tilalmasba. Mivel igazuk volt, ezért nádas szénájukat nem vette el a város, de elren
delik a kaszáló és a tilalomba tett nádas hancsikokkal való szétválasztását.375

A nádat ugyancsak redemptus jog alapján mérték. Rébék György a tőke szállását 
10 forint nádjussal Salamon Jánosnak kívánta eladni. Mivel a nevezett irredemptus, 
ezért a tanács elrendelte, hogy ha arra redemptus vevő jelentkezne, úgy annak van 
vételi elsőbbsége.376 Mindig az éves termést vették alapul, alkalmi osztókat jelölt ki 
a tanács, és az előzetesen számba vett nádmennyiséget kinek-kinek a redempciós 
jussa alapján adták ki. Erre a munkára mindig a téli hónapokban került sor, ahogyan 
az idő engedte, többnyire a befagyott réteken volt alkalmas mind az osztás, mind a 
nádvágás. 1756. december 10-én a tanácsülésen határozták el, hogy „a nád osztály
nak végben vitelére és jobb rendel való eligazítására... kimennyenek, egyúttal a
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deputátumuk a nádmérőknek minden napra 30 xr-ban limitáltatnak, azon kívül ételt 
és italt a város házátul kapnak.”377 Ez a több napig tartó, több embert foglalkoztató, 
fáradságos munka honorálása mindig a tanácsi kasszát terhelte. A város számára is 
vágattak nádat, hiszen a gazdálkodó, épületekkel, tanyákkal rendelkező tanácsnak is 
szüksége volt mind fedélre, mind kerítésre vagy tüzelőanyagra. 1778 novem
berében, hogy a lakosok „nádbeli jussa szaporíttasson,” elrendelte a tanács a szabad 
rétek tilalomba tételét. Ekkor a város számára a Járószéket foglalta le.378 Máskor úgy 
gondoskodott magáról a tanács, hogy előírta, miszerint minden lakos a város szá
mára 30 kéve nádat köteles levágni és beszolgáltatni.379 1849-ben a városnak és a 
hivatalnokok bérébe adandó nád mennyisége 5800 kéve volt.380

Volt esztendő, amikor nem fagyott be a rét, mint pl. 1796 febmárjában. „Mint
hogy a mostani különös fagy nélkül való időre nézve az osztók nem jégén járnak, 
hanem sok helyeken vízbe, a kutu is igen nagy lévén, ruhájok az egész napi nád közt 
való járással luczkolodással nagyon szakadna, nagy akadályokkal menne végbe 
ezen munka, erre nézve az osztóknak napszámokra 10 garas, az osztó deputátusok- 
nak pedig 12 garas rendeltetik.”381 Máskor a nád osztók amiatt panaszkodtak, hogy 
„víz nem lévén a réteken, különös nehézséggel vitték véghez a nád osztályt.” A 
tanács elismerte a kérés jogosságát, ezért a tőröket és klaftereseket 8 garasával, a 
laistromos deputátus nád osztókat 12 garasával fizették ki.382 A klafteres német szó, 
az ölezés munkáját végző férfit jelölte. 1808. január 7-re tették a nádosztás kezde
tét. Meghatározták, hogy „a város alatt esendő rét dühöknek hossza 20 öl legyen, 
nem külömben a Fejértói düllő is a tavalyi mivoltában maradjon, azaz 15 öl 
legyen.” A nádtörők és düllőzők napi bére 45 xr, a klaftereseké 51 xr, a laistro- 
mosoké 1 Ft.383 1812-ben a nádvágók bérét 18 krajcárban állapították meg, ekkor a 
dűlők hossza mindenhol 15 öles, a takarmánynak levágható gaz osztályban 10 ölet 
számítanak dűlőnként.384 Ha kevesebb nád ígérkezett, a dűlők hosszát csak 10 ölben 
határozta meg a tanács. Inkább óvatosak voltak a dűlők hosszának megállapítá
sában, hogy mindenkinek jusson birtoka arányában nád, és ha nagyobb terület 
kimaradt, inkább még egyszer osztották, mint pl. 1792 márciusában, amikor a száraz 
rétekből még egy hat öles dűlőt alakítottak ki.385 A nádosztók mindig ölezővel 
mértek. Egyik alkalommal ifjabb Babos István és Kováts Kis István éjszakának ide
jén Szabados Józsefnek 4 ölre való nádját, Szabó Mihálynak pedig vett nádnyilasát 
-  összesen 7 fa  ajját vagy 14 ölet -  levágta és elvitte.386

Olyan esztendő is volt, hogy a vízhiány miatt nád szinte semmi sem termett. 
Ilyenkor az egészet gaz jussként, azaz takarmányként hasznosították.387 A szárazság 
ellen úgy igyekeztek védekezni, hogy a nedvesebb területekről vizet eresztettek a 
nádas rétekbe. 1797 márciusában pl. „a mostani nagy szárazsággal kifogyván a 
város alatt lévő nádas rétekből a vizek, azon reménység alatt, hogy valami módon 
vizet lehessen eresztgetni a nádas réteinknek megnedvesítésére, az Fejeték névű 
vizenyős és forrásos hely megásatni, és árok alá vetetni a közelebb múlt hétfőn a 
Tanátsnak megegyezésével” elrendelték.388 A nádas területét, ha a szükség úgy
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hozta, tisztították is. 1796-ban Fejértón a fel nem osztható és le nem vágható nád 
sorsáról úgy intézkedett a tanács, hogy mind ezt, mind a „magos kutut, mely mind a 
nád levágásában mind az újnak növekedésében akadályra vagyon,...az meggyújtas- 
son, és a rét ilyen formán tűz által megtisztíttasson.”389

Itatás, kutak

A halasi állattartó gazdálkodás is a legeltetésre épült. A jó minőségű ivóvíz mind 
a határt járó emberek, mind a legelő állatok számára nélkülözhetetlen. A város hatá
rában viszont nem volt folyó, csupán tavakról vagy ásott kutakból lehetett a nagy
számú állat szomját oltani. Ezért a víznek igen nagy volt a szerepe, jelentősége. A 
kutak tájékozódási pontként szolgáltak, nevet adtak nekik, gyakran a határrész is ezt 
a nevet vette át. Különösen a 18. századtól szorgalmazták az ásott kutak készítését, 
amelyek az egészséges jószágtartás alapfeltételei közé tartoztak.

A kút és az azon való itatás gyakran volt vita tárgya, különösen határok szélében. 
Pl. 1836 decemberében észrevették a halasiak, hogy a haszonbérlő vadkertiek a 
pirtói pusztahatár szélén, de már halasi földön, a tó fenekén kutat ásattak, marha 
itató kutat csináltak. „Mint látván a küldöttek, a kútgémet azonnal letörették, a kút- 
ágast ledöntették, és végre -  minthogy egyebet nem tehettek -  a vedret is elhozták. 
Minthogy ezt elégségesnek nem látták, még egy ásó erőt is kiküldeni jónak látják, 
mely az egész kutat bévágja, és azáltal más határában idővel tellyes jusst formálható 
objektet végképpen semmivé tegye.”390

A kút különböző anyagokból, és különböző formában készülhetett. A legegysze
rűbb a gyalogkút, ilyenbe döglött Ferencz György hetedfü meddő kancája. A tanúk 
állítása szerint a kút régi volt, mert a belőle kihányt föld már teljesen begyepe
sedett.391 Ez oldal nélküli gödörkút lehetett, melynek aljába összegyűlt a víz. Vas 
Gergely szállásánál Rekettyén is hasonló gyalogkutat ástak, melybe László Mihály 
ötödfíí kanca lova beledöglött. „Nem közönséges haszonvételre való kút vagy kút 
bánya volt, hanem Vas Gergelynek tsak különös maga hasznára ásott ivó kút vagy 
gödör.” A csikóst vigyázatlansága, és „vastag tudatlansága” miatt marasztalta el a 
tanács, mivel a gödörbe esett lovat a nyakára hurkolt kötél segítségével akarta 
kihúzni, így a ló megfulladt, a gazdát pedig azért, mert „a kút gödröt bé nem vonta, 
vagy illendő kerítéssel nem tartotta.”392 A balotai pusztára a Sas heverő nevű hegy
hez is küldöttség ment, hogy megnézze, valóban a juhász gondatlansága okozta-e a 
kárt. „Azon hely nem sáros, nem vízállásos, hanem homokos, és száraz hely, 
keskenyen mintegy háznak tágassága nyúlik alá, fellyül és két mellyéken butzkás, 
az alsó végén két gyalog kút gödör, és azokban most is víz vagyon.”393

Halas homokos határában azonban mindenképpen kellett, hogy valami oldala 
legyen a kútnak, nehogy beomoljon. Ilyen anyag volt a sövény, melyet a vízig
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10. Kiskunsági kopolya kút.
Tálasi István 1936. 4. kép alapján

kerítés módjára fontak meg. A Kecel felé eső határrészen földrajzi névként maradt 
meg a Sövényes kút elnevezés.394 A városháza előtt 1728-ban kutat készíttetett a 
város, melynek oldalát fenyőfából rótták fel?95

Az eresztői gazdaság amiatt panaszkodott, hogy sok kára származik a Szarkásra 
való áttelepülés miatt. Kérik, hogy legalább az ott elhagyott kútjaik helyett a város 
költségével számukra új kút csináltasson. A város felajánlotta, hogy építsenek két 
kutat, melyhez a fát a város adja. A fát a gazdaság Szegedről szállíttassa haza, mely
ből a kívánt kutakat csináltassák meg.396 1806-ban a Felszegen és az Akasztó-hegy 
mellett csináltatott a város ivókutat. A téglát rossz minőségűnek találták, ezért Bajá
ra menesztettek tanácsbelieket fenyőszálakat venni.397 Más évben pedig a barom- 
kutak felállítása végett Szegeden vesznek 100 szál fenyőt.398 1810-ben mind új 
baromkutak csinálásra, mind a régiek javítása okán a Jászberénybe gyűlésre menő
ket bízták meg, hogy Szolnokon fenyőszálakat vegyenek „amennyit lehet, és Alpár- 
ra vagy Újfalura leszállíttassák.”399 1799-ben szóba került a csordakutak javításának 
ügye. A város elmarasztalja a gazdaságokat, hogy miattuk ment annyira tönkre a 
kút, de a felújítás költségeit a város vállalja. Annál is inkább, mivel „nemtsak az 
lakosoknak marhái szoktak innya, hanem a város határjain által menő vidéki marhák 
is. Mellyéktől az itatás kedviért a város cassájába a íübérrel együtt meglehetős 
jövedelme szokott bejönni a városnak, amelyből azon költség könnyen telik.”400 A 
Göbölyjáráson két kutat csináltak, a város költségére. Makra Gáspárt bízták meg a 
munka felügyeletével, a felfaragtatással. A kutak hossza (mélysége) egyenként 3 öl,
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a „belső világossága egy öl.”401 Más alkalommal a barom és csorda kutak felkészí
tésének, megtisztításának, és ahol szükséges újak felállításának az ideje eljővén 
elrendeli a tanács, hogy a felkészítést, azaz a tavaszi felszerelést, napszámosokkal 
végeztessék el a gazdaságok. A költségekre minden gazda egy öregmarha- vagy 
lószámtól 15 krajcárt fizessen. Aki nem fizet, az maga dolgozza le napszámosként a 
díjat. A másodbírót, Zseni Jánost Szegedre szalasztják fenyőszálak vásárlására, 
hogy a munkát anyaghiány ne akadályozza.402

1838 őszén Bács vármegyéből fogadnak hat kútásót. A szerződés alapján bérük 
minden öl mélység után 9 forint, a kút átmérője 5 láb. A kútásók naponta élelmezé
sükre 3 font juhhúst is kapnak.403 1824-ben a barom kutakat a beneficiális kassza ter
hére helyezik üzembe a tavaszi jószágkiverés előtt. Előírja a tanács, hogy ahol kevés 
kút van, ott téglából készítsenek újakat „és kútágasok, gémek, ostorfák, dézsák, 
vájúk megszereztessenek, s a gulyások a barmoknak kúton lejendő itatására szorít- 
tassanak.”404 Vályúkat többnyire Szegeden vásároltak. 1796-ban Csendes György a 
Szegedről hozott vályúknak szállításakor megdöglött ökreinek árát kéri a tanács
tól.405 1798-ban a Szegeden járt tanácsbeliek azt jelentették, hogy „barom kutakra 
kívántató válukat tellyes lehetetlen volt kapni.” Azért a város fehértói erdejéből 
vágattak ki vastag nyárfákat, abból csináltattak vályúkat.406 1803-ban „a szegedi sza
lonna vásár ideje itt lévén, minthogy a városnak szalonnája elfogyott, arra nézve, 
hogy elégséges szalonna vétessen,” küldöttséget menesztett. Egyúttal megbízták 
őket, hogy barom itató válókat és dézsákat is vegyenek.407 Mivel Szegeden nem kap
tak, ezért a vásárhelyi Úmapi vásárra menesztettek küldöttséget, ahol „számos 
vályúk szoktak lenni.”408

A Jászkun Kerület is aggódva figyelte, hogy elegendő kút van-e az állatok 
itatására, szorgalmazta ezek készítését. 1838-ban pedig egyenesen a helyi tanácsok 
kötelességévé tették a kutak készítését és rendben tartatását annak minden anyagi 
terhével együtt.409 „Az alszegi ökörcsordának, minthogy ekkoráig semmi itató helye 
az Inokai és Fejértói tavaknál egyéb nem volt, szükségesnek találtatott, hogy az úgy
nevezett Kalapos és Róka likak síkján ahol a legalkalmatosabbnak fog találtatni, 
minden időhalasztás nélkül tégla kutak, valamint az alszegi tehén csorda járásban is 
egy tégla kút tsináltassék.” A beneficiális kassza terhére fogadtak kőműveseket és 
kútásókat.410

Összegzés

Kiskunhalas 18-19. századi gazdálkodásában -  mint láttuk -  sajátos szervezett
ség érvényesült. A török kort átvészelt közösség önvédelmi rendszere minden 
bizonnyal szerepet játszott abban, hogy néhány évtizedes leszorítottság után siker
rel vívta meg küzdelmét az egykori önállóságért, és a többi jász, nagy- és kiskun
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településsel együtt 1745-ben végbevitte az önmegváltást, a redempciót. Ez a szabad 
státus határozta meg a következő közel másfél évszázadban a város gazdasági és tár
sadalmi életét, prosperitását.

Halas a 18. századra a megváltott pusztákkal az egyik legnagyobb határú alföldi 
mezőváros lett. A rossz természetföldrajzi adottságai -  elsősorban a futóhomok -  
miatt azonban ez nem jelentett semmiféle előnyt. Sőt, kifejezetten hátráltatta a szán
tóföldi gazdálkodás kiterjedését. Ebből is következett, hogy a vizsgált időszakban 
Halas gazdálkodását döntően a legeltető állattartás jellemezte. Nagyszámú gulya, 
ménes, számtalan juhnyáj, és néhány konda élte a roppant nagy határt. Tanulságos 
viszont, hogy a források alig szólnak rétgazdálkodásról. A telelő állatok takarmá
nyát részben a szántóföldeken termelték meg, részben a tanyákhoz tartozó, a 
homokbuckák hajlataiban meghúzódó vizenyős réteken gyűjtött szénával igyekez
tek előteremteni.

A város életében jól elkülönült a szántóföldi (tanyás) földművelő gazdálkodás, 
és az állattartás. Üzemszervezetileg ugyan egységet képezett, de a gyakorlatban két 
különvált világ volt. A redemptus gazdák elsősorban a szántóföldi növénytermelést 
űzték, míg a nagyszámú jószágot rábízták a pásztorokra. Az állattartás színes, gaz
dag világát az emlékezet szinte napjainkig őrzi, de a levéltári forrásokban is nagyon 
értékes, használható információ maradt fenn, és a néprajzi irodalom is feldolgozta 
ezt. A történeti források elemzése lehetőséget ad a gazdálkodás rendszerének árnyalt 
bemutatására. Látható, hogy egy kiválóan szervezett, a redemptus birtokos gazda
közösség érdekeit szem előtt tartó tanácsi irányítás érvényesült.

A gazdálkodás rendszere néhány sajátosságon túl teljes mértékben beleillik az 
alföldi mezővárosok korabeli gyakorlatába. A földművelés elsősorban az önellátást 
szolgálta, de ennek üzemközpontja a szállás vagy a tanya volt, amelyik jelentős 
szerepet játszott az állattartásban is. Ezek a szállások a török idők alatti akolkertek- 
ből fejlődtek tovább az újabb igényeknek megfelelően. A gazdálkodás döntő ténye
zője az állattartás, amelyik a mezővárosi üzemek legfontosabb bevételi forrását 
jelentette. Nem túlzás azt állítani, hogy az egész gazdálkodás az állattartás érdekei
nek volt alávetve. A szűkös levéltári források példái is ezt erősítik meg. A 18. század 
első kétharmada még a hagyományos nagyjószágtartásnak az időszaka, majd a 
század végétől átalakul, és a birkatartás lesz a meghatározóbb.

A halasi gazdálkodás másik ága, a földművelés, az első szakaszban még döntően 
gabona monokultúrát jelent. Tanulságos, hogy már a legkorábbi időben megjelen
nek a néhány évre szóló, egy-egy növénykultúrának helyt adó apró osztás földek. Itt 
vernek gyökeret az újvilági növények, mint pl. a kukorica, a burgonya, a napraforgó, 
és innen hódítják meg majd az egész határt. Halas gazdálkodásában a szőlő- és 
gyümölcskultúra is számottevő volt, nem szorult behozatalra a város, sőt inkább a 
felesleg értékesítése volt a jellemző.

A 19. században a népesség számának szaporodásával mind nagyobb területeket 
törnek fel, fognak szántóföldi művelésbe. A szántóföldek bővülése egyúttal a tanya
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világ kiteljesedését hozza, visszaszorul a legeltető állattartás. A halasi tanyák mind 
az állattartás mind a földművelés üzemközpontjai, századunkra az utóbbi válik meg
határozóvá. A szaporodó tanyák a múlt század közepétől már előkészítették a belter- 
jesebb irányba mozduló átalakulást.
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61 Nagy Szeder István: Adatok Kiskun-Halas 
Város történetéhez I-П., Kiskunhalas, 1924,1. 92.

“ Hjkv 1767. dec. 9. 49-50.

65 Tóth János: Kis-Kun-Halas Város története. 
Nagykőrös, 1861. A levéltárban Őrzött kéziratot 
(1808. 287) idézi Nagy Szeder István., 1923., 
Nagy Czirok László: Pásztorélet a Kiskunságon. 
1959. 32.

66 Hjkv 1803. febr. 27. 167/31.

67 Hjkv 1767. okt. 23.22.

“ Hjkv 1785.júl. 25. 261.

69 Hjkv 1790. aug. 30. 229/131.

70 u.o.230/134-2.

71 Tóth János, 1808. idézi Nagy Szeder István, 
1923.

72 Hjkv 1791. dec. 9. 356/1.

73 Hjkv 1792. máj. 25. 408.

74 Hjkv 1808. dec. 31. 314/220.

75 Hjkv 1811. máj. 6. 278-279/106.

76 Hjkv 1810. szept. 3. 142-145/234-3.

77 Hjkv 1810. szept. 9. 145/235-2.

78 Hjkv 1823. ápr. 1. 416/e.

79 Hjkv 1838. ápr. 28. 22/52-1.

“ Hjkv 1772. márc. 17. 81.

81 Hjkv 1825.aug.23. 325-326/160-3.

82 Hjkv 1765. júl. 20.284-285.

83 Hjkv 1793. aug. 11. 96/319.

84 Hjkv 1767. dec. 9. 51.

85 Hjkv 1777. márc. 2. 149-5.

86 Hjkv 1782. ápr. 21. 440-441/1-3.

87 Hjkv 1782. máj. 15.415-416.

88 Hjkv 1782. máj. 15. 416-417.

89 Hjkv 1787. ápr. 22.40/1.

“ Hjkv 1792. ápr. 15. 396/1.

91 Hjkv 1795. ápr. 24. 306/150.

92 Hjkv 1783. jún. 10. 77/1.

93 Hjkv 1791. márc. 6. 285.

94 Hjkv 1817. jan. 7. 185/1-c.

95 Hjkv 1824. júl. 12. 96/108.

96 Hjkv 1844. márc. 9. 30/53.

97 Hjkv. 1849. ápr. 5. 111.

98 Hjkv 1816. febr. 16. 221-222/64. 

“ Hjkv 1823. márc. 9. 406/62.

100 Janó Ákos, 1965, 84.

101 Hjkv 1778. máj. 8. 66.

102 Hjkv 1788. szept. 21. 122.

103 Hjkv 1791. ápr. 26. 296.

104 Hjkv 1811. márc. 24. 241-242/36.

105 Hjkv 1791. aug. 3. 339.

106 Hjkv 1780. dec. 22. 306/4.

107 Hjkv 1787. márc. 20. 47/2.

108 Hjkv 1808. nov. 12. 302/202. 

m Hjkv 1794. dec. 12. 279/55.

110 Hjkv 1787. márc. 25. 34/1.



1,1 Hjkv 1787. ápr. 4. 37.

112 Hjkv 1781. 11.

113 Hjkv 1843. ápr. 2. 492/77.

114 Hjkv 1807. ápr. 4. 127/16.

115 Hjkv 1843. okt. 5. 543/184.

1,6 Hjkv 1767. aug. 31. 10-11.

117 Hjkv 1770. jún. 11. 165-166.

1,8 Hjkv 1825. márc. 14. 256/66-c./

119 Janó Ákos, 1965, 84.

120 Hjkv 1814. ápr. 9. 178/64-h.

121 Hjkv 1790. jún. 19. 223-224/113.

122 Hjkv 1767. ápr. 3. 422-423.

123 Hjkv 1791. jan. 2. 362-363.

124 Hjkv 1760. márc. 25.255.

125 Hjkv 1838. márc. 12. 10/27.

126 Hjkv 1825. márc. 14. 263/79.

127 Hjkv 1810. ápr. 30. 97/191-b.

128 Péter Ferenc: Családkönyv a nemes Kiséri Pé
ter családról, in: Szakái Aurél (szerk.) Péter csa
lád. A nemes Kiséri Péter család Kiskunhalason. 
Kiskunhalas, 2000.72.

129 Hjkv 1816. okt. 12. 156/232.

130 Hjkv 1818. júl. 8. 496/293.

131 Hjkv 1774. nov. 15.

132 Hjkv 1824. jún. 13. 82/88.

133 Hjkv 1825. jún. 20. 302/137-1.

134 Hjkv 1824. júl. 18. 97/110.

135 Hjkv 1837. aug. 13. 375/180.

136 Hjkv 1767. júl. 25. 1.

137 Hjkv 1768. dec. 17. 213-214.

138 Hjkv 1790. szept. 1. 256-257.

139 Hjkv 1777. okt. 20. 15.

140 Hjkv 1766. febr. 24. 309-310.

141 Hjkv 1821. jan. 9. 5/6.

142 Hjkv 1766. nov. 27. 373.

143 Hjkv 1792. márc. 21.457.

144 Hjkv 1767. ápr. 3.422-423.

145 Hjkv 1764. febr. 12. 38-39.

146 Hjkv 1788. jan. 25. 94.

147 Hl. D fasc.36.No 70. 1777. szept. 19.

148 Hjkv 1782. máj. 6. 413-414.

149 Hjkv 1825. júl. 11. 308/145.

150 Hjkv 1842. máj. 7. 389/77.

151 Hjkv 1796. szept. 7. 83/328.

152 Hjkv 1759. aug. 18. 173-174.

153 Hjkv 1766. jan. 31. 303-304.

154 Hjkv 1775. febr. 23. 40/2.

155 Hjkv 1793. aug. 11. 96/320.

156 Hjkv 1794. jan. 22. 253.

157 Hjkv 1795. dec. 5. 95.

138 Hjkv 1769. máj. 14. 287-288.

159 Hjkv 1766. okt. 27. 366-367.

160 Hjkv 1792. okt. 25. 471.

161 Szakái Aurél, Kiskunhalasi szélmalmok. A ha
lasi szélmalmok száma és helye 1799-1997, in: 
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun Megyében 
1995-1996, Kecskemét, 1997. 165-178.

162 Hjkv I. 3-4. -  a bejegyzés évszám nélküli

163 Hjkv 1758. júl. 11. 131.

164 Hjkv 1767. júl. 26. 2-3.

165 Hjkv 1797. febr. 13. 148/128.

166 Hjkv 1802. jún. 7. 93-94/121.

167 H. krim. jkv 1802. jún. 20. 268/284.

168 Hjkv 1800. ápr. 28. 96-97/261.

169 Hjkv 1812. márc. 2. 356-357/31.

170 Nagy Szeder István., 1923. 184-185. -  a be
jegyzés évszám nélküli. -  Az állatkereskedelem 
gazdag irodalmából csak néhányat ajánlok az 
érdeklődő figyelmébe. Makkai László: A pusztai 
állattartás történelmi fordulói. Ethnographia 
LXXXI1. (1976.) 30-34., Káldy-Nagy Gyula: Sta
tisztikai adatok a török hódoltsági terület nyugat 
felé irányuló áruforgalmáról 1560-1564-ben. Tör
ténelmi Statisztikai Évkönyv 1965-1966., Szabó 
István: A magyar mezőgazdaság története a XIV. 
századtól az 1530-as évekig. Agrártörténeti tanul
mányok 2. Bp., 1975. -  A Kiskunság hagyomá
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nyos állattartásáról két munkára hívom fel a fi
gyelmet -  Tálasi István: A Kiskunság népi állat
tartása. Bp., 1936., Nagy Czirok László: Pásztor
élet a Kiskunságon. Bp., 1959.

171 Hjkv 1791. nov. 15. 349-350/2.

172 Hjkv 1779. jan. 22. 130/1.

173 Hjkv 1790. jún. 1. 217-218/93-95.

174 Hjkv 1798. aug. 31. 117-118/538.

175 Hjkv 1811. márc. 25. 244/39.

176 Hjkv 1824. jan. 9. 6-7/3.

177 Hjkv 1771. jan. 21. 260-263.

178 Hjkv 1820. jan. 2. 155-159/1-2.

179 Hjkv 1795. máj. 23. 314/176.

180 Hjkv 1784. jún. 1. 148-149/1.

181 Hjkv 1787. máj. 20. 46-47.

182 Hjkv 1795. ápr.17. 303/141.

185 Hjkv 1827. aug. 27. 633/108.

184 Hjkv 1803. jan. 24. 155/25.

185 Hjkv 1824. ápr. 9. 53-54/55.

186 Hjkv 1830. ápr. 17. 197/33.

187 Hjkv 1799. szept. 15. 284/350.

188 Hjkv 1820. márc. 3. 207-208/52.

189 Hjkv 1840. márc. 8. 176-177/36.

190 Hjkv 1825. aug. 14. 318-319/156.

1,1 Hjkv 1820. febr. 18. 197-200/40.

192 Hjkv 1820. jan. 2. 155-159/1-2., Tálasi István, 
1936 37.

193 Hjkv 1824. ápr. 9. 57/64.

194 Hjkv 1820. márc. 3. 207-214/52.

195 Hjkv 1790. máj. 1. 207/58.

196 Hjkv 1808. márc. 28. 220-221/67.

197 Hjkv 1827. aug. 27. 621-627/106.

198 Hjkv 1808. febr. 21. 211/37.

199Hjkv 1815. jan. 2. 286/e.

200 Hjkv 1824. ápr. 9. 56/62.

201 Tálasi István, 1936. 21., Nagy Czirok László, 
1959. 42-43.

202 Hjkv 1759. jún. 16. 111-112.

203 Hjkv 1760. jan. 15.219.

204 Hjkv 1823. márc. 17. 410-411/69.

205 Hjkv 1799. ápr. 20. 243/220.

206 Hjkv 1813. okt. 2.81/114.

207 Hjkv 1807. ápr. 18. 142/68.

208 Hjkv 1824. ápr. 9. 57/65.

209 Hjkv. 1830. ápr. 17. 197/33.

210 Hjkv 1779. nov. 17. 366-367/468.

211 Hjkv 1778. nov. 19. 115.

212 Hjkv 1802. márc. 23. 77/94.

213 Hjkv 1806. jan. 12. 3/2.

214 Hjkv 1818. szept. 17. 521/330.

215 Hjkv 1819. júl. 27. 88-90/115.

216 Nagy Czirok László, 1959. 22-23.

217 Hjkv 1797. júl. 2. 199/435.

218 Hjkv 1808. ápr. 25.237/101.

219 Hjkv 1833. nov. 3.266/175.

220 Hjkv 1842. jan. 23. 345/8.

221 Hjkv 1813. márc. 13. 233/90-c.

222 Nagy Szeder István, 1936. II. 39., Nagy Czirok 
László, 1959. 28-29.

223 Hjkv 1767. febr. 6. 393-394.

224 Hjkv 1771. júl. 19. 16/4.

225 Hjkv 1787. máj. 22. 47-48.

226 Hjkv 1839. máj. 22. 108-109/76.

227 Hjkv 1790. dec. 17. 264.

228 Hjkv 1791. jan. 6. 269/1.

229 Hjkv 1793. júl. 7. 91/307.

230 Hjkv 1793. nov. 5. 128/7.

231 Hjkv 1797. febr. 26. 155/155.

232 Hjkv 1806. ápr. 14. 21-23/34.

233 Hjkv 1814. márc. 19. 161/35.

234 Hjkv 1814. márc. 29. 171/54.

235 Hjkv 1785. aug. 24. 265.

236 Hjkv 1841. jún. 6. 276/123.
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237 Hjkv 1762. dec. 28. 258.

238 Hjkv 1838. jan. 27. 5/9.

239 Hjkv 1799. szept. 29. 292/369.

240 Hjkv 1794. nov. 12. 278/129.

241 Hjkv 1785. aug. 24. 265.

242 Nagy Szeder István, 1935. 32.

243 Hjkv 1774. dec. 9. 21/3.

244 Hjkv 1762. dec. 28. 258.

245 Hjkv 1776. dec. 2. 176-177.

246 Hjkv 1774. nov. 30. 14.

247 Hjkv 1759. okt. 23. 186.

248 Hjkv 1790. okt. 11. 236/153.

249 Hjkv 1778. nov. 1. 111/14.

250 Hjkv 1824. aug. 15. 124/133.

251 Hjkv 1764. febr. 24. 37-38.

252 Hjkv 1819. febr. 25. 9/7.

253 Hjkv 1821. márc. 3. 33-34/42.

254 Hjkv 1823. márc. 9. 405-406/60.

255 Hjkv 1767. febr. 7. 395.

256 Hjkv 1787. ápr. 3. 35-36.

257 Hjkv 1787. ápr. 27.

258 Hjkv 1755. jún. 17. 24/3.

259 Hjkv 1764. jan. 17. 28-29.

260 Hjkv 1763. júl. 26. 362-366.

261 Hjkv 1818. márc. 9. 420/114.

262 Hjkv 1764. júl. 29. 147.

263 Hjkv 1769. márc. 5. 261-264.

264 Hjkv 1779. ápr. 6. 157-158/1.

265 Hjkv 1798. jan. 8. 32/117.

266 1784. jan. 20. 113-114/2.

267 Hjkv 1843. jún. 11.511-513/121.

268 Hjkv 1840. okt. 24. 235/229.

269 Hjkv 1836. márc. 20. 184/30-2.

270 Hjkv 1836. márc. 20. 185/30-3.

271 Hjkv 1836. máj. 6. 202-203/63.

272 Hjkv 1807. febr. 19. 124/14.

273 Hjkv 1807. febr. 23. 125-126/15.

274 Hjkv 1799. nov. 3. 320/437.

275 Hjkv 1824. jan. 9. 5/3-2.

276 Hjkv 1824. ápr. 9. 54-55/59.

277 Hjkv 1817. febr. 16. 220-222/62.

278 Hjkv 1817. jan. 31. 201/39.

279 Hjkv 1802. máj. 13. 83/101.

280 Hjkv 1807. ápr. 18. 143/70.

281 Hjkv 1825. febr. 26. 247/53.

282 Hjkv 1824. jún. 26. 93-94/99.

283 Hjkv 1824. jan. 9. 6-7/3.

284 Hjkv 1825. febr. 26. 247/52.

285 Hjkv 1766. júl.18. 341.

286 Hjkv 1764. febr. 22. 43.

287 Hjkv 1775. jan. 19. 29/8.

288 Hjkv 1787. jan. 3. 13-14/2.

289 Hjkv 1755. máj. 27. 20.

290 Hjkv 1801. jún. 15. 107/258.

291 Hjkv 1812. nov. 1. 437/141-2.

292 Hjkv 1841. nov. 325/263.

293 Tálasi István, 1936. 171.

294 Hjkv 1782. okt. 18. 442/4.

295 Hjkv 1797. aug. 26. 210/476.

296 Hjkv 1802. aug. 1. 101/132.

297 Hjkv 1803. júl..11. 199-200/121.

298 Hjkv 1809. júl. 2. 396/100.

299 Hjkv 1824. jan. 9. 4/3-1.

300 Hjkv 1758. 441, 443.

301 Hjkv 1824. máj. 1. 65-69/74.

302 Hjkv 1778. dec. 22. 127-128.

303 Hjkv 1790. aug. 1. 254.

304 Hjkv 1775. jan. 30. 30/1.

305 Hjkv 1775. jan. 30. 32-33.

306 Hjkv 1792. febr. 4. 453.

307 Hjkv 1792. febr. 12. 454.

308 Hjkv 1768. jan. 4. 62.
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343 Hjkv 1763. júl. 26. 378.

344 Hjkv 1765. okt. 29. 283-294.

345 Hjkv 1798. szept. 30. 128/562.

346 Hjkv 1800. febr. 1. 26-27/63.

347 Hjkv 1778. máj. 2. 68/2.

348 Hjkv 1762. dec. 28. 258.

349 Hjkv 1799. jún. 9. 108-109.

350 Hjkv 1769. febr. 21. 224/6.

351 Hjkv 1819. febr. 25. 7-8/6.

352 Hjkv 1815. nov. 13. 375/158.

353 Hjkv 1818. okt. 3. 524/340.

354 Hjkv 1823. júl. 26. 489/139.

355 Hjkv 1825. jan. 10. 217/5.

356 Hjkv 1825. márc. 12. 253/62.

357 Hjkv 1837. okt. 15. 390/210.

358 Hjkv 1802. okt. 23. 112-113/157.

359 Hjkv 1762. jan. 25. 124.

360 Hjkv 1792. márc. 13. 383.

361 Hjkv 1837. máj. 29. 342/119.

362 Hjkv 1782. máj. 2. 412-413.

363 Hjkv 1799. szept. 29. 293/372.

364 Hjkv 1792. szept. 11.0425/2.

365 Hjkv 1827. máj. 24. 586/71.

366 Hjkv 1827. máj. 24. 586-587/72.

367 Hjkv 1837. máj. 6. 337/104.

368 Hjkv 1795. aug. 25. 319-320/198.

369 Hjkv 1821. jan. 9. 2/1.

370 Hjkv 1821. máj. 14. 67-71/90.

371 Hjkv 1823. febr. 22. 398-400/53. 

i 372 Hjkv 1778. nov. 13. 114.

373 Hjkv 1772. dec. 16. 127/2.

374 Hjkv 1792. márc. 6. 379/4.

375 Hjkv 1795. nov. 1. 322/200.

376 Hjkv 1795. márc. 6. 290/96.

377 Hjkv 1756. dec.. 10. 82.

378 Hjkv 1778. nov. 18. 114.

309 Hjkv 1760. jan. 18. 221.

310 Hjkv 1817. jan. 7. 186/1-e.

311 Hjkv 1791. márc. 31. 291.

312 Hjkv 1768. jan. 8. 65.

313 Hjkv 1790. jan. 27. 193/17.

3,4 Hjkv 1802. jan. 25. 56/7.

315 Hjkv 1799. nov. 11.326/453.

316 Hjkv 1817. febr. 20. 223/64.

3,7 Hjkv 1837. ápr. 9. 326/73.

318 Hjkv 1824. jan. 9. 9/3-5. Más példát idéz Nagy 
Szeder István, 1935. 30.

319 Tálasi István, 1936. 149-154.

320 Nagy Szeder István, II. 1936. 53.

321 Hjkv 1758. jan. 25. 124.

322 Hjkv 1764. febr. 29. 45-46.

323 Hjkv 1768. jún. 12. 154-155.

324 Hjkv 1769. márc. 3. 258-259/2.

325 Hjkv 1769. márc. 3. 259-260/3.

326 Hjkv 1768. jún. 15. 158.

327 Hjkv 1768. jan. 15. 69/2.

328 Hjkv 1768. jan. 4. 61.

329 ld. Tálasi István, 1936. 101.

330 Hjkv 1779. szept. 7. 198.

331 Hjkv 1775. febr. 13. 38/4.

332 Hjkv 1778. máj. 2. 68/2.

333 Hjkv 1807. jún. 13. 153-154/91.

334 Hjkv 1813. máj. 3.41-42/63.

335 Hjkv 1838. márc. 31. 19/44.

336 Hjkv 1838. jún. 16. 34/93.

337 Hjkv 1770. ápr. 30. 127-128. Részben idézi 
Nagy Czirok László 1959. 24.

338 Tálasi István, 1936. 106.

339 Hjkv 1779. ápr. 6. 158/2.

340 Hjkv 1810. dec. 1. 212/327.

341 Hjkv 1764. febr. 8. 34.

342 Hjkv 1763. máj. 20. 328.
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395 Hjkv 1728. 6.

396 Hjkv 1768. máj. 13.138.

397 Hjkv 1806. nov. 29. 102/178.

398 Hjkv 1807. szept. 5. 167/113.

399 Hjkv 1810. júl. 20. 128/224.

400 Hjkv 1799. júl. 7. 272-273/321.

401 Hjkv 1799. dec. 14. 344-345/501.

402 Hjkv 1823. máj. 16. 448-449/105.

403 Hjkv 1838. szept. 28. 57/143.

404 Hjkv 1824. ápr. 9. 54/57.

405 Hjkv 1796. aug. 26. 80/317.

406 Hjkv 1798. máj. 5. 91-92/413.

407 Hjkv 1803. ápr. 30. 188/96.

408 Hjkv 1803. máj. 14. 189/99.

409 Hjkv 1838. jún. 10. 30-31/82.

4,0 Hjkv 1828. jún. 22. 52-53/91.

379 Hjkv 1797. nov. 11. 7/22.

380 Hjkv 1849. jan. 28. 20.

381 Hjkv 1796. febr. 13. 35/130.

382 Hjkv 1801. jan. 10. 9/21.

383 Hjkv 1808. jan. 2. 191, 192/2., 23.

384 Hjkv 1812. dec. 7. 446/168., 169.

385 Hjkv 1792. márc. 4. 377/1.

386 Hjkv 1781. febr. 12. 3/2.

387 Hjkv 1798. nov. 9. 159/158.

388 Hjkv 1797. márc. 19. 182/262.

389 Hjkv 1796. már. 12. 44/181.

390 Hjkv 1836. dec. 3. 269/190.

391 Hjkv 1768. jan. 15. 69.

392 Hjkv 1765. máj. 10. 126-127/2.

393 Hjkv 1768. jún. 12. 153-154.

394 Hjkv 1837. aug. 13. 375/180.



Kiskunhalas adóterhei 
a 18. század elejétől 1848-ig

Szabó Attila

Bevezetés

A kunoknak a 13. századra és a jászoknak a 14. századra visszanyúló partikuláris 
jogát időlegesen a Német Lovagrend számára 1702-ben történt törvénytelen elzálo
gosítása szakította meg1 Ezután több mint négy évtizedig földesúri hatalom alatt áll
tak a kun és a jász települések. A jogfosztás megszüntetéséért folytatott közös harc 
eredményeként 1745-ben sikerült a jászkunoknak a földesúri alávetettségből meg
szabadulni a rendek sürgetésére és a nádor közbenjárására, amikor Mária Terézia 
engedélyezte a Német Lovagrend utáni földesuraságot, a pesti Rokkantak Háza bir
tokából a megváltakozást 500000 forint lefizetésével. A későbbi időszak adóterhei 
közül ezzel megszűntek a földesúri szolgáltatások.

Az 1848-as polgári forradalmat megelőző évszázadban a magyarországi adózás 
rendszere alapjaiban nem változott. A földesúri hatalom alól kikerült jászkun népes
ségét az állami és a kerületi adózás, illetve a katonatartás terhei nyomták. A 17. 
században a contributiót (hadiadót) a portának nevezett tényleges jobbágyháztartá
sok száma alapján vetették ki, többnyire 1 forinttal terhelve meg minden háztartást.2 
A 18. századtól azonban a porta már csak elméleti egység, mely független az adózó 
háztartások számától. Az országgyűlések az egész országra bizonyos portaszámot 
vettek fel és ugyanakkor meghatározták, hogy az egyes közigazgatási egységekre, a 
megyékre (a kerületekre) és a szabad királyi városokra ebből arányosan hány esik. 
Az utolsó módosítást az 1791. évi országgyűlés végezte el, amikor a porták számát 
az egész országra nézve 6346-ban állapította meg. A megyék, kerületek a rájuk ki
rótt összeget falvanként, mezővárosonként, egy-egy településen belül pedig dicának 
(rovásnak) nevezett kisebb egységenként tovább osztották. A személyekre lebontott 
összeg fizetésének alapjául az adózó családfő vagyona és jövedelme szolgált. A 
hadiadó jelentős részét természetben, katonatartás formájában fizették, amelynek ér
tékét tételesen utoljára 1751-ben állapították meg. Későbbiekben a hivatalos összeg 
és a követelt szolgáltatások valóságos értéke között jelentős különbség, „deperdita” 
keletkezett az adózók kárára. A Főhadparancsnokság alá rendelten működő hadi
pénztárak, vagy katonai fizetőhivatalok a befizetett hadiadóról, vagy szolgáltatásról 
nyugtát adtak. A szolgáltatások utáni térítés összege és a reális érték közötti különb
ség volt a deperdita. Emellett az adózók -  az állami adó bizonyos hányadának meg
felelő -  összeget, illetve közmunkát teljesítettek.
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Kiskunhalas 1848 előtti adóterheinek vizsgálatára a legfontosabb forrásokat 
Kiskunhalas Város Levéltárának -  a redempció (1745) után már zömmel hiánytalan 
sorozatban meglévő -  iratai közül a vagyonösszeírások, a másodbírói és az adó
szedői számadások jelentik. Ezek a források lehetőséget kínáltak a város tár
sadalmának, vagyoni helyzetének, a hadi- és háziadó kivetésének, az adó összege 
változásának, a természetben lerótt szolgáltatásainak vizsgálatához.

1. Adóterhek a redempció (1745) előtt

A török -  hódoltság korában Kiskunhalas -  a többi DunaTisza közi településhez 
hasonlóan -  viselte a „folytonos szenvedéseket és zaklatásokat.”3 A (főleg) 
Baranyából történt beköltözésekkel átrétegződött lakossága fizette a töröknek a te
kintélyes summájú harácsot, amelyet -  mint khász város -  egy összegben küldött 
Budára, de mellette robottal, fuvarral, kötelező ajándékokkal kellett ellátnia a török 
hatóságokat.4 Különösen nagy terhet jelentett a hajóvontatás, amelyre időnként el
hajtották a halasiakat. Sok hódoltsági telpülésekhez hasonlóan fizettek adót (sarcot) 
a királyi Magyarország katonáinak, az elmenekült magyar földesuraknak, Pest vár
megyének és a váci püspöknek is. Ebben a korban száz-másfélszáz (1678-ban 166, 
1699-ben 107) adózó család lakta a várost.

Kiskunhalas még fel sem szabadult a török uralom alól, de 1685-ben vissza
menőlegesen 2,75 portája után az 1683-1685. évekre 49 forint 68 dénárt fizetett Pest 
megye szolgabírájának.6 A súlyos adóterhekhez járult még az állatok rendre való 
elhajtása, a császári seregek részéről ért zaklatások, sarcolások. A 17. század végén, 
a 18. század elején állandósult a halasiak részvétele a szolnoki, a budai és a szege
di vár erősítési munkálataiban. A seregek ellátása is a vidék lakosságára hárult. A 
kuruc háborúk alatt pedig ez azt jelentette, hogy mindkét részre kellett pénzzel, ter
ménnyel és munkával adózni, amit jól érzékeltet a következő néhány adat az 
1686—1711 közötti évekből: 1686-ban Heusler császári generálisnak 3000 rajnai 
forintot, Sweert szolnoki várparancsnoknak 1200 rajnai forintot 1707-ben a kuru- 
coknak Kassára 4000 libertást küldött a város.7 A következő évben az 50 kiállított 
katona ellátására fizettek 6179 forintot és 86 dénárt. 1703 -  1711 között Halas a 
labancoknak és a kurucoknak a következő naturálékat szolgáltatta ki (1. táblázat).8

A termékeket és állatokat ráadásul el kellett szállítani Egerbe, Földvárra, Kalo
csára, Patajra, Szegedre, Kunszentmiklósra és Budára. A lakosok fogatos és gyalog
munkáját a várépítéshez a császáriak vették igénybe Budán, Szegeden és Szol
nokon.

A Jászkun-kerület szabad jogállását 1690-ben visszakapta I. Lipóttól, de 1702- 
ben a császár elzálogosította törvénytelenül a kerületet a Német Lovagrendnek, így 
Halas is fizethette a földesúri szolgáltatásokat, ami 1702-1711 között 5377 forint 96
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1. táblázat. Natur álék a labancoknak és a kurucoknak 1703—1711
Termék

állat Köböl mérő véka
Mértékegység

db mázsa akókila szekér

Abrak 232 980,5 100 47

Búza 12 44

Széna 120

Liszt 182,5 340 50

Kenyér 4211

Hús 12,5

Juh 73

Lúd 20

Tyúk 62

Vaj 0,5

Méz 0,5

Bor 10

dénár összeget, illetve egyéb naturálékat jelentett. Az 1699-ben felvett vagyon- 
összeírás szerint a 107 család kezén 478,5 mérő vetés (búza, árpa, zab, köles), 177 
kapa szőlő, 241 ló, 1202 szarvasmarha, 2857 juh, 589 sertés, 220 szekér szénater
més és 19 méhkas volt.9 23 családnak nem volt semmi földje, 38 családnak 1-3 
mérő, 31 családnak 4-8 mérő, 9 családnak 9-12 mérő, 5 családnak 13 mérőnél 
nagyobb földje volt. Minthogy ebben az időben -  a bizonytalan hadi helyzet, illetve 
a földbőség miatt -  az adózás alapját inkább az állatállomány jelentette, így a föld 
nagysága alapján tett vagyoni kategorizálás csak hozzávetőleges lehet. Jó példa erre 
az, hogy az egyes adóalapok szerint nézve a legvagyonosabb lakosok személye csak 
részben esik egybe.

A kuruc harcok idején csökkent a város ereje: 1710-re pl. az igásökrök száma a

2. táblázat. Az öt legvagyonosabb lakos 1699-ben a fontosabb adótárgyak szerint

Sor
rend

Vetésterület 
(pozsonyi m.)

Szénatermés
(szekér)

Bortermés
(hordó)

Szarvasmarha
(db)

Ló
(db)

Juh
(db)

1. Ns. ifj. Tegzes 
János 47

Kovács 
Mihály 20

Kovács
Mihály 10

Farkas
János 100

Farkas
János 40

Ns. id. Tegzes 
János 500

2. Ns. id. Tegzes 
János 37

Ns. ifj. Tegzes 
János 15

Ns. id. Tegzes 
Jánas 10

Ns. id. Tegzes 
János 82

Ns. ifj. Tegzes 
János 20

Kovács
Mihály 300

3. Kovács 
Mihály 28

Ns. id Tegzes 
János 15

Farkas
János 10

Kovács
Mihály 66

Kovács
Mihály 19

Farkas
János 300

4. Szabó
István 16

Farkas
János 12

Szabó
Mihály 8

Szabó
Mihály 51

Kis
István 19

Kis
István 300

5. Gyalai
Mihály 14

Csizmadia 
Mihály 10

Orbán
Mihály 7

Vuxa
Mihály 43

Szabó
Mihály 18

Ns. ifj. Tegzes 
János 280
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3. táblázat. Vagyoni helyzet 1699-1745 között

Év Adózó család Szavasmarha
(db)

Ló
(db)

Juh
(db)

Sertés
(db)

Szántó
??

Szőlőterület
(kapás)

mérő

1699 107 1202 241 2857 589 478,5 177

1710 101 137 65 622 41 498

1720/21 202 1240 400 4289 1605 511

1734/35 216 783 358 2039 116 366

1744/45 321 2105 916 6186 407 2179

negyedére, az igáslovaké pedig a 7%-ára csökkent.10 A valóságos anyagi gyarapodás 
1711 után, a békés időszak kezdetével indult meg. A vagyoni helyzet 1699-1745 
közötti alakulását mutatja a 3. táblázat.11

A vagyoni gyarapodásnak, a gazdálkodás feltételeinek kedvező alakulásához 
nem kismértékben hozzájárult az a körülmény, hogy a földesúr, illetve a földesúri 
alkalmazottak nem tartózkodtak a városban. Kiskunhalas, melynek eddig nem 
voltak országos vásárai 1721-ben a Német Lovagrend közbenjárására az Udvari 
Kamarától évi három országos vásár tartására kapott jogot.12 A város anyagi gyara
podásával párhuzamosan szinte évről-évre emelkedett a Német Lovagrendnek, majd 
a Pesti Invalidus Háznak fizetett földesúri árenda. Hasonlóan folyamatosan 
növekedett a dikánként megállapított hadiadó is. A földesúri árenda és a hadiadó 
1716-1735 közötti változását ábrázolja a 4. táblázat.13

Ezekhez járultak még olyan kis összegek is, mint pl. 1734/35-ben kirótt 19,51 
forint a Kiskun kerületi katonatartásra, a szolnoki erődben végzet robot értéke 
(26,67 forint), vagy a provinciális tisztek ellátására fizetett 8,765 forint.14 Az 1720- 
as években a rovásonként hadiadót felemelték 2 rajnai forintról 4 rajnai forintra és 
a behajtás során még hozzászámítottak dikánként 20 krajcárt. 1734-re ez az összeg 
már 4 forint 30 krajcárra emelkedett. A hadiadó jó részét naturáléban kellett leróni 
(pl. 1726/27-ben a teljes mennyiséget). A szolgáltatásokon belül nagy megterhelést

4. táblázat. Földesúri árenda és hadiadó 1716-1735 között

Év Földesúri árenda 
forint

Dikaszám Hadiadó 
forint krajcár

Rendkívüli hadiadó 
forint krajcár

1716 400 1285 46

1721 1000 1903 26

1725/26 1040

1730/31 2000* 585 2340

1734/35 2070* 625 2609 510 25

* pusztabérletekkel együtt
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jelentett a katonaszállítás, ami a háborúk idején ugrásszerűen emelkedett:15 Pl. 1717- 
ben 500 forspontos halasi ló szállított katonai „bagazsiá”-t Fülöpszállásra, Döm- 
södre, Kecskemétre, Szegedre. 1739-ben Szegedre szállítottak a „tábor után” 44 
szekéren 757,5 q élelmet. Az örökösödési háború kezdetén, 1741-ben a város három 
ízben szállított katonákat, összesen 4980 forint 41 dénár értékben. A kerület is több
ször igénybevette a települések igaerejét. (1740. november 4-én „Halas városa köte- 
leztetett Podhrászky főkapitány úr Móricz-Gátján lévő szénájának összehordására 
hét szekeret küldeni, majd Szolnokba öt szekeret küldött a város a török követ árpá
jának és zabjának vitelére.”)

2. Adóterhek a redempciótól a polgári forradalomig (1745-1848)

A város társadalma
A 43 éves földesúri alávetettségből 1745-ben sikerült a jászkunoknak megsza

badulni félmillió forint megváltakozási összeg lefizetésével.16 A jászkunok köz
gyűlésének döntése szerint ebből az összegből Kiskunhalasra 24200 forint, a pusz
tákkal együtt 50900 rajnai forint esett.17 Ezenkívül a jászkunoknak vállalni kellett 
még ezer lovas katona kiállítását, az országos vagy nemesi felkelésben való rész
vételt, a nádor fizetésére évi 12600 forintot.18 így viszont megszabadultak a földesúri 
árendától.

Amint a bevezetőben említettük az adófizetés alapja a lakosok vagyona, illetve 
jövedelme volt, amit minden évben felmértek az adóösszeírásokban. A részletesebb 
vagyonösszeírást elrendelő 1773. évi nádori utasítás súlyos megtorlásokat helyezett 
kilátásba a vagyontárgyakat eltilkoló lakosok ellen.19 Megparancsolta, hogy az 
összeírás idejére „Minden ember oda haza tartozkodgyon ... különben vagy 80 pál- 
czákkal, vagy 25 forintokkal büntettetik.” A rendelet előírta a város bíráinak és 
jegyzőinek a jószágok (megkülönböztetve kor szerint a lovakat és a marhákat), 
valamint az őszi és tavaszi szántóföldek, rétek, szőlők, káposztaföldek pontos 
összeírását, a szántók esetében „köböl alá való”, a réteknél „ember kaszálló”, a 
szőlőknél „ember kapálló”, a káposztaföldeknél „Hány száz fő Káposzta alá való” 
mértékek szerint. Előírás szerint a „Házatlan Zsellérek”-et a gazda után tüntették fel 
szám nélkül, de „S I” (subinquilinus) jelet alkalmazva. Igen szigorú büntetést 
helyezett a rendelet kilátásba az eltagadókkal szemben. Ha valaki „egy darab marhát 
el tagad, az confiscaltatik. Ha kettőt el tagad azok is confíscaltatván, az eltagadó 50 
pálczákat nyer, ha hármat s azon felül többet valaki el tagad, a contiscation felül 
Tömlöcz a büntetés”.

A redempciótól a polgári forradalomig tartó évszázad során Kiskunhalas lakos
sága, ingó- és ingatlan vagyona a többszörösére gyarapodott. Föld esetében csak a 
kaszáló növekedett számottevően, ugyanis a szántó alá való alkalmas földeket a
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redempció során már felfogták. Kiugróan magas (csaknem tízszeres) a juhok számá
nak emelkedése. Oka az volt, hogy a gyenge talajú halasi határ inkább birkatartásra 
volt alkalmas, a lovak és a marhák részére fenntartott legelők területének növelése 
nem volt lehetséges. A gazdák a juhtartással szemben ennek dacára erős ellenállást 
fejtettek ki, főleg az idegen birkások miatt.20 A városi tanács több ízben korlátozta a 
juhászokat a fubér összegeinek emelésével. A malmok száma csaknem a tizen
háromszorosára emelkedett száz év alatt. Minthogy a város szántóállománya nem 
gyarapodott -  sőt némi visszaesést figyelhetünk meg és a hozamok emelkedése 
legfeljebb kétszeres lehetett -  feltehető, hogy a környékről is hoztak gabonát őrlet
ni. Az árenda (kocsma, mészárszék, bolt, birkás haszonbérlők jövedelme után stb.) 
összege legintenzívebben a 18. század vége és a 19. század eleje között emelkedett 
a háborús konjunktúra hatására. Az adózók és néhány fontos adótárgy összeírása 
szerepel az 5. táblázatban az 1751-1847 közötti időszakból.21

A redempcióban azok vettek részt, akik az addig köztulajdonban lévő földet 
használták és meg tudták fizetni az összeget. 1746-ban Halason 326 redemptus volt, 
de -  az akkor használt szántóföldek adóforintja után megállapított váltságdíjat csak 
295-en tudták megfizetni. A birtokossá lett („tőkefölddel” rendelkező) redemptusok 
mellett irredemptusok (akik vehettek földet és házat, de a közösen megváltott 
földekből, pusztákból nem részesülhettek) és zsellérek alkották a mezőváros tár
sadalmát.22 A földek elaprózását egy sajátosan kialakított örökösödési jogrenddel 
akadályozták meg, mely szerint a legidősebb fiútestvér a többi testvér jussát pénz
ben volt köteles megváltani, a föld viszont az övé maradt.23 A városban élő (vi
szonylag) nagy létszámú (50-60 család) nemesség részben a redemptusok, részben

5. táblázat. Az adózók és a fontosabb adótárgyak összeírása 1751-1847 között

Adótárgy, személy 1751/52 1785/86 1815/16 1846/47

Adózó személy fő 444 1294 2041 2380

Ház db 335 971 1489 1872

Szántó hold 6766 6652 5855

Rét kaszás 4124 18.297 17.568

Szőlő út (kapás) 2179* 3223 3976 3865

Szarvasmarha db 3295 4843 3797 5431

Ló db 1057 2005 1415 1824

Juh db 4529 21.110 24.165 43.892

Malom db 4 13 (és fél) 26 51

Árenda Ft 8868 17.893 18.571

Adó összege Ft 2803 Ft 
50 krajcár

5506 Ft 
45 krajcár

14.321 Ft 
35 2/8 krajcár

9414 Ft 
40 krajcár

*1744/45-ben
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6. táblázat. A redemptusok és irredemptusok 1768/1769-ben

Vagyontárgy Redemptusok Irredemptusok Összesen

Ház db 618 103 721

Szarvasmarha db 5109 232 5341

Ló db 1970 130 2100

Juh db 4700 21 4721

Sertés db 110 - 110

Mesterség fő 8 19 27

Szárazmalom db 8 - 8

Adó forint (krajcár) 3391 Ft 16 1/2 kr 450 Ft 22 1/2 kr 3842 Ft 39 kr

az irredemptusok közé tartozott. (A mezőváros társadalmi viszonyainak részletes 
feltárása egy másik tanulmány feladata lesz.)

Az 1760-as évektől 1773-ig külön írták össze a redemptusokat és az irredemptu- 
sokat, így pl. az 1768/69-es összeírás szerint 427 redemptus és 135 irredemptus csa
ládfő volt a városban.24 A vagyoni különbségek szembetünőek a redemptusok 
javára, ugyanakkor az irredemptusoknál megfigyelhető a mesteremberek kiugróan 
magas aránya (6. táblázat).

Ha az egy adózóra eső terhet vizsgáljuk (redemptusoknál 5 Ft 29 kr, irredemptu
soknál 4 Ft 22 kr), akkor viszont alig vehető észre eltérés a két csoport között. Ennek 
magyarázata az, hogy a város 27 iparosa közül 19 az irredemptusok közül került ki 
és az adózás szempontjából az iparűzést (később a kereskedést is) súlyozottan vet
ték figyelembe.

Az 1770-es évek közepétől az adózást tükröző vagyonösszeírások már egysége
sen (lakóhely szerint sorban) kezelték a mezőváros lakosságát, vagyis az adótárgyak 
nagysága, mennyisége, minősége szerint állapították meg az adófizetési kötele
zettséget. A vagyoni csoportok és az adófizetési kötelezettség 1751-1845 közötti 
alakulását mutatja a 7. táblázat.25

A változó (a francia háborúk idején jóval magasabb) adómennyiség ellenére a 
táblázatból egyértelműen megállapítható a legszegényebb társadalmi rétegek ará
nyának növekedése a középrétegek rovására. A legvagyonosabbak (vizsgálatunk 
esetében a 20 ezüstforintnál több adófizetési kötelezettséggel) aránya nem változott. 
Ennek legfelső rétegét (a tíz leggazdagabb család) nézve, ezek adófizetési köte
lezettsége az egész város tizede körül mozgott. (Természetesen csak adófizetési kö
telezettségről beszélhetünk, hiszen éppen a legtehetősebbek közül kerültek ki az 
adómentes tanácsnokok, főbírók.) A legtöbbet adózók 1751-1845 közötti kimuta
tása a 8. táblázat.26

1751/52-ben kiugróan magas adóösszege volt Búza Mihálynak (74 forint 33 
krajcár), 1785/86-ban Kamhál Jánosnak (155 forint 87 1/8 krajcár), 1815/16-ban
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7. táblázat.
Vagyoni csoportok az adófizetési kötelezettség alapján 1751-1845 között

Csoport
(forint)

1751/52
fő %

1785/86
fő %

1815/16
fő %

1844/45
fő %

-1 5 1,1 159 12,3 264 12,9 375 15,8

1,01-4 90 20,3 861 66,4 799 39,1 1687 70,8

4,01-10 266 59,9 169 13,1 721 35,3 156 6,6

10,01-20 71 16,0 68 5,3 160 7,8 97 4,1

20,01- 12 2,7 37 2,9 97 4,8 65 2,7

Összesen: 444 100,0 1294 100,0 2041 100,0 2380 100,0

Átlag adófi
zetési kötele
zettség

6 Ft 
20 kr

4 Ft 
20 kr

7 Ft 
20 kr

3 Ft 
57 kr

Jánosy Györgynek (199 forint 1 1/8 krajcár), 1844/45-ben Kolosvári Istvánnak (117 
forint 16 krajcár), akik egyedül 1-3%-át képviselték a város vagyoni erejének. A 
leggazdagabb családok kezén főleg az állatállomány -  elsősorban a juhászat kon
centrálódott, illetve az árendátorok (pl. 1785/86-ban a városi árenda-bevétel három
negyedével) egy része tartozott ide. 1751/52-ben Búza Mihály 154 db marhát -  (a 
város állományának 4,7%-át), 380 juhot (8,4%) -  mondhatott a magáénak. 1785/86- 
ban Kamhál Jánosnak 205 marhája (4,2%), 41 lova (2,0%), 1466 juha (6,9%), 
nemes Péter Istvánnak 85 lova (4,2%), 1211 juha (5,7%), Bibo Györgynek 81 lova 
(4,0%) volt. Ebben az időben az árendátorok közül kiemelkedik nemes Péter István 
4820 Ft-tal (a városi árendabevétel 54,5%-a), de jelentősnek számít Barta Szüts

8. táblázat.
A tíz legtöbb adófizetési kötelezettségű lakos vagyona és adója 1751-1845 között

Adótárgy 1751/52
%

1785/86
%

1815/16
%

1844/45
%

Szarvasmarha db 709 19,0 640 10,7 297 7,8

Ló db 124 11,7 339 14,8 94 6.7

Juh db 1417 31,3 6052 28,7 3950 16,3

Szántó hold 374 5,5 312 4,7

Rét kaszás 68 1,6 1071 5,9

Szőlő kapa 110 3,4 119 3,0

Bortermés akó 385 8,0

Árenda forint (kr) 6520 73,5 12.000 13,4

Adó „ 355 Ft 
53 kr

12,7 672 Ft 
42 kr

12,2 1157 Ft 
43 1/8 kr

8,1 573 Ft 6,1 
48 kr
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József 1400 forint birkás árenda jövedelme (15,8%) is. 1815/16-ban Battina György 
birkás 5000 forintos (10,8%) jövedelme a legnagyobb.

A bírók fizetést kaptak és adómentességet, a tanácstagok fizetést nem kaptak, de 
adót nem fizettek 1780 óta.27 A korabeli magyarországi viszonyoknak megfelelően 
a bírák és a szenátorok a legvagyonosabb családokat reprezentálták. Pl. 1816-ban 
Túróczi István főbíró (159 forint 14 4/8 krajcár adófizetési kötelezettségnek megfe
lelő vagyonnal) a város második leggazdagabb embere volt. A tíz szenátor vagyona 
29 és 97 forint adóalap közé esett, átlagban 59 forint 42 krajcárral (a város átlag 7 
forint 3 krajcár volt).

A mezőváros társadalmának egyik rétegét alkották az itt élő nemesek, akik min
den vagyoni osztályban képviseltették magukat. Az 1844/45. évi adatok szerint az 
57 nemes családból 26 az 1 forint alatti, 18 család 1 és 4 forint közötti, 8 család 4 és 
10 forint, 3 család 10 és 20 forint közötti, 2 család pedig a 20 forint feletti adó
fizetési kategóriába esett.28 Az utóbbi két családfő (Kolosvári István és Sebestyén 
Gábor) egyben a város két leggazdagabb polgára is volt.

Az adózás rendszere
Az 1745. évi megváltakozás után a jászkunok földesúri adót nem fizettek, a 

szabad királyi városok polgáraival és az ország nemeseivel egyenlően -  mint később 
az 1840. évi 28. t.c. is leszögezte -  a vásári taksáktól is mentességet nyertek.29 A 
lakosok személyük után adómentesek voltak, de vagyonuk után nem (a nemesek 
szintén!), tehát fizették a hadiadót és a háziadót. Az adó összege száz év alatt a több
szörösére emelkedett, jórészt a lakosság számának és vagyoni erejének növe
kedésének következtében. A török és a francia háborúk (1788-1815) idején külö
nösen nagy adóteher sújtotta a város lakosságát. A hadi és házadó 1730-1847 közöt
ti növekedését mutatja a 9. táblázat.30

Az adótárgyak utáni kivetés kulcsát évente határozta meg a kerület, a beve-

9. táblázat. Hadi és házadó 1730-1847 között

Év Hadiadó Háziadó Összesen Dika 1 dikára esik
forint kr forint kr forint kr db forint kr

1730/31 2340 2340 583 4

1751/52 2803 50 2803 50

1765/66 3356 41 4/8 3556 41 4/8

1785/86 4635 23 871 22 5506 45 667 1/8 8 15

1794/95 4679 26 4/8 1917 36 3/8 6597 2 7/8 723 5/8 9 17

1804/05 6800 44 4/8 5096 3 3/8 11.896 47 7/8

1815/16 6051 22 4/8 8270 12 6/8 14.321 35 2/8 1100 2/8 13 7

1833/34 12.160 2 3/8

1846/47 6687 3 2727 37 9414 40 1583 2/8 5 57
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zetőben említett szisztéma szerint, rovások (dikák) segítségével. Az első években 
még csak néhány tétel (adózó családfő, állatállomány, malmok, méhkasok, mester
ség) szerepelt az adókivetési lajstromban. Az 1770-es évektől aztán az adóalaphoz 
sorolták a családtagokat, a cselédeket, a házakat, a különböző művelési ágú földe
ket, az élelmiszerfeldolgozó eszközöket (prés, pálinkafőző stb.), a haszonvételi 
jövedelmeket, a kereskedői tevékenységet, a legelő-, erdő- és nádhasználatot.

A differenciáltabb adókivetéssel egyidejűleg változott az egyes adótárgyak 
értéke is. A redempciót követő első években az adózó családfő után számított adó 
(1751/52-ben 1 forint 30 krajcár) jóval nagyobb arányú volt a későbbi időszakhoz 
(15-27 krajcár) képest. Az állatállomány súlya csökkent (háromnegyedről a felére) 
bár végig a legjelentősebb adóalap maradt. A többi adóalap-csoport (mesterség
kereskedelem, földek, élelmiszer feldolgozás, haszonvételi jövedelmek) aránya 
emelkedett, bár még a 19. század közepén együttesen is alig közelítették meg 
(32,8%-kal) az egész adóalap értékének egyharmadát. A kivetett adó százalékos 
megoszlása adóalap-csoportok szerint 1751-1847-között a 10. táblázat.31

Az adószedői bevétel zömét a hadi- és a háziadó összege tette ki, amit a vagyon-

10. táblázat. A kivetett adó százalékos megoszlása adóalap-csoportok szerint

Adóalap-csoport 1751/52 1785/86 1815/16 1846/47
Személy 22,6 22,6 6,8 23,0 11,6 28,6 8,2 19,2
Ház - 16,2 17,0 11,0

Mesterség - 1,8 2,8 4,8 7,3 2,5 4,4
Kereskedelem - 1,0 2,5 1,9
Szántó (és káposztásföld) - 4,3 3,6 3,2

Rét, legelő - 6,1 11,3 9,4 14,0 14,1 18,9
Szőlő - 0,9 1,0 1,6
Szarvasmarha 39,0 26,9 13,1 10,9

Ló 27,8 77,0 13,1 58,7 4,4 42,1 2,7 49,0
Juh 9,7 18,6 24,4 35,0
Sertés 0,5 0,1 0,2 0,4
Malom 0,3 0,4 0,3 1,2 1,1 1,8 1,6 2,4
Bor-, lensajtó, pálinka
főző méhkas

0,1 0,9 0,7 0,8

Kocsma-, mészárszék, 
boltjövedelem

- 0,8 1,0 3,1

Birkás haszonbérlők 
jövedelme

- 1,4 3,0 0,7 6,2 2,4 7,1

Egyéb haszonbérlők 
jövedelme

- 0,8 4,5 1,6

Összesen: 100,0 100,0 100,0 100,0
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összeírás alapján minden lakos fizetett az érvényes kulcs szerint, kivéve a mente- 
sítetteket. Ehhez jöttek még más adónemek, mint a katonaállítás költségeihez fel
használt „Szablya pénz” és a -  Toborzási (Verbung) pénz amelyeket különböző 
számítások alapján vetettek ki. A „Szablya pénz”-t a 19. század elejéig a redempció 
összegének minden forintja után 1 dénárjával (50.900 forint alapján 509 forint) 
szedték.32 Később a „nádjuss”-onként számítottak 1 dénárt. Külön kerültek feljegy
zésre az összeírásból ki maradottak és később felvett lakosok adófizetései is. Ezek az 
emberek általában a szegényebb elemek (juhászok, kertészek) közé tartoztak. 
(1844/45-ben az ebben a rovatba felvett 176 fő összesen csupán 211 forint 41 2/8 
krajcárt, átlagban 1 forint 12 krajcárt fizetett.33 Közülük 73%-ot 1 forintnál keve: 
sebb, 25%-ot 1 -4 forint közötti és 2%-ot 4-8 forint közötti adó fizetésére kötelez
tek.) Az adószedői bevétel 1818/16-ban és 1844/45-ben a l l .  táblázat.34

A mezővárosba beköltözött zsellérek is fizették a közterheket. 1774-től a helyi 
elöljáróság határozata szerint a birtoknélküli és zsellér lakosok „fübér” név alatt 
szarvasmarhák, lovak, juhok és sertések után külön adót fizettek.35 A kirótt katona- 
állítás költségeire a zsellérek (birtoktalanok) bizonyos összeget fizettek (a 18. szá
zad végén 12 krajcárt, 1805-től 3 krajcárt).36 A közterhek fedezésére fenntartott 
földeken a szántást a redemptusok, a kaszálási és aratási munkákat pedig a zsellé
reknek kellett elvégezni. 1794-ben a kerület közgyűlése elrendelte, hogy a földtelen,

11. táblázat. Adószedői bevétel 1815/16-ban és 1844/45-ben

1815/16 1844/45
Forint krajcár % Forint krajcár %

1. Hadiadadó pénztárból 6219 41 6/8 10.049 8 1/8 85,2

2. Háziadó pénztárból 8337 6 4/8

Összesen 14.556 48 2/8 82,1

3. Szablya pénz 
(insurrectionalis cassa)

509 2,9 214 1 1,8 - •

4. Toborzási pénz 
(Verbung)

261 7 1/8 1,5 -

5. Nemes lakosoktól 
„katona nem tartásért”

165 48 7/8 0,9 23 2 0,2

6. Birtoktalan lakosoktól 
„száj-bér és szőllejektől 
dijj” fejében (terragium)

724 37 4,1 613 14 5,2

7.„Vidéki helyen és kinn 
lakókra, nem különben 
helybeli Iga vonó Jószágot 
nem tartó Lakosokra 
Birtokaik után váltság”

1093 48 6,1 663 42 5,6

8. Összeírás után idejöttektől 418 44 6/8 2,4 211 41 2/8 1,8

Összesen: 17.729 54 100,0 11.7744 8 3/8 100,0
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vagy irredemptus emberek, akik juhokat tartanak, minden darabtól „terragium” név 
alatt a községi pénztárba 12 krajcárt fizessenek, s ezen kívül még a jószágokra eső 
adót is fizessék.37 Ennek a rétegnek az adóztatása a későbbiekben is folyamatos volt. 
A közgyűlés 1823. évi 268. számú határozata szerint, „kik birtoktalanok lévén lábas 
jószágoktól szájbért, és szőllejektől ... díjjat fizetnek.”38 A nagytestű jószágok (lo
vak, marhák) darabja után 20 krajcárt, az aprójószágok (juhok) darabja után 8 kraj
cárt, egy kapa szőlő után 10 krajcárt számítottak. 1844/45-ben 435 „nagy legelés” 
után 145 forint, 2883 „kisebb legelés” után 384 forint 24 krajcár, 503 kapa szőlő 
után 83 forint 50 krajcár, vagyis összesen 613 forint 14 krajcár adót számoltak.

Ugyancsak megadóztatták az állattal nem, de földdel rendelkezőket: „Halasi bir
tokos lakosok kik iga-vonó jószágot tartván, földjüktől a Tekintetes Kerületek által 
az 1838-ik évi 1645-ik szám alatt megerősített dijjat fizetnek -  mint Teher váltsá- 
got.”39 A kivetés kulcsát úgy határozták meg, hogy holdanként a helybeli első osztá
lyú föld után 18 krajcárt, a másodosztályú föld után 8 krajcárt, a vidéki földek után 
20, illetve 10 krajcárt kellett fizetni. 1844/45-ben 432 adózó 149 első osztályú vidé
ki, 40 másodosztályú vidéki, 207 hold első osztályú helybeli és 3857 másodosztályú 
helybeli föld után 663 forint 42 krajcárt fizetett.

A város nemesei több ízben próbálkoztak az adófizetés alól kibújni. 1792-ben a 
helybeli tanács előtt jelentették ki, „hogy mivel ők a többi országbeli nemesekkel 
együtt mindenféle adófizetés alól ki vannak véve: tehát magok jószágukat adó
fizetés alá felíratni, és azoktól királyi adót fizetni nem akarnak.”40 Erre 1798-ban a 
nádori törvényszék olyan ítéletet hozott, hogy a királyi adót továbbra is „a nemes 

, lakosokon meg lehet teljes hatalommal venni ... a fizetni nem akaró nemes lakosok 
pedig, az elmaradott adóbeli tartozásokig, a kiküldött tekintetes districtualis depu- 
tatió által exequáltattak.” Az 1804-ben lefektetett rendszabás szerint a nemesek a 
katonatartás alól felmentetnek, de ennek fejében „minden domestica 1 forint adó 
után” esztendőnként 6 krajcárt fizetnek.41 Felmentést kaptak arra is, hogy házaikhoz 
„quártélyost nem szállítanak (kivéve háború idején a nagyobb transennákat)”, mely 
után évenként 3 forintot fizetnek, Ugyancsak felmentették őket a forspontozás alól 
(kivéve a háború vagy más „tansennák” idejét) és engedélyezték számukra a „com- 
munitás” részére teendő mindenféle munkák folyó áron történő megváltását. Köte
lezték őket viszont a töltések és utak „conservátiójára” a város, illetve a kerület 
határában. 1806-ban megegyezett a tanács a nemesekkel, hogy ezentúl minden 
nemes „a ki a város szolgálat]át maga valóságában teljesíteni nem akarja” minden 
házadó forint után két garast fog fizetni és minden militáris esztendő elején kötele
sek a nemesek kijelenteni, hogy a terheket természetben vállalják fel, vagy pénzzel 
akarják megváltani.42 1808-ban a Jászkun kerületben lakó nemesek mozgolódá
sainak ellenére a nádor ismét megerősítette a korábbi rendelkezéseket, miszerint a 
nemesek a „személyes praerogativákon kívül ... minden néven nevezendő egyéb 
közterheknek természetiben leendő vitelére s teljesítésére köteleztettek.43

A hadiadó legnagyobb részét természetben kellet teljesíteni a lakosságnak,
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vagyis a katonákat kenyér-, a lovakat pedig abrakporcióval látták el, illetve fuva
rozták a szükséges dolgokat. A háborús években (pl. a török és a francia háborúk 
idején) ennek aránya elérte a hadiadó 100%-át, sőt túl is haladta időnként. 1788- 
1790 között, a török elleni háborúban a 3161 pozsonyi mérő búzát és kétszerest, 
12.002 pozsonyi mérő zabot, 35,997 porció szénát és 6376 porció szalmát adott 
Kiskunhalas „in natura”.44 1815/16-ban 6355 porció kenyeret, 1877 porció zabot, 
921 porció szénát és 1597 porció szalmát, öszesen 5761 forint értékben (a hadiadó 
95,2%-ában) szolgáltatott ki a hadseregnek a város.45 Halason az 1805. esztendő 
vége 1806. eleje tekinthető az egyik legterhesebb időszaknak 1711-1848 között. 
Ugyanis ekkor a „palatinális lovas regement, minekutánna sokat szenvedett az ulmai 
szerencsétlen ütközetben, a végett, hogy itt magát rendbeszedhesse ... 620 személy
ből és még több lovakból álló két divisionak két hónapig való tartása ... a lakosok 
élelmeket elfogyasztotta, szénájokat és zabjokat elemésztette, és a város közel 
20.000 rfrt adósságba keverte.”46

A porcióban való szolgáltatás aránya a békésebb években kevesebb volt: 
1751/52-ben 8,3%-a, 1785/86-ban 45%-a, 1844/45-ben 62,3%-a a hadiadónak.47 A 
természetben való szolgáltatás jelenthette azt, hogy a lakosok „naturálékban”, de azt 
is, hogy pénzben „depurálták”. Ha volt megfelelő mennyiségű termés, akkor álta
lában összehordták a termést a lakosok. A szükebb termésű években, mint pl. 1812- 
ben a városra vetett 1607 pozsonyi mérő 20 icce búzát és 2410 pozsonyi mérő 62 
icce zabot kénytelenek voltak Vodianer Sámuel szegedi kereskedőtől megvásárolni 
12,456 váltóforint 4 krajcár összegben és azt az „odavaló cs. k. magazinba in natu
ra” beadni.48 Természetesen az összeget szigorúan behajtották a lakosokon.

A porciónál is terhesebbnek számított a katonaság részére végzett fuvar és 
gyalogmunka. Pl. 1758-ban Szegedtől Orgoványig 3024 q lisztet, Halasról Pestig 
2214 kila zabot és 401 kila búzát, valamint Szolnokról Pestre 331 kila búzát szállí
tottak a halasiak mázsáját 1 mérföldre 3 krajcárral számítva.49 1771-ben 150 ökrös 
szekéren Szegedtől Orgoványig 300 hordó lisztet szállítottak, 1778-ban 151 kocsin 
és szekéren Pestre fuvaroztak 637 1/2 kila árpát és 4909 kila zabot stb. A török 
háború három évében (1788-1790) 166 kocsi, 24 szekér és 510 gyalogmunkás dol
gozott több héten át -  a háborús területekhez közeleső -  Délvidéken, főleg Bánovca 
(145 munkás), Belgrád (64 munkás), Szerepály (68 kocsi és 119 munkás), Temesvár 
(20 kocsi és 21 szekér), Zimony (32 kocsi és 128 munkás) térségében erősítési 
munkákon.50 Az 1789. évben több mint 1679 pozsonyi mérő zabot, 5125 porció 
szénát és 3489 porció szalmát kellett a halasiaknak elszállítani Bajára, Szegedre, 
Bánovcára, Futakra és Nagybecskerekre. A franciák elleni háborúban az 1809. év 
nyarán végeztek nagyarányú erődítési, védelmi munkálatokat a lakosok Danaföld- 
váron. Az odarendelt ezer „manualistából” 245 halasi volt, akik 15 napig ástak a 
hídfőnél. A katonaság részére végzett erődítési munkák és szállítások 1789-ben a 
12. táblázat.51

Súlyos károkat okozott a városnak a „deperditáknak summája”, különösen a
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12. táblázat. A katonaság részére végzett erődítési munkák és szállítások 1789-ben

Helység Kocsi
db

Szekér
db

Kézi munkás 
fő

Vajszállítás
font

Zabszállítás
pozsonyi

mérő

Szénaszállítás
porció

Szalmaszállítás
porció

Baja 1679

Bánovca 12 100 3489

Futak 2436

Karlóca 2

Mezőhegyes 6

Nagybecskerek 2689

Szeged 74 zsák

Szerapály 68 119

Temesvár 16 21 498

Újvidék 23

Zítnony 19 76

Ismeretlen 2 4

Összesen 119 21 328 498 1679 
74 zsák

5125 3489

* 1790. július 31-ig

török elleni háború idején, amikor ez az összeg 30.063 forint 33 1/2 krajcárt tett ki.52 
Ezek a deperditák származtak: „A széna és szalma vitelének nem helyesen való 
kifizetéséből. A vecturázás alatt ellopatott, vagy elromlott lovakból és kocsikból. A 
defigált árnál drágábban vett búzából, szénából és szalmából. A lakosok által foga
dott és az ármádiához leküldött munkásokból. A jószágtalan emberek által a széna 
.és szalma nem vihetéséből származott taxából. A katonaságnak adott kenyéren, 
szénán, szalmán lett deperditákból, melyek a vett árnál olcsóbban acceptáltattak. A 
transportok alatt megdöglött és ki nem fizetett jószágokból. A conductorokra ... és a 
conductorok praejuncturaikra tett költségekből. A munkások számára vett és oda
hagyott ásó, kapa, fejsze és csákányok árából.”

A hadseregen kívül a kerület és a város részére is tetemes fuvart kellett a lakos
ságnak teljesíteni. 1814/15-ben 110 alkalommal levelet, 46 alkalommal rabokat és 
22. alkalommal kerületi, városi tiszteket szállítottak, összesen 147 forint 34 krajcár 
értékben. A fuvarozás 1814/15-ben és 1844/45-ben adatait mutatja a 13. táblázat.53

Az egyes fuvarok után fizetett pénzt „stáció”-i, vagyis távolság, illetve a lovak 
száma szerint számították. A 19. század első felében 1 stáció 2 lóval 18 krajcárt ért, 
ami a későbbi években emelkedett. Fuvarszámítási adatok 1844/45-ből a 14. táb
lázat.54

A török háború idején, amikor távolabbi vidékekre kellett fuvarozni, zömmel
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13. táblázat. Fuvarozás 1814/15-ben és 1844/45-ben (alkalom)

Helység
1814/15 1844/45

Levélhordás Rabszállítás Tisztek szállítása Összesen

Dorozstna 25 - 1 26 -

Fülöpszállás 18 - 4 22 -

Izsák 2 - - 2 -

Jankovác 6 - - 6 -

Kecel 2 3 - 5 -

Kiskőrös 1 - - 1 2

Kiskunfélegyháza - 15 2 17 -

Kiskumnajsa 37 14 14 65 36

Mélykút 11 8 - 19 168

Szabadszállás 2 - 1 3 -

Vadkert 6 6 - 12 49

Öszsesen 110 46 22 178 255

(90%-ban) négylovas kocsik indultak. A későbbi években a közelebbi helyekre 
inkább 2 és 3 lovas kocsik mentek fuvarba: pl. 1814/15-ben 55%-ban kétlovas és 
45%-ban háromlovas és 15%-ban négylovas fogatokat indítottak.

A fuvarok időbeni megoszlása az igényeknek megfelelően alakult, tendencia 
nem állapítható meg egyik hónap, vagy évszak irányában sem. Az 1814/15-ben és 
1844/45-ben megállapított adatokat mutatja a 15. táblázat.55

Az állami kötelezettség teljesítéséhez tartozott még a tiszai kikötőkből

14. táblázat. Fuvarszámítás néhány településre 1844/45-ben

Helység 2 lóval
forint krajcár

3 és 4 lóval 
forint krajcár

Kiskőrös 30 1

Vadkert 36 1 12

Kiskunmajsa 42 1 24
Mélykút 42 1 24

15. táblázat. A fuvar megoszlása hónapok szerint 1814/15-ben és 1844/45-ben
(alkalom)

Év I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen
1814/15 5 52 24 24 18 6 - 48 - 77 - 1 255
1844/45 14 9 21 16 19 14 13 16 12 8 22 14 178
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(Szegedről, Szolnokról) a dunai kikötőkbe (Dunavecsére, Bajára, Pestre) a sószál
lítás. Az évi ötezer mázsa körüli só fuvarozása igen terhesnek számított az igásálla- 
tok erős igénybevétele miatt.

Az adó elszámolását a hadsereg, vagy a felsőbb hatóságok felé a város admi
nisztrálta. A lakosok folyamatosan fizették az adót, illetve teljesítették a forspontot, 
vagy a katonatartást. Ha a lakosok már teljesítették az adójukat, akkor későbbi fuvar, 
vagy természetbeni adózás után „készpénzül fizettettek ki illető Adószedő által.”56 
A város tartott ugyan szállítóeszközöket és igavonókat (pl. 1779-ben 4 db „Lóggos 
Kotsi”, 4 db „Hosszú oldalú Vasas Kotsi”, 6 db „Vizes Kotsi” és hozzájuk 16 db 
kocsis ló),57 de ezekkel csak minimális közmunkát tudtak elvégezni. 1815/16-ban a 
város lovai 20 forint, 1844/45-ben 5 forint 6 krajcár hasznot hoztak „vontatásból”, 
illetve „forspontból.”58

A katonaállítás anyagi terheiről már szó esett. Halas szempontjából kedvezőtlen 
számítást jelentett (különösen a 19. század első felében) a Jászkun kerületre jutó 
újoncállítás „reparticipálása” a városra, ugyanis a redempció 50.900 forintját vették 
alapul, nem pedig a népességszámot. A francia háború éveiben kellett a legtöbb 
katonát kiállítania a városnak, 1793-1814 között összesen 588 főt.59 Kezdetben a 
„rekrutá”-kat „szabad verbunggal”, parolapénz („handgeld”), vagy ház, fundus, a 
mesterlegényeknek céhbe állást, a vidékieknek „concivilitás” ígéretével viszonylag 
könnyebben ki tudta a város állítani. A háború utolsó éveiben viszont ezek az 
ígéretek is kevésnek bizonyultak az ujonclétszám kiállításához, ezért a tanács a 
„határban csavargókat” és egyéb kétes elemeket szedette össze erre a célra. A 
jászkunok a redempció szerint viselték még az insurrectió terhét is, amire a 
napóleoni sereg kétszeri betörésekor került sor.

Összegzés

Kiskunhalas a török-hódoltság és a kuruc háborúk idején viselte a több részre 
való adózás terheit és a harcok miatti szenvedéseket és zaklatásokat. A pénzbeli és 
a terményadókon kívül állandósult a lakosok részvétele a szolnoki, a budai és a 
szegedi vár erősítési munkálataiban. A jászkun privilégium 1702-es megszüntetése 
után Halas is, mint kiskun mezőváros fizette a földesúri szolgáltatásukat (az 1720- 
as években évi ezer, az 1730-as években évi kétezer forint feletti összeget). A kive
tett hadiadó ehhez hasonló nagyságot ért el.

A 43 éves földesúri alávetettségből 1745-ben szabadultak meg a jászkunok fél
millió forint lefizetésével, melyből Halasra 50.900 rajnai forint esett. így a későb
biekben a lakosokat a hadiadó és a háziadó terhelte, melyeket az évente elvégzett 
vagyoni összeírások alapján vetettek ki. A polgári forradalomig a lakosság száma, 
az ingó és ingatlan vagyona és ezzel együtt a kivetett adó a többszörösére emel-
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kedett. Kiugróan magas (tízszeres) a juhok számának növekedése, amelynek ma
gyarázata a mezőváros határának gyenge, csupán juhlegelőnek alkalmas földminő
ségben rejlik.

Kiskunhalas társadalmának gerincét a redempcióban résztvevők (redemptusok) 
alkották, de az irredemptusok és zsellérek számbelileg hamarosan a lakosság több
ségét jelentették. Amit másként fogalmazva úgy lehet tetten érni, hogy száz év alatt 
jelentősen növekedett a legszegényebb társadalmi rétegekhez tartozó tömeg. A 4 
forint alatti adót fizetők aránya 21%-ról 87%-ra emelkedett.

Az adótárgyak kivetési kulcsát évente határozta meg a kerület rovások (díkák) 
segítségével. A 18. század közepén még csak néhány tétel (családfő, állatállomány, 
malmok, méhkasok, mesterség) szerepelt az adókivetési lajstromban. A század 
végétől már az adóalaphoz sorolták a családtagokat, a cselédeket, a házakat, a 
különböző művelési földeket, a préseket, pálinkafőzőket, a haszonvételi jövedelme
ket, a kereskedői jövedelmeket, a legelő- és erdőhasználatot. Ugyanakkor változott 
a különböző típusú adótárgyak értéke is: erőteljesen csökkent az állatállomány és 
emelkedett a mesterség, kereskedelem, az eszközök, haszonbérek után számított 
adó.

A hadiadó legnagyobb részét (különösen a háborús években) természetben 
(kenyér- és abrakporciókban) kellett teljesíteni. Gyalogmunkát főleg a török háború 
(1788-1790) éveiben vették igénybe a harcokhoz közeli Délvidéken. Súlyos károkat 
okozott a városnak a „deperditáknak a summája”, amelyek a helytelen kifizetések
ből, az ellopott, vagy megbetegedett állatok kárából, a kocsik, szekerek, szerszámok 
rongálódásából származtak. A hadseregen kívül a kerület és a város is igénybevette 
a lakosok fuvarját levél-, rab- és más személyek szállítására, általában a Kiskun 
kerület más településeire. Az elszámolást a távolság és az igavonó lovak szerint 
végezték. Állami kötelezettség teljesítéséhez tartozott még a tiszai kikötőkből a 
dunai kikötőkbe a sószállítás is.
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16. táblázat. A vagyoni helyzet 1751-1847 között0

Személy és vagyontárgy Egység 1751/52 1785/86 1815/16 1846/47

Adózó személy fő 444 1294 2041 2380

Polgár fő 411 599 886 969

Fiú (16 évesnél idősebb) fő 257 446 533

Leány (16 évesnél idősebb) fő 48 37

Testvér fő 31 14 22

Zsellér fő 264 270 405

Lakó (házatlan zsellér) fő 146 162 373

Szolga fő 244 279 409

Szolgáló fő 36 110 135

Jármos ökör (saját) db 635 1314 1706 2068

Jármos ökör (kölcsön) db - 108 6 -

Hizlalt ökör db 154 18 - -

Fejőstehén db 652 1039 862 1220

Meddőtehén db 1066 315 388

3 éves tinó db 861 178 206 516

2 éves tinó db 748 1120 320 579

Borjú db 1129 382 660

Gulyabeli marha db 245

Kocsis ló db 618 1273 1195 1651

Ménesbeli ló db 439 649 172 96

3 éves csikó db 90 13 37

2 éves csikó db 193 35 40

Sertés db 195 110 342 1249

Juh db 4529 21.110 24.165 43.892

Ház (1. rendű) db 31 25 54

Ház (2. rendű) db 93 94 88

Ház (3. rendű) db 847 1370 1730

Szántó hold 6766 6652 5855

Rét kaszás 4124 18.297 17.568

Szőlő út (kapa) 3223 3976 3865

Káposztásföld 1 mázsányi 
termés

534 1/2 1043 889

Szélmalom db - - - 7
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Szárazmalom db 4 13 1/2 26 44

Borsajtó jövedelem 30 26,82 40
(Ft)

Lensajtó db - 14 48

Kocsma db 986 4820 8000 5282

Mészárszék db 358,4

Bolt db 60,7 575 2026 828

Birkás haszonbérlő db 3144 6977 12.197

Haszonbérlő (egyéb) db 5724 10.916 6374

Pálinkás üst db 42 82 88

Méhas db 17 239 203 103

Kézműves (1. rendű) fö - 3 3

Kézműves (2. rendű) fő 15 - 8 6

Kézműves (3. rendű) fő 99 202 279

Kereskedő (1. rendű) fő 2 3 4

Kereskedő (2. rendű) fő - 2 5

Kereskedő (3. rendű) fő 1 14 15

Kalmár (2. rendű) fő 1 3

Kalmár (3. rendű) fő 5 8 14 3/4

Kézi munkás fő 69 193 369

17. táblázat.
10 legtöbb adót fizető lakos fontosabb vagyontárgyai és adója 1751/5261

Lakos Szarvasmarha Ló Juh Bortermés Adó
db db db akó Ft kr

1. Búza Mihály 154 14 380 71 74 33

2. Péter Ferenc 75 23 234 86 46 30

3. Pap Gergely 93 11 130 34 38 12

4. Tari István 74 10 110 35 34 75

5. Modok Gergely 45 13 132 26 32 24

6. Bibó István 58 8 126 33 29 27

7. Torma Istvánná 68 12 50 43 28 39

8. Péter István 41 9 122 24 24 48

9. Vas János 56 17 31 20 24 46

10. Lukács János 45 7 102 13 22 19

Összesen 709 124 1417 385 355 53

Kiskunhalas város %-ban 19,0 11,7 31,3 8,0 12,7
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18. táblázat.
10 legtöbb adót fizető lakos fontosabb vagyontárgyai és adója 1785/8662

Lakos Szarvasmarha
db

Ló
db

Juh
db

Szántó
hold

Rét
kaszás

Szőlő
kapa

Árenda
forint

Adó
forint krajcár

Kamhál János 205 41 1466 96 78 2 - 155 52

Ns. Péter István 16 85 1211 36 70 14 4820 119 29

Turóczi János 110 6 580 35 20 20 - 63 52

Zseni János 78 26 615 35 19 12 - 60 34

Gyenisei János 69 29 430 40 7 1/2 14 - 51 53

Barta Szüts József 23 13 130 5 9 18 1400 47 48

Gyenisei Péter 59 27 410 46 7 1/2 5 - 47 10

Bibo György 21 81 310 38 12 15 - 44 39

Vass István 16 27 500 14 12 8 - 41 42

i§. Szakáts István . 43 4 400 29 20 2 300 39 50

Összesen 640 339 6052 374 68 110 6520 672 47

Kiskunhalas 
város %-ban

10,7 14,8 28,7 5,5 1,6 3,4 73,5 12,2

19. táblázat.
10 legtöbb adót fizető lakos fontosabb vagyontárgyai és adója 1815/1663

Lakos Szarvasmarha
db

Ló
db

Juh
db

Szántó
hold

Rét
kaszás

Szőlő
kapás

Árenda
forint

Adó 
Ft kr

Jánosy György 18 4 800 38 98 6 199 1 1/8

Túróczi István 34 16 600 33 132 20 159 14 4/8

Zseny János 51 20 400 30 197 12 139 59 2/8

Balina György 20 3 100 - - - 5000 • 108 35

Ns. Tegzes Sámuel 24 6 450 25 140 8 102 6 1/8

Kamhal Károly 54 16 300 35 80 10 97 40 7/8

Тагу István 17 7 400 48 123 16 96 47 2/8

Fürik Pál 57 7 250 53 124 20 89 3 4/8

Kővágó Mihályné 18 12 300 32 80 12 500 87 4

Szilágyi Gergely 4 3 350 18 97 15 500 77 41 2/8

Összesen 297 94 3950 312 1071 119 6000 1157 12 7/8

Kiskunhalas 
város %-ban

7,8 6,7 16,3 4,7 5,9 3,0 13,4 8,1
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20. táblázat. A hadi- és háziadó kivetési kulcsa64

Adótárgy Egység 1751/52 
forint kr

1785/86 
forint kr

1814/15 
forint kr

1844/45 
forint kr

Polgár fő 1 30 17 1/8 39 1/8 27

Fiú (16 évesnél idősebb) fő - 8 1/8 19 3/8 10 7/8

Leány (16 évesnél idősebb) fő - 4 1/8 13 6

Testvér » - 10 1/8 26 13 4/8

Zsellér .. - 17 1/8 39 1/8 16 4/8

Lakó ” - 20 1/8 43 3/8 16 4/8

Szolga » - 8 1/8 1 5 1/8 16 4/8

Szolgáló - 41/8 13 6

Jármos ökör (saját) db 39 26 7/8 39 1/8 45

Jármos ökör (kölcsön) - 12 1/8 21 7/8 -

Hizlalt ökör » 27 17 1/8 43 3/8 -

Fejős tehén 30 20 1/8 32 5/8 20 7/8

Meddő tehén »> - 13 3/8 32 5/8 20 7/8

3 éves tinó » - 13 3/8 217/8 13 4/8

2 éves tinó >» - 8 1/8 10 7/8 6 6/8

Borjú - 4 1/8 4 4/8 3

Hámos ló -  33 24 2/8 21 7/8 12

Ménesbeli ló -  27 13 3/8 26 16 4/8

3 éves csikó .. -  18 13 3/8 26 16 4/8

2 éves csikó 15 8 1/8 17 3/8 9 5/8

Sertés 4 2/8 2 1/8 4 4/8 3

Juh 3 5/8 2 1/8 8 6/8 6 6/8

Ház 1. rendű - 1 9 3 15 2/8 2 15

Ház 2. rendű - 1 3/8 2 10 2/8 1 30

Ház 3. rendű .. - 53 6/8 1 37 5/8 45

Szántó 2. rendű hold - 1 7/8 6 5/8 4 4/8

Szántó 3. nendü » - 1 4 4/8

Rét kaszáló - 1 2 2/8

Szőlő út (kapás) - 1 2 2/8 3 4/8

Káposztásföld 1 mázsányi 
termés

- 1 2 2/8 2 2/8

Szárazmalom 
1. rendű

db 2 9 6 30 4/8 1 7 4/8
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Szárazmalom 
3 . rendű

db 1 20 4/8

Szőlőprés 1 forintjö
vedelem után

4/8 2 2/8 1 6/8

Kocsma 4/8 2 2/8 4 2/8

Mészárszék 4/8 2 2/8 4 2/8

Lenolajütő 4/8 1 6/8

Bolt 4/8 2 2/8 4 2/8

Birkás haszonbérlő 1 1/8 2 2/8 1 6/8

Haszonbérlő 2/8 1 1/8 2

Pálinkafőző üst db 53 5/8 1 5 1/8

Méhkas » -  6 2 4/8 4 4/8 2

Kézműves 1. rendű fő 4 1 4/8 6 30 4/8 4 30

Kézműves 2. rendű i 2 6/8 4 20 2/8 2 15

Kézműves 3. rendű 44 3 15 2/8 1 7 4/8

Kereskedő 1. „ 8 3 13 1 9

Kereskedő 2. „ 4 1 4/8 6 30 4/8 4 30

Kereskedő 3. „ 3 9 7/8 4 20 2/8 2 15

Kalmár 2. „ 16 6 39 6 18

Kalmár 3. 8 3 26 2 9

Ló és szarvasmarha 
legelője

1 marhától 1 7/8 2 2/8 1 4/8

Apró jószágok 
legelője

1 apró 
jószágtól

4/8 1 1/8 6/8

Kézi munkák 
1. rendű

minden
személy

3 15 2/8

Kézi munkák 
2. rendű

” 2 6/8 2 10 2/8 33 6/8

Kézi munkák 
3. rendű

” 53 5/8 1 37 5/8

Faizás 1 ház után 1 7/8

Nádvágás minden
személy

3 5/8 6 4/8 4 4/8
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Kiskunhalasi céhek a 18-19. században
Szakái Aurél

A török kor és a Rákóczi szabadságharc háborús veszteségeit és járványait túl
élve kezdi Halas mezőváros 1711-ben a békés, építő 18. századot. A fejlődést akadá
lyozta az 1739-es, utolsó nagy magyarországi pestisjárvány pusztítása.1 A század 
elején továbbra is 1000-2000 fő, a század közepén 3000 fő körüli lakossággal kell 
számolnunk.2 A népesség növekedése és a mezőgazdasági termelés intenzívebbé 
válása előmozdította a kézműipar fejlődését. A helyi szükségletek magasabb szintű 
kielégítése szükségessé tette, hogy az egyes szakmák minél jobb minőségű és na
gyobb mennyiségű árucikket állítsanak elő. A népesség növekedése és a kézműipar 
fejlődése segítette elő a kiskunhalasi céhek megalakulását.

A céh érdekvédelmi szervezet, amelyet az egyes iparágak kézműves mesterei 
hoztak létre. Szabályzataikat a 14-17. században a helység földesura, vagy a város 
tanácsa hagyta jóvá. A királytól kapott szabályzatok száma a 17. századtól kezdve 
gyarapodott, a 18. században egyre általánosabb lett. A céhek szabályzatai előírták 
a termékek minőségét és a munkaszervezet formáját. A szabályzat megfogalmazta 
az inasfelvétel és felszabadítás követelményeit, az inas kötelességeit. A mester
legényekkel kapcsolatban rendelkeztek a munkavállalás rendjéről. A céhszabályza
tok fontos pontja a mesterremek előírása volt, megszabták az előkészületeket, a fel
használandó anyagokat, az elkészítés időtartamát, a mesterek általi bírálat módját. A 
mezőgazdasági eszközök jelentős része a céhes mesterek műhelyeiből került ki. A 
céhes ipar szokásaival és termékeivel jelentősen alakította a falusiak, mezővárosiak 
ízlését, igényeit. A török kiűzése után a visszatelepülő helységekben vontatottan ha
ladt a céhek alapítása a 18. században. Az 1805-ös céhrendelet hatására gyorsan sza
porodtak a falusi, mezővárosi céhek. A 19. század első felében a manufaktúrák, 
gyárak alapítása megtörte a céhek monopóliumát. A mindinkább idejétmúlt céh
szervezet 1872-ben szűnt meg.3

Kiskunhalason a céhek alakulása a 18. század közepén kezdődött. A század 
második felében több szakma is létrehozott érdekvédelmi szervezetet, céhet. A 
folyamat a 19. században is folytatódott. Országosan megfigyelhető jelenség volt, 
hogy a rokon iparágak közös céhet alakítottak. A kis létszámú iparágak képviselői 
valamelyik meglévő céhhez csatlakoztak. Mária Terézia királynő 1761-ben besze
dette az összes magyarországi szabadalomlevelet, s ezután új királyi céhprivilégiu
mot kaptak. A működő céhektől 1805-ben és 1818-ban ismét bevonták az engedé
lyeket, s újakat adtak ki helyettük. A halasi céhek első megalakulása a többszöri 
céhújítás miatt nehezen megállapítható. A beköltöző iparosok kezdetben többnyire 
a kecskeméti és a szegedi céhek tagjai voltak.4 A 19. század közepén általában a 
Duna-Tisza köze kisebb településeiről érkeznek a mesterek (Kecskemét, Kiskőrös,
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Jánoshalma, Baja, Topolya, Ada, stb.)5 Kiskunhalason a 18. század második felétől 
1872-ig -  amikor a szabad iparűzés törvénybe iktatásával a céheket feloszlatták -  
összesen hét céh létezett.

Takács céh

A takács fonalból szőtt vászon készítésével foglalkozó mester.6
A takács céh nagy szerepet játszott Halas város közéletében a mesterek nagy 

száma miatt. Az 1760-70-es évekből ismerünk néhány takácsmestert, a régi takács
mesterek közül a következők neve maradt fenn: Budai István (1769), Szabó Pál 
(1770), Bóka János, Polgárdi Péter, Sziládi János (1774), Megyeri Pál (1775).7

A halasi takács céh keletkezése az 1760-as, 1770-es évekre tehető, mivel a takács 
céh egyik pecsétje is erre az időszakra keltezhető. Ez a céhek megszűnése után, 
1883-ban a gimnázium régiségtárába került. Az akkori leírás szövege a következő: 
„Fára erősített pecsétnyomó festéknyomásra használás végett cifrázott körszéllel, 
közepén egy hal ennek két oldalán a takácsok jelvénye a vetélő. Körirata: K. K. 
HALAS. V: B: TAKÁTS. C: P:” (KISKUNHALAS VÁROSI BECSÜLETES TA
KÁCS CÉH PECSÉTJE)8 Ez az elrendezés az 1693-as várospecsét rokon vonásait 
mutatja. Azon egy nagyobb hal mellett két kisebb halat ábrázoltak. Halas városa 
1753-ig használta a régi pecsétet, az új városi pecséten a kiskun vitéz állt, alatta há-

1. Takács a 18. században. Comenius 1788 és 1798 LV. kép alapján
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2-3. A halasi takács céh 1780 előtti pecsétje 
Thorma János Múzeum 1344. Kozicz János rajza

rom keresztben lévő hallal.9 A halasi takácsok 18. század közepi pecsétjén a város
címer, vagy annak eleven emléke miatt egy nagyobb hal mellett két vetélő szerepelt. 
Ez a pecsét másik kettővel együtt a 18. század végén és a 19. század elején hasz
nálatban volt. Nem valószínű, hogy az 1780-as években egyszerre három új pecsétet 
vett a halasi takács céh.

A halasi takács céh 1780 előtti keletkezését valószínűsíti egy 1777-ből származó 
adat is. Ekkor Petróczi Ferenc takácsot mint céhbelit említik.10

1780-ban intézték a halasi takácsok a céh kiváltásának hivatalos ügyeit. Január 
18-án írta meg Vass Mihály levelét a céhnek Bécsből, s közölte velük, hogy 110 Ft 
díjat kell befizetni.11 Ezt az összeget 1780. március 3-án lerótták Bécsben.12

1780-ban a 19 céhváltó takácsmester a következő volt: Kaszás Mihály, Orbán 
Ferenc, Molnár István, Mező Péter, Végh János, Szabó Pál, Majsai György, Be- 
reczki Pál, Péter István, Boros Mátyás, Polgárdi Péter, Megyesi Pál, Petroczki 
Ferenc, Csapi Mihály, Rébék István, Orbán Mihály, Csapi János, Korcsmár Mihály, 
Horváth Mihály.13 A céhváltás költsége 228 Ft 54 krajcár volt.14 A céh napja Szent 
Márton napja (november 11.) lett.15 Ebben az évben Molnár István volt a halasi 
takácsok céhmestere, akikhez a íülöpszállásiak is csatlakoztak.16 1782-ben három 
fülöpszállási külső mester volt a halasi takács céhben: Kovács Mihály, Pap Ferenc, 
Pap János.17

1780-ban készült a céh nagyon szép fémpecsétje. A vasnyéllel ellátott, 48 mm át
mérőjű tárgy közepén három ovális barokk pajzs vésete látható. A felsőn a kétfejű 
sasos Habsburg birodalmi jelvény, alul az egyik pajzsban -  szemből nézve jobbról, 
heraldikailag balról -  Magyarország címere, mellette a másik pajzsban a takácsok 
jelvénye, három egymásnak támasztott vetélő található. A pajzsokat stilizált oma-
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4—5. A halasi takács céh pecsétnyomója, 1780 
Thorma János Múzeum 71.20.2. Kozicz János rajza

mentika övezi. Körirata: KIS. KUN. HALASI. NEMES. TAKACS. CZEH. PE- 
CSETI. 1780.'8

A takács céh a hivatalos levelezésekhez az 1780-as évektől kis pecsétnyomót 
használt (Pl.: 1783, 1790, 1819, 1820.) „Csillagos korona alatt két oroszlán által tar
tott paizs, 3 vetélőbői alakítva, a paizs alatt 3 liliom, az oroszlánok feje felett: 
KHTC” betűk, a Kiskunhalasi Takács Céh név rövidítése.19

Napjainkra nem maradt meg, de leírásból ismert a halasi takácsok 1780 körül 
készült céhládája és céhbehívó táblája. „A czéh ládája az alakulás idejéből, magas-

6-7. A halasi takács céh viaszpecsétje, 1783.
Thorma János Múzeum 1385. Kozicz János rajza
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8. A takács céh jegyzőkönyvének első oldala, 1780.
Thorma János Múzeum 3641
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9. A takács legénycéh rendtartásának első oldala, 1781.
Thorma János Múzeum 3628
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10. A halasi takács céh királyi privilégiuma, 1817.
Thorma János Múzeum 5509
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11. A halasi takács céh artikulusainak másolata, 1819. 
Thorma János Múzeum 4562
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sága 20, hossza 24, szélessége 17 cm, oldalai ékes czifrázatokkal vannak ellátva, 
tornyosuló tetején külön láda fiók, külön kulccsal a jegyző irományai befogadására; 
a láda alsó részén pedig egy titkos fiók van, erős és mesterséges vasalással, sarok 
vasak helyett toló szerkezetű kinyitásra van készítve. A czéh táblája, a láda czifráza- 
tával egyező alakú, az irat befogadására használt üreg rézlemezzel van borítva.”20 
Fennmaradtak azonban a takács céh 1780-ban elkezdett jegyzőkönyvei az 1780- 
1848 közötti időszakból.21

A fentiek alapján lehet megállapítani, hogy esetleges korábbi előzmények után a 
halasi takács céh életének jelentős vagy kezdő dátumának 1780 tekinthető.

1781-ben Szent András hava 10. napján a takács céh kiadta az ifjú társaságnak a 
legényrendtartást „Az privilegiált Kis Kun Flalas mezővárossában lakos Takáts 
Czéhbéli ifjúi társaságnak Artikulusai, mellyeket czéhbeli mesterei, úgymint akko
ri czéhmester Orbán Ferencz, atyamester Péter István, bejárómester Beretzki Pál, 
Kaszás Mihály, Molnár István, Vég János és a többi mesteremberek dicsőségessen 
uralkodó Mária Terézia apostoli felséges koronás Király asszonyunktól kinyert 
Privilégiumnak erejével írásban kiattak, a végre, hogy azok által ki ki maga köte
lességét megtanulhassa: és életét azok szerént szabni tartozzon.”22

A takácsok céhlevelét 1805-ben bevonták, s új királyi szabadalomlevelet kaptak 
helyette23 1811. január 4-én a dorozsmai takácsoknak kiadják artikulusaikat a halasi
ak. A halasi takács céh jegyzőkönyve szerint: „a dorozsmai takács mesterek számára 
a kötelességek kiíródtak”24 Az 1810-es években a dorozsmaiak mellett a fülöpszál- 
lási takácsok is a halasi céhhez tartoztak, mert a jegyzőkönyvbe 1819. november 14- 
én ezt írták: „Fülöpszállásiak a summát behozták.”25

1814. szeptember 25-én a takács céh a kántorgyülésen dönt az új artikulusról. 
Ekkor a takácsmesterek 57-en vannak.26 1817-ben megkapja az új privilégiumot a 
halasi takács céh.27 Ez az I. Ferenc császár és apostoli király által 1817-ben kiadott 
kegyelmes királyi privilégium ma is megvan, s annyira megbecsülték, hogy azok
ban az években másolatot is készítettek róla.28

A céh életének fontos dokumentumai a mesterlegény igazolások, korabeli kife
jezéssel contsaftok, melyekből évente több tucat került kitöltésre. A takács céh ki
adásainak kimutatásában gyakran feljegyzik a nyomtatás költségeit. 1815. szept. 22. 
„A Szegedi Tipographiába 200 contsaftok nyomtatásáért 70 Ft.” 1819. júni. 27. „A 
Nemes Czéh contsaftokja elfogyván az Szegedi Tipográphus Úrral megegyeztünk. 
A Nemes Czéh fizetett 60 Ft.” 1826. júni. 18. „Szegeden lakó Tipográphus Grün 
Orbán Úrnak 200 vándorló levelek nyomtatásáért 48 Ft.” 1828. aug. 22. „Szegedi 
Typographiában készült 50 tanuló levelek nyomtatásáért 20 Ft.”29

Ugyancsak a céhjegyzőtől tudhatjuk meg 1834. július 28-án kelt feljegyzése 
alapján: „A Becsületes Czéh számára kondér. Készíttettem kalocsai gölöntsérrel és 
annak fizettem 1.30” forintot.30 Szerencsésen megmaradt napjainkig a halasi takács 
céh 1834-ben készült zöld mázas, évszámos boros kancsója, amelyen domborműves 
díszítés van. A zsinóros, szalagos keretezésű központi mezőben két ágaskodó orosz-
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12-14. A halasi takácsok céhkancsója, 1834.
Móra Ferenc Múzeum, Szeged 52.24.49. Fodor Ferenc felvétele

Ián között a takácsok három vetélős jelvénye szerepel.31 (24. színes kép)
A céhek iratai között gyakran lehet utalást találni arra, hogy különböző nemes 

célokra támogatást fizettek ki ínségeseknek, vízkárosultaknak, tűzkárosultaknak. A 
19. század folyamán ezt a segélyt helyiek és távoli települések lakói is kapták. A 
takács céh például 1834-ben Karcagra és Ceglédre tűz miatt, 1840-ben bajai taká
csoknak, 1852-ben Komáromba víz miatt adakozott.32
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15. A halasi takács céh bizonyságlevele, 1790.
Thorma János Múzeum 20113
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16. A halasi takács céh bizonyságlevele. 1816-ban nyomtatott, 1818-ban kitöltött. 
Thorma János Múzeum 1344
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17. A halasi takács céh bizonyságlevele. 1819-ben nyomtatott, 1821-ben kitöltött. 
Thorma János Múzeum 1330
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18. A halasi takács céh bizonyságlevele, 1826. 
Thorma János Múzeum 1318
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19. A halasi takács céh bizonyságlevele, 1828.
Thorma János Múzeum
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20. A halasi takács céh bizonyságlevele, 1844. 
Thorma János Múzeum 1347

Az 1841. december 12-i feljegyzés alapján a 84 főt számláló takács céh vallási 
megoszlását is ismerjük: 73 fő református és 11 fő katolikus. A céh tagjai alapít
ványt tettek árva és szegénysorsú gyermekek részére, évenként ismétlődően iskolai 
tankönyvek vásárlására. A két felekezetbe tartozó mesterek arányában osztották 
meg az évente esedékes kamatot a két egyház között (17 Ft 30 krajcár összeg = 
15,10 + 2,20). Ez az akkori település vallási arányának teljesen megfelel.33 A „két 
szentegyház részére a czéh határozatjából” az adományt rendszeresen megadták az 
1842-1848 közötti években.34

Különböző helyekről származó adatok alapján sikerült kimutatni a halasi takács-

1. táblázat. Takácsmesterek Halason 1780-1868
1780 1797 1805 1815 1821 1841 1858 1868

19 23 38 46 67 84 59 37

Forrás: Peterka József 1822. 337.; Csontó Lajos 1883. 1.; Nagy Szeder István 1935. 66.; Janó Ákos 
1965. 100.; Bognár Viola 1998. 3.kép; Bagi Gábor 2001. Thorma János Múzeum 1433, 3641/1.; Jász- 
Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár KL I. 87/1868. (= 13. táblázat)
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1. ábra. A halasi takács céh tagjai 1848-1872 között

1849: 68 fő; 1850: 65; 1851: 63; 1852: 68; 1853: 70; 1854: 68; 1855: 65; 1856: 
64; 1857: 58; 1858: 54; 1859: 54; 1860: 48; 1861: 46; 1862: 49; 1863: 47; 1864: 
40; 1865: 33; 1866: 32; 1867: 30; 1868: 32; 1869: 31; 1870: 30; 1871: 28; 1872: 27. 

Forrás: Thorma János Múzeum 3631/1-35.

2. ábra. A halasi takács céh tagjai 1780-1872 között

90

1805 1821 1849

Forrás: 1. táblázat, 1. ábra
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mesterek számának alakulását 1780-1868 között. (1. táblázat) A 18. század végén 
szerény, a 19. század elején rohamos növekedés volt. Az 1840-es években elért csú
csot követően egyenletes csökkenés következett.

A mesterek számához közeli a mesterlegényeké. Az összeírásokból tudjuk, hogy 
1797-ben 23 takácsmestemél 19 takácslegény,35 1821-ben 67 takácsmestemél 40 
legény dolgozott Halason.36

Sikerült kiszámítani a takács céh létszámának alakulását 1848-1872 között. A 
számítás alapja az volt, hogy a céh jegyzőkönyvében vezetett kántorpénz fizetési 
éves kimutatásból csak azok a mestereket vettem számba, akik legalább fél évig 
fizették a tagdíjat. A szervezet működésének utolsó 25 évében folyamatosan 
csökkent a céhtag takácsmesterek száma, több mint 60-ról kevesebb mint 30-ra. (1. 
ábra)

Az adatokból jól látszik, hogy több évtizedes folyamatos fejlődés után az 1840- 
es évektől hanyatlott a takács céh működése Halason. (2. ábra) Bizonyára a gyári 
textil előállítás növekedése miatt.

A takács céh megszűnése után 1883-ban a gimnázium régiségtárába kerültek írá
sos dokumentumai és emléktárgyai, Füves János takácsmester és társai jóvoltából. 
Ezt Csontó Lajos újságcikkéből lehet megtudni, aki a gimnáziumi régiségtár vezető
je volt.37 Nyolc tételben írja le, hogy mi került be a régiségtárba. Először azt a négy 
tételt soroljuk fel, amelyek ma is megvannak a Thorma János Múzeumban: az 1780- 
as pecsétnyomó,38 a legénycéh artikulusai 1781-ből,39 az 1817-es céh privilégium,40 
jegyzőkönyvek, névsorok, iratok.41 Viszont nincs meg az a másik négy tétel, amit 
felsorol az újság 1883-ban: céhláda; céhbehívó tábla, pecsétnyomó (két vetélő kö
zötti hallal); kis pecsétnyomó (két oroszlán fölött KHTC betűk)42 A kiskunhalasi 
gimnázium régiségtára 1944-ben nagyrészt elpusztult, ennek következménye ez a 
veszteség.43

Csizmadia, szabó, szűcs, gombkötő, szíjgyártó céh

Röviden csizmadia céhnek nevezhető a szabó, szűcs, csizmadia, szíjgyártó, 
gombkötő céh. Közülük legtöbben a csizmadiák voltak. A szabók és a szűcsök idő
vel önálló céheket hoztak létre.

Ebben a több mesterséges céhben (egyesült céh, vegyes céh) a szervezet nevében 
jelzett mesterségeken kívüli iparosok is működtek. A cipész, tímár, köteles, szűr
szabó mesterek is a csizmadia céhbe léptek be.44

A csizmadia a bőrcsizma készítésével és javításával foglalkozó iparos.45 A szabó 
szőtt kelméből szabja és varrja a ruhát.46 A szűcs ruházkodásra alkalmas bőrök 
kikészítésével, szabásával, varrásával, díszítésével foglalkozó mester.47 A szíjgyártó 
emberi ruházathoz, lószerszámhoz, használati tárgyakhoz szíjazatot készít és bőr-
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21. Csizmadia a 18. században. Comenius 1788 és 1798 LVIII. kép alapján

22. Szabó a 18. században. Comenius 1788 és 1798 LVII. kép alapján
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23. Szíjgyártó és kötélgyártó. Comenius 1788 és 1798 LXX. kép alapján

munkát végez.48 A gombkötő szőr-, selyem-, fémszállal készült fonalból gombot 
készít és sújtást, zsinórt fon.49 A tímár állati bőr kikészítésével foglalkozik.50 A 
cipész férfi és női bőrcipő előállításával és javításával foglalkozó iparos.51 A szűr
szabó durva gyapjúposztóból kabátféle felsőruhát készítő és díszítő mesterember.52 
A köteles kenderből zsinórokat, köteleket gyárt. Termékei az állattartás és közle
kedés nélkülözhetetlen kellékei.53

A csizmadia céh elődje 1752-1753-ban már fönnállott, mert ekkor a kecskeméti 
szabó-szűcs céhtől kapott céhszabállyal éltek a halasi szűcs mesterek, a „Halasi 
Betsületes Czéhbeli Társaság tagjai.54 1774. március 6-án a halasi csizmadia mes
terek a kecskeméti csizmadia céh vidéki tagjai.55

A halasi szabó, szűcs, csizmadia, gombkötő, szíjgyártó mesterek 1778. augusz
tus 3-án már beadták céhváltási kérelmüket. 1779. január 29-én adták ki részükre az 
artikulusokat.56 A szabó, csizmadia, szűcs, szíjgyártó egyesült céh 1779 végén meg
tartotta alakuló ülését és ebben az évben kiadták az ifjúság számára a kiváltság- 
levelet, az artikulusokat. Az 1779-es céhszerző mesterek közül 9 ismert névszerint: 
Sárosi Ferenc szűcs, Német Ferenc szabó, Csorba Mihály csizmadia, Harányi István 
szűcs, Szűcs István csizmadia, Gál József szabó, Losonczi Sámuel, Hegedűs János, 
Dénesi György szabó. A céh alakulásakor Sárosi Ferenc lett a céhmester. A királyi 
szabadalomlevél 293,50 forintba került. A költségekre minden céhváltó mester 7 
forint 43 krajcárt fizetett be. A további kiadásokra 200 forintot a jankováci plébá
nostól kaptak kölcsön. 1780-ban Mózes Sándor volt a céhmester.57
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24-25. A halasi csizmadia céh papírfelzetű pecsétje, 1780. 
Thorma János Múzeum 20233. Kozicz János rajza

1780-ban készült a halasi csizmadia céh pecsétje. A mesterség jelvényeket ábrá
zoló pajzs körüli felirat a következő: K. K. HALAS: VÁROSÁBAN. EGY- 
BENÁLLÓ: SZABÓ. SZŰTS. TSIZMADIA: GOMBKÖ: SZIJÁR: CÉH: PET- 
SETE. 1780. A körirat sorrendjében szerepel az öt stilizált jelvény: szabóolló, 
kikészített bőr, musta (csizmadia rézbunkó), félkarban toliforgó, kantár. A jelvé
nyeknél még egy hal látható, Kiskunhalas városára utalva, mint a takácsok korai 
pecsétjén.

A csizmadia céh kis pecsétnyomóján a körirat: K. K. HALAS. TSIZ. CÉH. PET-

26-27. A halasi csizmadia céh viaszpecsétje, 1780.
Kiskunhalasi Levéltár V. 248. Elnöki iratok I. 1862. 1-516. Kozicz János rajza
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SETE. 1780. Középen stilizált szent korona alatt csücskös talpú tárcspajzsban felül 
musta, alul bőrvágókés. A pajzs két oldalán egy-egy hal. A korona két oldalán 
17-80.

Nagyon érdekes és fontos emlékük az 1784-ből való csizmadia céhlevél, egy 
kézzel írt és akvarellel színesre festett inas szabadító levél.58 Ez az irat a szövege és 
képi ábrázolása miatt is érdekes ritkaság. Az 1784. december 28-án és 1785. január 
17-én is dátumozott céhlevél felirata a következő (7. színes kép):

MI PRIVILÉGÁLT KKUN HALAS VÁROSSÁBAN egy Czéhben állott Csizmadia mesterem
berek, úgy mint Fő Czéhmester Szokonya Mihály, Atyamester Kun Mihály, Sárosi Ferenc, Moses 
János, Csitsvai András, Adamovits András, Ladányi István, Csorba Mihály, Kálmántsai Mihály, et cet. 
közönséges köszönetünk és barátságos szolgálatunk után adjuk értésekre minden Privilégált Szabad 
Királyi Kultsos és Mezővárosi Czéhes Csizmadia mester Urainknak, hogy a midőn Nemes Czéhünk- 
nek gyűlése tartatott, közöttünk személy szerént elől álván Inassával együtt a mi betsületes Czéhbéli 
társunk Kozma György. Tanúbizonyságot tett arról, hogy ezen levelünket mutató Ifjú Gyulai József az 
ő Inasi három Esztendeit egésszen és ditséretesen kitöltötte, és kért bennünket, hogy az Ifjat az ő Inasi 
kötelességei alól felszabaditanánk. Kérésére fel is szabadítottuk, és minek utána Nemes Czéhünknek a 
szabadulásért eleget tett volna, azoknak igazságára adtuk bizonyságul e mi Nemes Czéhünknek élő pet- 
sétével megerősített levelünket. Gyulai József mesternek Szabadtságára. Ezen okokért illendő betsü- 
lettel kérünk minden Czéhes Csizmadia mester Urainkat, valakikhez Gyulai József mester levelünkkel 
menénd, mint igaz Czéhben Szabadult Jámbor tanítványnak mívet adni, sőt ha kívánná Czéhben is 
bévenni és akármely szükségben is illendő segítséggel lenni ne terheltessen kegyelmetek, várván tő
lünk is a kegyelmetek kebeléből kijöttekkel és kijövendőkkel közlendő hasonló jó tselekedeteinket. 
Ezeknek utánna az Úristentől lelki és testi békességet kívánván maradunk kegyelmeteknek kész szol
gái. Halason 1784 die 28 Decembri.

Megadta a Társpohárt, ugyan Halas Városában. Kun Mihály Atyamester, Ladányi István Öregbe
járó, Gáál József kisbejáró mestereknek jelenlétekben. Cserepes István Fő, Szundi Ferenc kisdékán 
mestereknek idejekben. Lakozási alkalmatossággal jelen lévén a betsületes kis Társaságnak minden 
tagjai is. Úgymint Császár János, Magyar János, Musa János, Szondi János, Vitzián János, Tsepelik 
Mátyás, Ostoritz János, Kurutz István, Ilia György bugarin, Cmet Mátyás, Pap András, et cet. Megerő- 
síttetett mesterlegénységében és nagyobb bizonyságnak okáért Rákosy József a Czéhnek Nótáriussá 
által Subchribáltatott. 1785 die 17 Januarii.

Ez a céhlevél azt bizonyítja, hogy Kozma György mester Gyulai József nevű 
inasa három évi tanuló idő után felszabadult 1784. december 28-án. Majd megtar
totta a szokásos ünnepséget, megadta a társpoharat. Ezt igazolta 1785. január 17-én 
a céh jegyzője (Rákosy József). Az iraton a céh 11 mestere szerepel név szerint 
(Szokonya Mihály főcéhmester, Kun Mihály atyamester, Ladányi István öregbejáró 
mester, Gál József kisbejáró mester, Sárosi Ferenc, Mózes János, Csitvai András, 
Adamovits András, Csorba Mihály, Kálmántsai Mihály, Kozma György) és a teljes 
legénycéh, 13 segéd (Cserepes István fődékán, Szundi Ferenc kisdékán, Császár 
János, Magyar János, Musa János, Szondi János, Vitzián János, Tsepelik Mátyás, 
Ostoritz János, Kurutz István, Ilia György, Cmet Mátyás, Pap András). A szabadí
tólevél azt sejteti, hogy csak csizmadia mesterekről van szó, de a neveket összevetve 
az ismert céhváltók névsorával megállapítható, hogy három egyezés van (Csorba 
Mihály csizmadia, Gál József szabó, Sárosi Ferenc szűcs), a csizmadia mesterség
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28. A halasi csizmadia céh bizonyságlevele, 1783.
Thorma János Múzeum 20112

mellett szabó és szűcs iparosok is szerepelnek az iratban. Alul középen a céh 1780- 
as pecsétje hitelesítette az iratot.

A 18. században kezdtek elterjedni a városábrázolásos bizonyságlevelek Euró
pában. A vándorló iparoslegények munkavégzést igazoló iratain városkép 1740 
tájától szórványosan, 1770-től egyre többször szerepelt. Ezek változatos grafikai 
technikákkal készültek.59

A halasi csizmadia céh 1784-es felszabadító levele azt bizonyítja, hogy itt hamar 
keletkezett igény ilyen céhdokumentum kiállítására. A piros-fehér-zöldre festett 
keretezés, díszítés az 1780-as évekre jellemző nemzeti érzület kifejezése. Az 
akvarellel készített városábrázolás a céhlevél alsó részén van. Jobbra a református 
és balra a katolikus templom jól kivehető. A két templomnak ez a legkorábbi képe. 
A református templom mellett jobbra a református iskola és házak, a templomtól 
balra egy épület, a kerítéses papiak, a sóház, a piac szekerekkel, vendéglő, a város
háza. A katolikus templomnál egy szárazmalom és házak láthatók. (8-9. színes kép)

Érdemes még megjegyezni a várost ábrázoló 1784-es halasi céhlevéllel kap
csolatban, hogy a hasonló céhdokumentumok Magyarországon a 19. század első 
felében voltak használatban. így volt ez a környező jelentősebb települések -  Baja, 
Kalocsa, Kecskemét, Kiskunfélegyháza -  esetében is az 1800-as, 1810-es évektől 
kezdődően. Halasról abból az időszakból csak városkép nélküli céhlevelek is
mertek.60
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2. táblázat. Csizmadiamesterek Halason 1797-1868
1797 1805 1815 1858 1868

24 48 58 33 54

Forrás: Nagy Szeder István 1935.69.; Bagi Gábor 2001. Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Levéltár KL I. 87/1868. (= 13. táblázat)

3. táblázat. Szabómesterek Halason 1797-1868
1797 1815 1858 1868

13 12 12 17

Forrás: Nagy Szeder István 1935. 68.; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 
KL I. 87/1868. (= 13. táblázat)

4. táblázat. Szűcsmesterek Halason 1797-1870
1815 1822 1858 1870

17 20 17 14

Forrás: Nagy Szeder István 1935. 69.; Kiskunhalasi Levéltár IX. 8. d./20., 133.

A csizmadia céh kiváltságait tartalmazó céhlevelet 1805-ben bevonták, s 
hamarosan új.királyi szabadalomlevelet adtak helyette.61

A halasi csizmadia, szabó, szűcs, gombkészítő, szíjgyártó céh királyi megerősí
tési! privilégiumát és artikulusait 1817. február 21-én ismét kiadták.62 1819. május 
10-én a Jászkun Kerületek gyűlésén Jászberényben kihirdették. Ez a céhlevél ma a 
Thorma János Múzeumban található.63 Megmaradt még a halasi gombkészítők és 
szíjgyártók latin nyelvű privilégiuma I. Ferenc király 1819. február 4-én kelt 
megerősítésével.64

A csizmadia céh mestereinek számáról csak kevés adatot ismerünk. A csizma
diamesterek száma Halason a 19. század első feléig valamelyes növekedést, majd 
visszaesést és növekedést is mutat. (2. táblázat) Egy összeírás szerint 1797-ben a 24 
csizmadia mesternél 28 mesterlegény dolgozott.65 A szabómesterek száma a 19. 
század első felében állandó, majd nőtt. (3. táblázat) 1797-ben a 13 halasi szabó
mesternél 9 segéd volt.66 A halasi szücsmesterek létszáma a 19. század első felében 
növekedett,67 majd csökkent. (4. táblázat) A szíjgyártó és a kötélgyártó mesterek 
néhány fővel szerepelnek az adatokban. 1797-ben egy szíjgyártó mester egy legény
nyel, 1858-ban kettő mester, 1868-ban három iparos. A kötélgyártó iparban régente 
2-3 önálló mester dolgozott.68
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29-30. A halasi szabó céh pecsétje, 1779. 
Thorma János Múzeum 20114. Kozicz János rajza

Szabó céh
A halasi szabók már a 18. század végén önállósodtak. Egy 1791-ben kelt bizony

ságlevélen szerepel a szabó céh pecsétje.69 Az 1779-es évszám valószínűleg az
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31. A halasi szabó céh bizonyságlevele, 1791. 
Thorma János Múzeum 20114
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egyesült csizmadia céh kiváltásának idejére utal. A körirat: K: K: HALASI: SZABÓ 
CÉH: PECSETYE: 1779. Zárt korona (stilizált magyar szent korona) alatt tárcsa 
pajzsban nyitott olló. A pajzs két oldalán egy-egy hal látható. A korona két oldalán 
17-79.

A halasi szabókat említi még az egyesült csizmadia céh 1817. február 21-én 
kiadott privilégiumában,70 de bizonyára ekkorra a szűcsökkel egyszerre már külön 
váltak. A halasi szabó céh első említése 1823. január 5-ről való, amikor a szabó céh, 
a szűcs céh és a csizmadia céh közösen tervez fellépést a kontárokkal szemben.71

A halasi szabó céhbe 1851-1857 között 20-25 mester tartozott (10. táblázat) 
1857-ben Ferentsik János látta el a céhmesteri feladatokat.72

Szűcs céh

A halasi szűcsök még szerepelnek az egyesült csizmadia céh 1817. február 21- 
én kiadott privilégiumában, de ekkorra már különváltak. A szűcsök 1817. január 17- 
én tartották első céhgyülésüket. Jegyzőkönyvük első oldalára pedig felírták: „Sza
bad K. Kun Halas Városában lévő Becsületes Szűcs Czéh által tett rendelkezé
seknek és büntetéseknek Protocolluma az 1817-ik Esztendei Boldogasszony Havá
nak 1. Napjától kezdve”.73

1819. május 22-én az I. Ferenc királytól kapott artikulusokat kihirdették a céh- 
gyülésen.74 1822-ben a szűcs céh 20 mesterből állt.75 1851-1857 között 15-23 fő volt 
a létszámuk. (10. táblázat) A szervezet működésének utolsó éveire tovább csökkent 
a céh tagsága. 1869-ben 13, 1870-ben 14 szücsmestert említ a céh jegyzőkönyve.76

Kovács, bognár céh

A mezőgazdasággal foglalkozó lakosságnak munkájához elsősorban kovácsra és 
bognárra volt szüksége. A kovács patkókat, vasalásokat, vas munkaeszközöket 
készítő és felújító mester.77 A bognár szánok, szekerek és kocsik fa alkatrészeit 
készítő iparos. A legtöbb szakértelmet a kerék készítése követelte meg.78 A kádár 
fából hordókat, kádakat, edényeket (köpülő, vödör, puttony) készítő mester.79 A 
nyerges bőrből és fából készít nyerget.80 \

1745-ből és 1747-ből már van adat arra, hogy kovácsok működtek a városban. 
1745-ben Kólya István halasi kovács. 1747-ben az itt lakó néhány kovács 2 forint 
ipardíjat fizetett a városnak. E két iparágat a város házhely adományozással is 
igyekezett meghonosítani. Barna György kovács 1769-ben házhelyet kapott. Az első 
két ismert bognárt -  Fritzner János és Izsabek Pál -  1775-ben vették fel a város pol
gárai közé, s négy évig házat is kaptak a várostól.81
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32. K o v á c s  a  18. század b an . C o m e n iu s  17 8 8  és 1798 L X II. k é p  a la p já n

33. Kádár a 18. században. Comenius 1788 és 1798 LXIX. kép alapján
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A kovács-bognár és később nyerges céh 1779-ben alakult.82 Ehhez a vegyes céh
hez tartoztak a kádárok is.83

1804-ben a kovács céh is új szabadalomlevelet kapott.84 1804. április 4-én 
kezdték vezetni a céh jegyzőkönyvét. Ebben az első oldalakon kerültek megörö
kítésre a kezdés adatai. A 12 céhváltó kovács mester nevei: Bornemisza László, 
Nagy Sándor, ifj. Szuper János, Tóth Abonyi Mátyás, Farkas István, Miskolczi 
József, Pálfi István, Kováts János, Tegzes Tamás, Szuper Tóbiás, Puczola Mihály, 
Piroska István. A 6 céhváltó bognár: Kováts Péter, Nagy János, Bordáts János, 
Tomtsányi Mihály, Nyúl Sándor, Sárközi Ferenc. A céh 18 tagjának a céhpriv
ilégium megszerzése 282 forintba került.85

Ebben az időben készült a céh 1804. évi pecsétje. Körirata: N: K: K: HALLAS 
VÁR: KOV: ÉS BOG: MEST: PEC: 1804:86 (NEMES KISKUNHALAS VÁROSI 
KOVÁCS ÉS BOGNÁR MESTEREK PECSÉTJE 1804.) Felül nemesi korona és 
három hal (Kiskunság és Kiskunhalas jelzésére), alul fogó, lópatkó, szeg és 
bognárszerszám, kerék (a kovács és a bognár mesterség jelvényei).

1814. október 18-án, az új artikulusok kérésekor a céhben 17 mester volt. A 13 
kovácsmester: öreg Nagy Sándor, Szuper János, Farkas István, Tóth Mátyás, Kováts 
János, Tegzes Tamás, Szuper Tóbiás, Piroska István, Putzola Mihály, Galyág Mi
hály, Szüts János, Sárosi József, ifj. Nagy Sándor. A 4 bognármester: Nagy János, 
Bordáts János, Bikádi János, Szentgyörgyi János.87 A kovács és bognár céh 1817. 
február 21-én ismét új privilégiumot és artikulusokat szerez.88 A privilégiumot I. 
Ferenc király 1819-ben megerősítette.89 1819. július 20-án, az új artikulusok 
megkapásakor a céhben 19 mester volt. Az 1814-es névsor némileg változott. A 13 
kovács közül hiányzik Kováts János, ifj- Nagy Sándor, de új céh tag Illés József és

34—35. A halasi kovács céh pecsétje, 1804 
Kiskunhalasi Levéltár V. 244.b. Közigazgatási iratok 1855/294. Kozicz János rajza
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36. A halasi kovács és bognár céh bizonyságlevele, 1859. 
Thorma János Múzeum 1348

Tumó János. A 6 bognárnál új tag Lőrincz István, Berta Gergely.90 Az aranyzsinóron 
függő, aranyozott tokban pecsételt céhlevélért 13 ezüst forintot és 197.27 váltócé
dula forintot fizetett a céh.91 Az 1817-es privilégium megszerzése után valamikor 
kerültek be a nyergesek is a céh nevébe.

Érdekes céhemlékként maradt ránk az egyesült kovács-bognár-nyerges céh 
ifjúságának ládája 1862-ből.92 Felirata: Ifjúság Ládája Kovács Bognár Nyerges Tár
saságáé TM 1862. A fűrészelt és gyalult deszkából asztalos technikával készült ládát 
nemzeti színűre pirosra, fehérre, zöld festették. Az előoldalán és a hátoldalán 2-2 
festett rozetta. A tető kétoldalán festett kerék szerepel, mint mesterségjelvény. (25. 
színes kép)

Néhány adat említhető a kovács és bognár mesterek létszámára, létszámuk 
növekedésére. (5-6. táblázat) Ugyanezekben az években kádárok is működtek, mind 
a három időpontban 1-1.93 A kovácsmesterek és a bognármesterek száma mintegy 
60 év alatt két-háromszorosára nőtt, a kádárok száma változatlan maradt.
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5. táblázat Kovácsmesterek Halason 1797—1868
1797 1815 1858 1868

8 14 17 30
Forrás: Nagy Szeder István 1935. 70.; Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltár KL. I. 87/1868. (= 13. táblázat)

6. táblázat Bognármesterek Halason 1797-1868
1797 1815 1858 1868

3 5 10 8
Forrás: Nagy Szeder István 1935. 70.; Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltár KL. I. 87/1868. (= 13. táblázat)

Asztalos, lakatos céh

Az asztalos fűrészelt és gyalult deszkából készít bútort (asztal, pad, ágy, láda, 
szekrény).94 A lakatos zárak, lakatok, zablák, kengyelvasak készítésével és épületek, 
bútorok vasalásával foglalkozó mesterember.95 A szappanos állati zsiradékból, 
faggyúból mosószappant főző mester.96

A 18. század második feléből ismert néhány halasi asztalos és lakatos neve. 
Hajdani asztalos mesterek a céh megalakulása előtt: Latabár Asztalos Mihály

37. Asztalos és esztergályos. Comenius 1788 és 1798 LXIII. kép alapján
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38—39. A halasi asztalos céh viaszpecsétje, 1819. 
Thorma János Múzeum 7238. Kozicz János rajza

(1750), Asztalos Nagy András (1771), Munkácsi István (1773), Fritz Péter (1789), 
Kémeri József (1790), Nagy Mihály (1792), Bajnok István (1795), Latabár János 
(1797), Balázs Lőrinc (1805). Régi lakatosok: Lakatos András (1757), Samu István 
(1763), György Mihály (1768), Bajári István, Szabó István (1770), Csathó János 
(1778), Ádám György (1790), Kovács József (1793), Nemesi Sámuel, Samu István, 
Kardos Pál (1797).97

Az 1805-ös esztendőben a takács, a csizmadia, és a kovács céh iratait beszedték 
országos megújítás keretében. Ekkor kértek az asztalosok is céhkiváltáshoz enge-

40—41. A halasi asztalos céh pecsétnyomója, 1846. 
Thorma János Múzeum 60.34.1. Kozicz János rajza
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7. táblázat Asztalos mesterek Halason 1797-1868
1797 1805 1815 1819 1830 1841 1858 1868

1 5 8 12 20 16 8 10
Forrás: Nagy Szeder István 1935. 70. 71.; Bagi Gábor 2001. Thorma János Múzeum 20232/7-11., 
31-39. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár KL. I. 87/1868. (=13. táblázat)

8. táblázat Lakatos mesterek Halason 1797-1868
1797 1815 1819 1830 1841 1858 1868

4 9 10 12 10 6 6
Forrás: Nagy Szeder István 1935. 70. 71.; Thorma János Múzeum 20232/7-11., 31-39. Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Levéltár KL. I. 87/1868. (=13. táblázat)

délyt. Az asztalos-lakatos céh 1805-től működik. Később csatlakoznak hozzá az 
ácsok és a kőművesek is.9S Az asztalos-lakatos-kőműves és ács egyesült céh 
1805-1819 között működött. 1817-ben közösen adtak be újítási kérelmet." Nem 
sokkal később az ács-molnár-kőműves mesterek különváltak.100

A halasi asztalos és lakatos céh 1817-ben új privilégiumot szerez.101 Ezt I. Ferenc 
király megerősítette 1819-ben.102 1819 július 25-én volt az asztalos lakatos céh 
váltásának, újjáalakulásának a napja, ill. az első céhgyülés. A 12 céhváltó asztalos- 
mester nevei a következők: Munkácsi István, Nagy Mihály, Tomó Imre, Barcsi 
János, Barteg Péter, Kémeri József, Karai János, Csemus József, Szántai Mihály, 
Bőrőczi István, Katona Sándor, Sárközi Sándor. A 10 céhváltó lakatos: Kovács 
József, Kardos Pál, Bosér József, Török János, Tóth András, Búza József, Takács 
Sámuel, Keresztúri Sándor, ifjú Kardos Pál, Harsányi Mihály.103

Az új céh a vándorló könyveket a szegedi Grünn Orbán nyomdájában készíttette 
1819 augusztusában és 1827 májusában.104

Az asztalos céh 1819. augusztus 13-án az új pecsétnyomóért és áldomásért 10 
forintot fizetett.105 A pecsét körirata: IG. CEHAR ... ABSER: OPPI: HALAS: 1819. 
Középen stilizált szent korona alatt gyalu, derékszög, körző és keresztbe fektetett 
két kulcs az asztalos és lakatos mesterség jelvényei. A kompozíció két oldalát egy- 
egy hal díszíti.

Az asztalos, lakatos és szappanos céhnek megvan a pecsétje 1846-ból. Metszett 
feliratú sárgaréz öntvény. Magassága 4,5 cm, átmérője 3,2 cm. Körirata: A. K. 
HALASI. ASZTALOS. LAK. SZAP. CÉH. PETSETE. 1846.106 A köriraton belül 
mind a három mesterségnek a jelvényei szerepelnek. A stilizált korona alatt középen 
az asztalos gyalu, körző, derékszög, alul a lakatosok két kulcsa, lakat, kétoldalt a 
szappanos mesterség jelképei köteg gyertya és faminta.107 Valószínűleg ekkor kerül
nek be a szappanosok a céh nevébe. Azonban 1844-ben már remekelt ilyen iparos a 
céh előtt.108

A mesterekre vonatkozó adatok szerint az asztalosok és lakatosok száma a 19.
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század elején növekedett, majd a század második harmadában csökkent. (7-8. 
táblázat)

Külön meg kell említenem Révész György lakatos mestert. Egyrészt mint jeles 
lakatost, másrészt mint tudóst. Révész György miután letöltötte inaséveit a halasi 
lakatos céhnél, 1820. június 28-án indult a mesterlegény vándorlásra.109 A mester- 
vizsgát -  mesterremeknek lakatot készített -  1828. október 16-án tette le.110 Az 1846 
évi kiállításon lakatjaival kitüntetést nyert. Az Iparegylet többször rendelt tőle 
utólag is 100-100 darabot eladásra.111 Ettől kezdve 1871-ig folyamatosan a halasi 
asztalos és lakatos céh egyik lakatosmestere.112 Révész György a halasi múzeum 
gyűjteményének alapítója. Régiségeket gyűjtött, az Archeológiái Értesítőben cikkei 
jelentek meg. Halála után a gimnázium addigi gyűjteményét és Révész sokkal na
gyobb gyűjteményét Szilády Áron és Gyárfás István történészek egyesítették 1874- 
ben. Ekkor született meg a halasi múzeum.113

Ács, molnár, kőműves céh

Az ács nyers faanyagból stabil fa, ill. gerenda szerkezetet építő, ácsolt bútort, 
épületet, tetőt készítő mesterember.114 A molnár gabona őrlésével és fából malom
építéssel, malomberendezés faragásával, karbantartásával foglalkozó mester.115 A 
kőműves kőből, téglából, esetleg vályogból épít házat.116

42. Ács a 18. században. Comenius 1788 és 1798 LIX. kép alapján
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43. Kőműves 18. században. Comenius 1788 és 1798 LX. kép alapján

Az ács-molnár-kőműves céh önállóan 1819-ben alakult meg. Ekkor váltak külön 
a korábbi közös asztalos-lakatos céhtől.117 Ekkor bizonyára készült céhpecsétjük, de 
csak az 1851. évit ismerjük.

Ez a pecsét kerek sárgaréz fej esztergályozott fanyélen. Hossza 12 cm, a fej 
átmérője 4 cm. Körirata: K. K. HALASI ÁTS MOLNÁR ÉS KÖMÍVÖS CÉH PET- 
SETI: 1851.118 Középen a Kiskunhalas címeréből származó három keresztbe rakott 
hal mellett kifli, perec, keresztbe helyezett ácsszerszámok (bárd, kalapács, fejsze), 
malomkerék, malomrúd és kőműves kalapács, vakolókanál látható az ács-molnár és 
a kőműves mesterség jelzésére.

Igaz, hogy csak 1805-ben jelenik meg az asztalos céh, ahol az ácsok is vannak, 
de a 18. századból is számos adat van ilyen mesterekre és malmokra. Régi ácsok és 
faragók: Koli István (1764 előtt), Gáspár István (1764), Hausknecht Domokos, 
Grósz Ferenc (1792), Balogh Ádám, Berkes István (1795), Lehőcz István (1796), 
Török Gáspár János, Csányi János (1802). Régi ácsok és molnárok: Anzló András 
(1787), Kévej András (1791), Pinc Márton (1794), Kati Ferenc, Kati István, Török 
János, Lehőc István, Pinc Márton, Fogarasi István, Takács János, Bíró Pál, Kiss 
János, Kovács Márton, Bor András, Kószó Antal (1797).119

Legfontosabb szerepük az ácsoknak, faragómolnároknak volt. A 19. század első 
felében Halason a céhek és a helyi hatóságok megengedték a molnárok malmon 
kívüli faragó tevékenységét. A Duna-Tisza közén a legnevezetesebb szélmalom
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4 4 ^ 5 . A halasi ácsmolnár céh pecsétnyomója, 1851. 
Thorma János Múzeum 55.146.1. Kozicz János rajza

építők a szélmolnárok. A kiskunsági szélmalmok faragott kőpadjai a malomépítő 
mesterek kiváló faragóképességét dicsérik.120 Ilyen máig megmaradt, domborműves
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UTAS ADJUK TUDTÁRA
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Vgéhímh

46. A halasi ácsmolnár céh bizonyságlevele. 1869-ben nyomtatott, 1871-ben kitöltött. 
Kiskunhalasi Levéltár V. 273.b. Közigazgatási iratok 35. doboz 7/3114.
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faragással gondosan megmunkált kőpad deszkák kiskunfélegyházi (1843, 1852, 
1860) és szanki (1865) szélmalmokból ismertek.121

A malmok építésén bizonyára helyi kézművesek is dolgoztak a céh megalakulása 
előtti és utáni időszakban. Az összeírások szerint a szárazmalmok száma Halason 
1699-ben 5, 1715 és 1720-ban 4, ez 1725-ben lecsökken 2-re.122 A 18. század 
közepétől folyamatos növekedés figyelhető meg. 1752-ben 8 szárazmalom van,
1784-ben 18, 1786-ban 20, 1797-ben 29, 1809-ben 31, 1820-ban 28, 1848-ban 36, 
1879-ben 42, 1900-ban 44.123 A szélmalmok is megjelennek és a 19. században nagy 
jelentőségre jutnak Halason. A szélmalmok elterjedése Magyarországon a 18. szá
zad végétől kezdődött. 1873-ban számlálták össze a legtöbbet, 854-et, számuk ezu
tán rohamosan csökkent. 1894-ben országosan 712, 1906-ban 691-et számoltak. A 
legtöbb szélmalom a Duna-Tisza közén áll 1894-ben 534, 1906-ban 527.124 Az Al
föld déli részén, így Kiskunhalason is, a századfordulón is épültek új szélmalmok. 
A népesség a néhány gőzmalom helyett inkább a több és közeli szélmalomban őröl
tette a gabonáját. A molnárok többsége sziták felszerelésével korszerűsítette a mal
mát.125 Halason az első szélmalmot a Kuruc-halomnál építették 1799-ben.126 A város 
szélén s a tanyás határ fontosabb útjai mentén 1848-ban 12 szélmalom,127 1874-ben 
15,128 1900 körül 35 volt. 18 állt belterületen és 17 kint a határban.129 A határról azt 
kell még megjegyezni, hogy Halas volt a történelmi Magyarország hatodik leg
nagyobb határú városa 112 ezer kataszteri holdjával. Csak Debrecen, Kecskemét, 
Hódmezővásárhely, Szeged, Szabadka előzte meg. Ezért állt Kiskunhalason 38 
helyen szélmalom a 19. században és a 20. század elején.130

Céhek, mesterek, kontárok

A céheket megszüntető 1872-es ipartörvény után Halason is megszületett az 
ipartestület. Később a hét céh dokumentumanyaga különböző utakon vándorolt. Az 
1930-as évekbeli helytörténeti műben'az szerepelt, hogy négy céhnek -  a csizma
dia-, takács-, kovács-, asztalos- céhnek -  a ládái megvoltak a gimnázium régiség
tárában. Több céh iratai a levéltárban. Az ács-kőmüves céh anyagai akkor már hiá
nyoztak.131 A halasi céhek kutatásához nagyon jól lehetett használni a céhkataszter 
adatait.132 Ebből is megállapítható, hogy a halasi céhekkel kapcsolatos anyagot Kis
kunhalason a Thorma János Múzeumban és a Levéltárban, Szegeden a Móra Ferenc 
Múzeumban és Budapesten a Magyar Országos Levéltárban találhatunk. Legna
gyobb mennyiségű anyag a takács céhről maradt fenn.

A céhes iratokban ritkán esik szó termékeikről. A takács céhnek 1811-ben 
elküldött árszabásból lehet megtudni, hogy a 20-as vászon rőíje 19 krajcár, a 18-as 
17 kr., a 16-os 15 kr., a 14-es 13 kr., a 11-es 11 kr., a 9-es 9 kr., a 8-as 7 kr., a daróc 
10 kr.133 1818-ban a takács munkák áraszabása a céh jegyzőkönyvében így szerepel:
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„ahanyas annyi krajcár”.134 „A kovács remek ezután lészen 2 új hátulsó féder, egy 
balta, egy lovat 2 lábára megpatkolni minden hiba nélkül” (1820).135 „Kovács remek 
fog lenni egy hintó ajjának hibanélkül való elkészítése. Bognár remek pedig egész 
hintónak az ajja, kaszni és tetőnek hiba nélkül való elkészítése” (1827).136 A szűcs 
„remeklő az remeknek való bőröket maga készítse ki” (1821), és „Magyar subát” 
várjon (1819), ill. „14 fertályos subát” készítsen (1851 ).137

A halasi céhek megmaradt anyagát végignézve négy céhnél sikerült összeállítani 
a céhmesterek névsorát. (9. táblázat) Az 1780-ban alakult takács céh, az 1804-ben 
újjáalakult kovács céh, az 1805-ben alakult asztalos céh, az 1817-ben alakult szűcs 
céh céhmestereinek felsorolásában látszik, hogy a jól működő vezetőket több évig 
újraválasztották. Az asztalos céhmesterek névsora nem teljes. A választás időpontja 
céhenként változó volt. A takácsok novemberben, a kovácsok január elején, az asz
talosok és a szűcsök december végén, január elején választották a vezetőséget.

A halasi céhek történetét végignézve meg kell állapítani, hogy a céhek összes
sége nem egyenlő a teljes helyi iparral. Domonkos Ottó kutatásai alapján megál
lapítható, hogy egyes halasi mesterek különböző országos céhekbe tartoztak. Ezek 
a szegedi pékek (1850 körül), a budai mézeskalácsos céh (19. század 1. fele), a 
budai vöröstímárcéh (19. század 1. harmada), a budai festőcéh (19. század) vidéki 
mesterei voltak.138

Természetesen szólni kell a Halason is működő kontárokról, céhen kívüli iparo
sokról. A céhbeli mesterek gyakran panaszkodnak irataikban a kontárokra a 18-19. 
században. A kontárok a céhek szervezetein kívül, s azok kárára folytatták kézmű
ves tevékenységüket. A szűcs céh jegyezte fel jegyzőkönyvében: „Tapasztaltatik, 
hogy az kontárok számosán vágynak városunkban” (1821).139 Az eredményesebb 
fellépésért a szűcsök más céhekkel is szövetkeznek a kontárok ellen: „ismét ekkor 
szó adódott az kontárok felől, mint hogy tehát mind az szabó, mind az csizmadia 
czéh ezen szándékkal vagyon, tehát egyenlő akarattal azon vagyunk, hogy az Nemes 
Tanátsot egy könyörgő instanciával meg fogjuk kérni” (1823).140 Nagyon érdekes a 
takács céh 1845-ös folyamodványa -  a takács, a kovács és az asztalos céh nevében 
-  a kontárok ellen.141 Ebben a kontárok két osztályát különítik el: érdemesek (jó sza
kemberek), érdemtelenek (rossz kézművesek, mert nem töltötték le inas és mester
legény éveiket).

A céhek társulási formájára azt szokták mondani, hogy három szempont alapján 
jöttek létre. A közös alapanyag alapján lehetett társaságot szervezni (pl.: asztalos, 
ács, bognár), egymást kiegészítő tevékenységek összekapcsolódása útján (pl.: bog
nár-kovács), és úgy is jöttek létre vegyes céhek, hogy az egy településen működő 
különböző szakmájú mesteremberek egy szervezetbe tömörültek.142 A közös alap
anyag alapján való szerveződés volt Kiskunhalason a szabó-szücs-csizmadia-szíj- 
gyártó-gombkötő céh. Az egymást kiegészítő tevékenységre példa a kovács-bognár, 
az asztalos-lakatos és az ács-molnár-kőműves céh. Az egy településen működő
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9. táblázat A halasi takács, kovács, asztalos, szűcs céhek céhmesterei 1780-1872
Év takács kovács-bognár asztalos-lakatos szűcs

1780 Molnár István
1781 Orbán Ferenc
1782 Végh János
1783 Végh János
1784 Péter István
1785 Mező Péter
1786 Mező Péter
1787 Mező Péter
1788 Mező Péter
1789 Mező Péter
1790 Mező Péter
1791 Végh János
1792 Végh János
1793 Mező Péter
1794 Orbán Mihály
1795 Orbán Mihály
1796 Orbán Mihály
1797 Csapi Mihály
1798 Csapi Mihály
1799 Csapi Mihály
1800 Tóth Mihály
1801 Tóth Mihály
1802 Tóth Mihály
1803 Kakas Mihály
1804 Bodis János Szuper János
1805 Orbán Mihály Nagy János ?

1806 Orbán Mihály Bornemisza László ?

1807 Orbán Mihály Nagy Sándor ?

1808 Tóth Pál Tomtsányi Mihály ?

1809 Tóth Pál Farkas István ?

1810 Tóth Pál Farkas István ?

1811 Csapi Mihály Nagy János ?

1812 Csapi Mihály Nagy János ?

1813 Juhász János Bordáts János ?

1814 Juhász János Bordáts János ?

1815 Tóth Pál Szuper János ?

1816 Tóth Pál Szuper János 7
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1817 Faragó Péter Szuper János ?

1818 Faragó Péter Szuper János 7 Keresztes János
1819 Cserepcsényi János Bordáts János Munkácsi István Keresztes János
1820 Cserepcsényi János Bordáts János Barcsi János Szalai Péter
1821 Cserepcsényi János Tegzes Tamás Kövics József Szalai Péter
1822 Cserepcsényi János Tegzes Tamás Nagy Mihály Garbai Péter
1823 Szétsény Sámuel Gajág Mihály Kardos Pál Garbai Péter
1824 Szétsény Sámuel Gajág Mihály Barteg Péter Lázár Mihály
1825 Végh István Tóth Mátyás Bosér József Lázár Mihály
1826 Végh István Tóth Mátyás Kémeri József Ronyecz Ferenc
1827 Faragó Péter Szuper János Búza József Ronyecz Ferenc
1828 Faragó Péter Szuper János Karai János Garbai Péter
1829 Cserepcsényi János Szuper János Takáts Sámuel Péter Mihály
1830 Cserepcsényi János Szuper János Szántai Mihály Péter Mihály
1831 Cserepcsényi János Farkas István Szántai Mihály Lázár Mihály
1832 Cserepcsényi János Farkas István Szántai Mihály Rébék István
1833 Polgárdi András Farkas István Búza József Rébék István
1834 Polgárdi András Berta Gergely Búza József Kozma József
1835 Polgárdi András Berta Gergely Barteg Péter Kozma József
1836 Végh József Tumó János Barteg Péter Kozma József
1837 Végh József Tumó János Tóth András Kozma József
1838 Polgárdi András Tumó János Kis Várday József Lázár Mihály
1839 Polgárdi András Tumó János Kis Várday József Lázár Mihály
1840 Szilágyi Sámuel Farkas József Berki Sándor Lázár Mihály
1841 Szilágyi Sámuel Farkas József Berki Sándor Körösztös Lajos
1842 Végh István Bornemisza János Múzsa József Körösztös Lajos
1843 Végh István Bornemisza János Bartek Sándor Kozma József
1844 Boros János Bornemisza János Bartek Sándor Darányi Ferenc
1845 Boros János Bornemisza János Juhász László Darányi ferenc
1846 Horváth János Bornemisza János Juhász László Gyulai József
1847 Horváth János Bornemisza János Burkus Mihály Gyulai József
1848 Horváth János Szuper János Burkus Mihály Kozma József
1849 Horváth János Szuper János ? Kozma József
1850 ? Pap József ? Kozma József
1851 Hokki István Pap József ? Kozma József
1852 Takaros Sámuel Farkas István Bartek Péter Gyulai József
1853 Vili Ferenc Farkas István 7 Garbai János
1854 Vili Ferenc Farkas István Bartek Sándor Szabó Garbai János
1855 Vili Ferenc Cseri Imre Bartek Sándor Szabó Garbai János
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1856 Vili Ferenc Cseri Imre ? Szabó Garbai János
1857 Vili Ferenc Berta József Bartek Sándor Szabó Garbai János
1858 Vili Ferenc Berta József ? Szabó Garbai János
1859 Koroknai Ferenc Török Imre ? Szabó Garbai János
1860 Koroknai Ferenc Török Imre ? Szabó Garbai János
1861 Koroknai Ferenc Török Imre ? Ronyetz Lajos
1862 Orbány József Raptsák István ? Ronyetz Lajos
1863 Orbány József Raptsák István ? Csányi Dániel
1864 Orbány József Horváth Gábor Unoka György Szabó Garbai János
1865 Orbány József Horváth Gábor Unoka györgy Szabó Garbai János
1866 Vilonya Antal Bornemisza József Balog István Szabó Garbai János
1867 Vilonya Antal Bornemisza József ? Boditsi Dániel
1868 Vilonya Antal Bornemisza József Hováncsik János Viszmeg Imre
1869 Vilonya Antal Bornemisza József 9 Viszmeg Imre
1870 Vilonya Antal Kis István ? Viszmeg imre
1871 Szilágyi János Kis István ? Csényi Mihály
1872 Szilágyi János Csapó Imre Hováncsik János Csényi Mihály
1873 Csapó Imre Puskás Sándor

Forrás: Takács céhmesterek: Thorma János Múzeum 3631/1—35.; TJM 3639.; 3641/2., 4., 6., 8., 9.,
10., 12., 13., 15., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 28., 29., 33., 34., 35., 37., 39., 40., 45., 46., 48.,
49., 51., 53., 54., 55., 57., 59., 60., 62., 64., 65., 66., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 77., 78., 79., 81.,
83., 85., 88., 91., 95., 97., 100., 103., 109., 113., 119., 122., 124., 126., 130., 131.; Kovács-bognár 
céhmesterek: Kiskunhalasi Levéltár IX.8.C./31., 32., 34., 38., 42., 45., 48., 50., 54., 56., 57., 61., 62.,
63., 64., 65., 66., 67., 69., 71., 73., 76., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 93., 95., 99., 104., 110., 113., 115.,
119., 124., 125., 128., 365., 367.; Asztalos-lakatos céhmesterek: Thorma János Múzeum 20231/25.,
26., 27., 28., 29., 64., 65., 113., 115., 125., 131., 171., 173., 174., 175., 176., 177., 178., 179., 180.,181., 
182.; Thorma János Múzeum 20232/4., 5., 6., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31.,
33., 35., 37., 39., 4L, 43., 45.; Kiskunhalasi Levéltár V.244.b Közigazgatási iratok 1855/383., 
1857/488; IX 8. b./2., 5., 9., 21., 34.; Szűcs céhmesterek: Kiskunhalasi Levéltár IX. 8.d./3., 6., 11., 15.,
17., 23., 25., 27., 29., 31., 32., 34., 36., 37., 38., 40., 44., 49., 61., 65., 66., 69., 73., 78., 80., 81., 82.,
83., 84., 86., 87., 88., 89., 94., 95., 96., 97., 100., 102., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 117., 118.,
121., 122., 123., 125., 126., 128., 132., 133., 135.

különböző szakmájú mesterek összeállásának eredménye például az asztalos-laka
tos céhhez csatlakozó szappanosok esete.

Magyar mívességnek nevezik azt, amikor a helyi nyersanyag által megszabott 
termékek, az állattartásra épülő mesterségek a jellemzők.143 A kézműipar ilyen 
fejlődése, az állattartás túlsúlya, az ebből adódó bőr, prém, faggyú, gyapjú alap
anyagok, és az ezt feldolgozó mesterségek Halason is léteztek.

A 18. század végén 3 céh volt 8 mesterséggel, 1817-ben 5 céh 10 mesterséggel, 
az 1840-es években 7 céh 15 mesterséggel. A magyarországi gyakorlatban leg
gyakrabban előforduló mesterségekből alakultak Halason a céhek: takács, csizma
dia, szűcs, szürszabó, kovács, bognár, molnár.
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Halas az olyan mezővárosok közé tartozik, ahol az iparágak, mesterségek aránya 
kevés. A reformkorban 15 céhes mesterség volt. Eperjessy Géza könyvében a 14-20 
mesterséges városokat a legalacsonyabb kategóriába sorolja.144 A Jászkunságban 63 
céh volt, ebből a mezővárosokban 50 céh.145 Az átlag 2 a 25 településre számítva. 
Halason 7 céh működött, számuk a jászkunsági átlag fölött volt.

A város igyekezett az iparosítást támogatni. 1811 -ben a közterhek viselése te
kintetében kiváltságot adtak a „különösen jó, ritkább, hasznosabb mesterek” részére.
1815- ben elrendelték, hogy „a mesteremberek a teher viselésben ne vexáltassanak”,
1816- ban az iparosok a közszolgálatokat pénzzel megválthatták. 1828-ban felmen
tést kaptak, hogy a Hármas Kerület rabjainak kísérésére kirendelt polgárok között 
lehetőleg ne legyenek iparosok.146 A város 1815-ben írt egy összesítést a Jászkun 
Kerületnek, mivel 201 iparos volt a városban és az iparüzők számát kevesnek je
lezték.147

A rendelkezésünkre álló adatokból kiszámítható, hogy mekkora az iparosok 
aránya a településen.

A mesterek számát a 18. század közepén a hasonló települések alapján 1%-nak 
gondolhatnánk. Egy 1759-es összeírásból megtudható, hogy 17 mester, illetve olyan 
család van, amelyik mesterséget folytat.148 Ez inkább 1%-nál kevesebb iparost 
mutat.

1769-ben 27 mester működött.149 Az 1770. évi kiskunhalasi népesség összeírás 
szerint 446 redemptus és a 145 irredemptus között 31 mester élt. A redemptusok 
közül 11 az iparos. Egynek elsőosztályú, 10-nek harmadik osztályú háza volt. Mind 
a 11-en a második adóosztályba tartoztak. Az irredemptusok közül 20 a kézműves. 
18-nak van háza, 2-nek nincs. Mind a 20-at a második adóosztályba sorolták.150

1797-ben 71 mester és 70 mesterlegény működött a városban: kelmefestő 1, 
magyarszabó és szűcsmester 10, csizmadia 12 (legény 28), lakatos 4 (legény 4), 
kovács 6 (legény 6), takács 23 (legény 19), bognár 2 (legény 3), szíjgyártó 1 (legény 
1) molnár 12 (legény 9).151

1805-ben az iparosság (céhek?) megoszlása a következő: takács 38, csizmadia 
48, szabó 16, szűcs 22, kovács és bognár 19, asztalos 5.152

Egy hivatalos összeírás szerint Kiskunhalason 1815-ben 201 mesterember volt: 
ács 1, asztalos 8, csizmadia 58, faragó 3, festő 1, gombkötő 1, kalapos 1, kovács 14, 
kötélgyártó 2, könyvkötő 1, kőműves 2, lakatos 9, molnár 17, óraműves 1, pék 1, 
szabó 12, szíjártó 1, szűcs 17, takács 46, tímár 5.153

1828-ban készült egy országos összeírás. A kb. 11000 fő lakosú Kiskunhalason 
ekkor összesen 114 főfoglalkozású kézműves (opifices) dolgozott.154 Az iparosok 
összesen 267-en voltak. Közülük 7 a nemesek közé tartozott.155 Ekkor a mesterek 
jelentős része - majdnem fele - nem egész évben végezte főfoglalkozásként iparos 
munkáját. Ez a megállapítás bizonyára más korszakra is érvényes.

Az 1851-1857 közötti évekből nagyon pontos adataink vannak a hét halasi céh 
mestereiről, mert a város főbírája utasítására 1857-ben pontos kimutatást készítettek
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10. táblázat. Céhekés iparosok Halason 1851-1857

A céh neve 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857

Takács 68 56 48 48 48 48 47

Szabó 21 20 22 20 24 25 25

Szűcs 21 21 23 21 19 15 19

Csizmadia 60 60 60 60 53 52 54

Kovács, bognár 24 24 30 33 33 38 31

Asztalos, lakatos 26 27 23 22 20 18 18

Ács, molnár - 40 46 46 54 45 45

Összesen 220(!) 248 252 250 251 241 239

Forrás: Kiskunhalasi Levéltár V. 244. b. Közigazgatási iratok 1857/488. (Köszönet Szalai Sándornak 
az adatokért.); TJM 1368-1371., 1378., 1392

11. táblázat. Kiskunsági települések iparosai 1853-ban

Település Népesség Iparosok

Halas 12783 194

Majsa 6481 77

Kunszentmiklós 6210 116

Szabadszállás 5119 87

Fülöpszállás 3557 89

Lacháza 3197 116

Félegyháza 17621 445

Dorozsma 9280 117

Forrás: Palugyay Imre 1854. 227., 228., 231., 232., 254., 255., 261., 269., 274., 280-281., 287., 288.

12. táblázat. Kiskunsági települések iparosai 1857-ben

Település Népesség Iparosok

Halas 13046 239

Majsa 6426 69

Kunszentmiklós 5150 159

Szabadszállás 5218 120

Fülöpszállás 3613 80

Lacháza 3244 132

Forrás: Bánkiné Molnár Erzsébet 1994. 202.,218.
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13. táblázat. Iparosok a Kiskunságban 1868-ban
Mesterség Kiskun- Kunszent- Szabad- Fülöp- Kiskun- Kiskun- Kiskun- Kiskun-

lacháza miklós szállás szállás halas majsa félegyháza dorozsma
ablakos - - 1 - - - - -
asztalos 4 2 3 7 10 4 15 5
écs - 4 19 - 2 - 7 -
bádogos - - - - - - 1 -
bognár 4 6 8 4 8 - 13 17
cipész 2 - 4 4 2 1 - -
csizmadia 13 20 14 13 54 11 54 9
esztergályos 1 1 - - 1 - - -
festő - - - - - - 2 -
fiirdős - - - - 1 - - -
gölöncsér - 1 - - - - - -
kalapos - - 4 - 4 - 2 -
kádár - - - - - - - 1
kerékgyártó - - - - 3 2 1 -
kéményseprő - - - - 1 - - -
késes - - - - 1 - 2 -
kovács 8 7 11 13 30 12 25 12
kőműves - 3 - - 2 - 4 -
könyvkötő - - - - 2 - - -
kötélgyártó - 1 - 2 2 2 - 2
lakatos 2 3 4 3 6 1 8 1
mészáros - - - - 3 - - -
mézesbábos - - - - 1 - - -
molnár 14 4 - 7 26 - 3 -
műkertész - - - - 1 - - -
nyerges - - - - 1 - - -
olajütő - - - 1 - - -
órás - - - - 1 - - -
pék 1 - - - 2 - 4 -
pintér 2 1 - - - 3 2 -
puskaműves - - - - 1 - - -
rézműves - 1 - - - - - -
sütő - - - - - - - 1
szabó 13 5 7 8 17 4 40 6
szappanos - - - - 1 - - -
szíjgyártó 1 1 - - 3 - 9 -
szűcs 4 3 1 4 - 9 23 18
szűrszabó - - - - 5 - 4 -
takács 22 13 8 23 37 16 19 28
tímár - - - - - - 1 -
üveges - - - - 2 - - -
összesen 91 76 84 88 231 65 239 100

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár KL. I. 87/1868.
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az iparkamarai illetékről. A 10. táblázatban bemutatott adatok alapján jól látszik a 
halasi ipar helyzete az 1850-es években. Az iparosok számát tekintve három céhnél 
(szabó, kovács, ács) növekedés, négy céhnél (takács, szűcs, csizmadia, asztalos) 
csökkenés figyelhető meg. Az összes iparosokat tekintve megállapítható a kb. 8%- 
os csökkenés 1851-1857 között. (Az 1851-es évnél hiányzik az ácsok adata. A 
következő évek alapján ez 40 főnek nyugodtan vehető. így az 1851-es évben a céhes 
iparosok összlétszáma kb. 260-nak becsülhető.)

Az 1850-es évek kézműveseiről további adatokkal is rendelkezünk. Palugyai 
Imre 1854-ben közölte Kiskunhalas és a Kiskunság ilyen adatait. 1857-ben készült 
a Kiskunság statisztikai felmérése, ebben is találhatók iparos adatok. (11-12. 
táblázat)

Kiskunhalas iparosai 1853-ban: borbély 1, bodnár 1, puskás 1, csizmadia 33, 
festő 2, mészáros 1, tímár 3, üveges 1, kalapos 5, fésűs 1, szűcs 17, késes 1, szíj
gyártó 2, szabó 12, kötélverő 3, harisnyakötő 2, lakatos 6, szappanos 1, kovács 17, 
asztalos 8, kerékgyártó 10, takács 59, ács 7.156

A bemutatott kiskunhalasi és kiskunsági iparos létszámokat összehasonlítva 
megállapíthatjuk, hogy az 1854-ben Palugyay Imre által közölt -  valószínűleg 1853- 
ból származó -  adatok nincsenek összhangban a 10. és 12. táblázattal. A különbség 
a kérdésfeltevésből adódhatott. Bizonyára Palugyay a kizárólag iparból élőket, a 
másik két adatsor az összes céhtagot, iparost mutatja.

1868-ban készített a Jászkun Kerület az iparosokról és a kereskedőkről 
összeírást. A Kiskunságban ekkor 974 iparos dolgozott. A halasiak száma 231 volt. 
(13. táblázat)157

Halasról a 18-19. századból néhány évből (1797, 1815, 1853, 1868) ismerjük a 
mesterségek megoszlását. Az egyre több szakma felsorolása mutatja, hogy tovább 
differenciálódtak a mesterségek.

Összehasonlíthatjuk a kiskunhalasi iparosok és a lakosság arányát a különböző 
évekből származó adatok segítségével: 1759-ben 17 iparos (0,8%), 1780-ban 88 fő 
(1,6%), 1789-ben 102 fő (1,6%), 1815-ben 201 fő (2%), 1828-ban 267 fő (2,4%), 
1847-ben 288 fő (2,3%), 1858-ban 235 fő (1,8%), 1868-ban 231 fő (1,7%). 1872- 
ben a céhek megszűnése, a szabad iparvállalás után a létszám 399 iparosra sza
porodott (3%).158

A halasi kézművesek létszámának változásait mutatja 1752 és 1868 között a 3. 
ábra. A 100 fős nagyságot csak a 18. század végén haladják meg. A reformkor végén 
megközelítik a 300 főt. Ezt követően a céhes időszakban folyamatos a csökkenés.

A kecskeméti iparosok száma 1757-ben 242 fő, 1780 után 433 fő, 1828-ban 404 
főfoglalkozású, 1851-ben 753 fő volt.159 Jól látszik, hogy a kecskeméti mesterek 
száma mindig többszöröse a halasinak.

Bácskai Vera és Nagy Lajos könyvéből tudhatjuk, hogy 1828-ban Magyarorszá
gon a kézműves mesterek aránya a népességhez viszonyítva 1,2%, az alközpontok
ban 2%.160 A halasi adatok is erre mutatnak.
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1752: 15 fő; 1759: 17; 1769: 27; 1770: 31; 1775: 47; 1780: 88; 1786: 99; 1789: 102; 
1797: 141; 1800: 115; 1805: 148; 1810: 177; 1815: 201; 1816: 213; 1820: 239; 
1828: 267; 1830: 263; 1847:288; 1853: 252; 1857: 239; 1858: 235; 1868:231
Forrás: Peterka József 1822. 337.; Bagi Gábor 2001. Szabó Attila 2001. 6. és 16. táblázat; Jász- 
Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár IV. 1. b. Jászkun Kerület Levéltára B. Capsa III. Fase. 3. szn. XL 
Népesség összeírás Kiskunhalas 1770, KL. 1. 87/1868.; Kiskunhalasi Levéltár V. 244. b. 1857/488., 
Összeírások Ö.178. (Köszönet Bellon Tibornak ezért az adatért)

3. ábra. Kézművesek Halason 1752-1868

Az egész országban megállapítható a kézművesek hiánya. Például 1846-ban az 
országos átlag szerint 51 főre jut egy kézműves. (2%) A Jászkun Kerületben -  ami 
Halas közigazgatási egysége -  92 főre jut egy kézműves. (1,2%)161 Ezek nagyon 
rossz arányok. Halason 66 főre jut egy. (1,7%) Ez a Jászkun Kerülethez képest jó, 
azonban az országos átlagnál rosszabb.

A halasi kézművesek társadalmi helyzetét jól jellemzi Szabó Attila 16. táblázata 
a Kiskunhalas története 2. könyvben, amely adózás szempontjából közöl róluk ada
tokat egy évszázad alatt 4 évből (1752, 1786, 1816, 1847). 1752-ben a kevés iparos 
(15 fő) mindegyike 2. rendű adózó -  a lehetséges két adóosztály közül. 1786-ban a 
jelentősebb számú iparos (99 fő) mind 3. rendű adózó. 1816-ban a 213 iparos között 
kevés az 1. rendű (1,5%) és a 2. rendű (4%). 1847-ben a 288 iparos esetében csök
kent az 1. rendű (1%) és a 2. rendű (2%) adózók aránya.162 1857-ben összeírják a 
halasi céhes iparosokat az iparkamarai illeték fizetése szempontjából. Megállapítják 
róluk, hogy adózás szempontjából „mind a 2-dik osztályba tartozván”.163
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1759-ben a 17 halasi mester közül 7 redemptus, 10 irredemptus.164 A kézműves
ség megbecsültségét mutatja, hogy 1769-ben a jobb helyzetű redemptusok közül 
(618 fő) csak kevesen (8 fő, 1,3%) foglalkoztak mesterségekkel, miközben az irre- 
demptusok közül (103 fő) sokan (19 fő, 18,5%).165 Az elszegényedő nemesek is 
foglalkoztak iparűzéssel. 1828-ban 7 nemes volt a 267 iparos között.166 Ezért nem 
kell csodálkozni azon, hogy 1836. február 21-én a nemes Péter József a takács céhbe 
mesternek „bevevődött”.167

Összegzés

Kiskunhalason 7 céh létezett 1872-ig: a takács céh (1780-tól, esetleg már koráb
ban), a szabó-szűcs-csizmadia-gombkötő-szíjgyártó céh (1779-től), a szűcs céh 
(1817-től), a szabó céh (1817/1822-től), a kovács-bognár céh (1779-től), az aszta
los-lakatos céh (1805-től), az ács-molnár-kőműves céh (1819-től).

Sikerült adatsorokkal bemutatni a mesterek és a céhek létszámának változásait. 
Általában az 1840-es évekig növekedés, majd lassú csökkenés történt. A létszám 
adatokban néha megfigyelhető ellentmondás magyarázata az, hogy a kizárólag 
kézműiparból élő kézművesek számát meghaladja a céhes mesterek létszáma és 
ezekhez hozzászámítva a kontárokat is megkapjuk az összes iparost.

Sajátos a Jászkun Kerület mezővárosainak és falvainak céhes fejlődése. A céhek, 
mesterségek és a kézművesek száma alapján ez a terület az egész ország egyik leg
kevésbé iparosodott térsége. Ez érvényes Kiskunhalasra is. Városi léte miatt a 
jászkunsági átlagot meghaladja itt az iparosok száma, de az országos átlagtól már 
kicsivel elmarad. A kicsi népesség, népsűrűség miatt késeinek mondható a céhek 
alakulásának ideje. Ebből következett a specializálódás alacsony foka és az iparosok 
alacsony száma.
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Településforma, településszerkezet
Juhász Antal

Halas 18. századi településszerkezetét az 1745. évi redempció és az utána végre
hajtott telek- és földosztások határozták meg. A belsőségen fundust (házhelyet) és 
akolhelyet, a határban szántót és kaszálót csak a megváltáshoz pénzzel hozzájáruló 
redemptusoknak mértek ki. Irredemptus kezdetben házhelyhez nem juthatott, letele
pedését a tanács csak zsellérként, más házában lakva engedélyezte. A redemptusok 
szántójának és kaszálójának területe kinek-kinek a redempciós összegétől függött.

Tekintsük át előbb a város belterülete -  régi kifejezéssel a belsőség -  18-19. 
századi településszerkezetét.

1. A belsőség

Halas történetének kutatói már korábban megállapították, hogy a török hódoltság 
alatt, 1626 körül megtelepülök valószínűleg a régebbi kun szállások maradványain 
építették fel hajlékaikat. Papp László figyelt föl rá a felső-kiskunsági ásatásokon, 
hogy a kunok a középkorban egy-egy tó mellé építették belső szállásaikat.1 A város 
újratelepítőinek a Halas-tó nyugat felől védelmet jelentett és nyúlványai részben 
északról és délről is körülfogták a települést. Nyugat felé a tavon átvezető, éjszakára 
kapuval lezárt fahídon közlekedtek. Legelőször a magasabb hátságokon: a Kálvin 
tér és a volt Apponyi tér körül telepedtek meg.2

Forrásainkból a 18. század első felében gyarapodó Halasnak két településmagva 
rajzolódik ki: Felszeg (gyakran Fölszögnek említik) és Alszeg. Előbbi a település 
északi, utóbbi déli fekvésű, nagyobb kiterjedésű része. A református templom, az 
iskolák, a vendégfogadó és a városháza közötti piacteret és környékét -  mely a 18. 
századi város központjának tekinthető -  az egykorú források nem illetik külön meg
nevezéssel. Egy 1777. évi térképvázlat és a vele egyidejű iratok alapján Örsi 
Julianna rekonstruálta Halas településképét és középületeinek helyét.3 A piacteret a 
következő épületek szegélyezték: északi oldalán a református templom, a papiak, a 
református fiú- és leányiskola, a professzori lak, nyugat felől a mészárszék és a sós
bolt, keleten a vendégfogadó és a városháza, délen pedig a katonaság elszállá
solására szolgáló kvártélyház. A városnak Alszegen volt korcsmája és kőpincéje, 
melyet 1777-ben Bibó György árendált, míg a felszegi korcsmának Péter István volt 
a haszonbérlője. Ezenkívül 3 szárazmalom, 2 mészárszék, 2 bolt, 1 bognárház, 2 
csőszház és téglaégető kemence volt 1779-ben a város tulajdonában. A református 
egyház is bírt 2 szárazmalmot.
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-------------------------------------------- . . .  . . . ------------------------------------- -------------a __________________________________ш ___________ í______________ ______________. - __________ 1 - . '

1. Halas város belterülete 1761-ben. Kovács György térképének részlete.
Thorma János Múzeum 15059

A betelepedő jövevényeket -  akik többnyire katolikus pásztorok és béresek -  a 
magisztrátus kezdetben kiutasította, és csak Mária Terézia rendeletéi után 1769-ben 
adott engedélyt a letelepedésükre. Miután az addigi belsőségen már nem jutott hely, 
a szabadkai úttól keletre, a későbbi Arany János, Baross és Batthyány utca által 
határolt területen osztottak házhelyet számukra. A kiépülő városrészt Újvárosnak 
nevezték. Nyugati peremén 1770-ben épült fel a barokk stílusú plébániatemplomuk, 
Tari István akolkertje helyén.

1745-ben 326 lakos vett részt a megváltakozásban, de 1752-ben az öröklődés és 
a redemptusjog megszerzése révén már 379 a háztulajdonosok száma, és együttesen 
499 házhelyet birtokoltak. A fundusok többsége igen kicsi volt:4 

100 négyszögölnél kisebb 186 telek
100-200 négyszögöl közötti 190 telek
200-300 négyszögöl közötti 70 telek
300 négyszögölnél nagyobb 53 telek
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Nagy Szeder István a fundusok kicsiny voltát azzal magyarázta, hogy a „Com
munitas” Halas-tó által körülvett szűk területen nem mérhetett ki nagyobb házhe
lyeket. Megállapítása nem teljesen fogadható el, két körülmény miatt: egyrészt a 
természetföldrajzi viszonyok által valóban megszabott területen a város tanácsa a 
redemptusoknak nem csupán házhelyet, hanem külön akolhelyet is osztott, másrészt 
a 18. század első felében a régebben megszállt települések fundusai sok helyen 
hasonlóan kis méretűek voltak.

1. A háztelkeken csak lakóházak, a katonalovak szállásolására kötelezővé tett 
„katona- vagy németistállók”, mellettük legfeljebb baromfi- és disznóólak épültek. 
Az igáslovakat, teheneket, juhokat az akolbán, akolhelyen tartották a gazdák. Min
den halasi redemptus gazda fündusának tartozéka volt a belsőségen, de a házhe
lyektől különálló területen kiosztott akol, más néven akolhely vagy akolkert. Ezeket 
az alszegi és felszegi háztelkeken kívül, Nagy Szeder István szerint a Tabánban a 
Vihar, a Retek utca és a tó között, az ún. Sanyarú saroknál, a Dohány és az Árpád 
utca között a katolikus templomig, Felszegen pedig Akasztóhegy környékén osztot
ták.5 Sajnos, Halas kutatóinak eddig nem sikerült olyan térképet vagy leírást földerí
teniük, amely a lakóövezettől elkülönülő akiok elhelyezkedését egyértelműen fel
tünteti. Ehhez egyedüli forrásunk az I. katonai adatfelvétel 1784-ben készült térké
pe, amely az utcás településű belsőség peremén igen kevés -  mindössze 14 (!) -  
olyan épületet jelöl, mely akolbeli építménynek értelmezhető (10. színes kép). Más 
településekről (pl. Hajdúszoboszló, Hajdúböszönnény) a kerteket részletesen ábrá
zoló kéziratos térképek maradtak fenn.

A település hasonló megosztottsága — ahol a lakóhelyül szolgáló telkek és a 
paraszti gazdasági telepek térben elkülönülnek egymástól -  eléggé elterjedt a 18-19. 
századi Magyarországon. Halason a belsőségen fekvő gazdasági telepet az egykorú 
források akol, akolhely, akolkert néven említik, másutt használták még a kert, istál- 
lóskert, ólaskert, szénáskert, szálláskert, pajtáskert, csűröskert megnevezést. A 
néprajz és társtudományai ezt a településformát régebben a „kétbeltelkü”, vagy 
„kertes” terminussal jellemezték, az újabb szakirodalom inkább a „szálláskertes” 
kifejezést használja.6 A 18. században -  Félegyházát kivéve -  a többi kiskunsági 
település is szálláskertes településű

Halas két településmagjának (Alszeg, Felszeg) lakóövezete szabálytalan volt: 
utcái zegzugosak, számos zsákutcával, a telkek szabálytalan formájúak, a házak elég 
rendezetlen összevisszaságban épültek. A szakirodalom az ilyen települést halmaz 
jellegűnek nevezi. Nagy Szeder István írja: „...a házak telkei csaknem kivétel nélkül 
kerítetlenek voltak és szabadon jártak-keltek a lakosok a házak között.”7 Néhány 
forrás a telek kerítéséről is szól: 1767-ben Tóth Anna és veje, Boldizsár János 
„maga hatalmával Szél János portáján lévő nádkerítést felszedte, s kerítésben lévő 
kévés náddal együtt elszórta, s ekképpen (...) portájához portát törvénytelenül fog
lalni nem irtózott.” Mentségükre említik, hogy 1752-ben, a fundusok és akiok méré
sekor „azon keritéshely a másik fél számára méretett fel, de ő sem akkor, sem azul-
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2. Az 1700-ben épült katolikus templom, 1910 körül 
Szakái Aurél 2000. 62. kép alapján, Thorma János Múzeum 12733

3. A katolikus templom építésének emléktáblája 
a bejárat felett, 1770
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4. Az 1823-ban bejegyzett református templom, 1882 
Szakái Aurél 1994. 3. kép és 2000. 34. kép alapján. Thorma János Múzeum 11235

ta bírásában nem volt.”8 Ugyanabban az évben Jósa Nagy Péter redemptus gazda 
javainak becsűjében „fallal és sövénnyel kerített” udvart és portát említenek.9 A 
porták egy részét tehát náddal, vesszőből font sövénnyel vagy vertfallal határolták. 
A városháza telkét az 1770-es években, a katonai szállásházat 1784-ben, a katolikus 
iskolát és a kántorlakást 1797-ben kerítették be.10

Az 1750-es évektől a tanács a házhelyért folyamodó zsellérek kérelmét rendre 
elutasítja. Csanádi Kovács István „Hajlékocskának való fundusért instálván, resol- 
váltatott kamarának való fundus kémény nélkül, úgy hogy amidőn nevezett instáns 
épitteni kíván, tartozik magát feő Biró Uramnál jelenteni”, de amikor házat akar 
építeni, nem engedélyezik, „mert a kéményes ház dicában jővén, mind fizetésben, 
mind szolgálatban terhet hoz, mellyet az Instans szegénységéhez képest, semmi 
vonó marhája nem lévén, nem tellyesithetne, s az ő terhét más Marhás ember visel
né, nagy kárával...”11 A magisztrátus az igazságos teherviselésre hivatkozva utasítja 
el a zsellér kérelmét. 1773-ban Szőlős József zsellér és három társa házhelyért folya
modását utasítja vissza a tanács és azzal fegyelmezi őket: ha „24 órákig Béres 
Szolgáknak, kapásoknak vagy Lovászoknak el nem szegődnek, a városból kitiltas- 
sanak.”12 Ugyancsak 1773-ban a fejértói erdőcsősznek azért nem juttatnak házhe
lyet, mivel „már a közönséges fundusok felosztva volnának.”13

Az első évek szigorú rendszabályai enyhülvén, számos irredemptus mégis ház-
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5. A református templom építésének emléktáblája a szószék mellett, 1772 
Felirata magyarul: A Szentséges Szentháromság tiszteletére Felséges Mária Thereria, Felséges II. 
József római császár dicsőséges magyarországi uralkodása alatt ezen templomot a helvét hitvalláson 
levő halasi tanács és nép nagyobbíttatta meg az 1772. évben. Zengjetek énekek Jehovának ti, kik 

Jeruzsálem templomában lakozó Isten előcsarnokában álltok. 135. zsoltár.
(A fordítás Nagy Szeder István 1923. 26. alapján)

6. A református templom építésének emléktáblája a szószék mellett, 1823 
Felirata magyarul: A vallásszabadság visszaállításáról szóló 1790/91 évi XXVI. törvénycikk alapján 
ezen templom megújíttatott, kitoldatott és alapjából új toronnyal ékesíttetett: a református egyház 
előkelőinek gondoskodásával, egyesült erővel és közköltségen. Az ősi buzgósághoz méltón, és az 

elődök példáját követve, az egy (igaz) Istennek (dicsőségére) emelte a halasi nép.
(A fordítás Nagy Szeder István 1923. 35. alapján)
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helyhez jutott, hiszen 1760-ban 325 redemptus házon kívül már 82 irredemptus 
házat vehettek számba.14 Fundusok eladásánál, a Jászkun Kerület rendszabálya sze
rint, a redemptus kedvezményezett volt a vásárolni kívánó irredemptussal szemben. 
1796-ban a tanács a következő határozatot hozta: „... az Irredemptus Lakosoknak, 
ha mingyárt szomszédságban valamit bírnának is a városi belöl lévő fundusokban 
vagy a szöllőhegyekben és így szomszéd birtokosok volnának is ott, az hol eladások 
történnének, mind azon által a szomszédságnak birtokosságánál fogva magoknak, 
az hol Redemptus vevő találkozik, jusst (...) nem vindicálhatnak.”15 A házhelyek 
adásvételénél tehát a tanács a redemptus lakosok előjogát védelmezte.

A végrendeletek és vagyonleltárak arról tanúskodnak, hogy a 18. századi lakó
házak többnyire háromosztatúak: szoba-konyha-kamra beosztásúak. Módos re- 
demptusoknak az 1750-60-as években két szobás, alápincézett házaik voltak, pl. a 
tekintélyes Péter Ferenc 1762-ben avult épületei helyett fúndusán újakat építtetett: 
„házat két szobára, alatta 1 pincét, másik pincét pedig az udvaron fából, újonnan 
sütőház, sajtó vagy présház, kamara, istálló, szín, ólak”, szárazmalmát pedig régi 
helyéről az új portára telepítette át. 1767-ben Jósa Nagy Péter redemptus belsőségen 
fekvő ingatlan javait a következőképpen becsülték: „Két Szobákból és egy 
Konyhából álló jól épült Házát, ólakkal, egy avitt Sütő Házzal és fallal, rész szerént 
pediglen Sövénnyel kerített udvarával és portájával edgyütt 250 forint. Egy jól 
elkészült s tölgyfával annak rende szerént padoltatott náddal felveretett pinczét 
tomáczával edgyütt 60 forint. Udvarában lévő egy hasonlóképpen nagy színnel 
elkészült s náddal felveretett új forma istállóját 80 forint.”16

A katonalovak szállásolása végett a tanács újból és újból kötelezi a lakosokat 
istálló építésére. Jellemző eset: a fundusért folyamodó Szabó Garbai Péter redemp
tus j ogállású szűcsmester 1812-ben azzal a feltétellel kapott háztelket, hogy „a kato
nai szolgálatra és közterhek elviselésére istállót is építsen, különben a kamarája fog 
istállónak forditatni.”17

Az 1760. és 1770/71. évi összeírás a redemptusok házait három osztályba sorol
ta:18

Redemptus házak osztálya 1760 1770/71
I. osztályú 24 57
II. osztályú 89 99
III. osztályú 212 263
Összesen: 325 419

Nem ismerjük az osztályba sorolás szempontjait, de arra következtetünk, hogy a 
lakóházak nagyobb része, a kortársak megítélése szerint, rossz állapotú lehetett.19

Az inventáriumokban, testamentumokban a ház után rendszerint az aklot említik. 
1755-ben egy redemptus úgy rendekezik, hogy „az atyai jószág úgymint Ház, Akol 
és Szőlő (...) egyenlő osztályra mennyen, de a redimált Föld, Szállás és Szántó
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7. Az 1833-1834-ben épült klasszicista városháza, 1910 körül 
Szakái Aurél 2000. 42. kép alapján. Thorma János Múzeum 16975

földek (...) két felé.” Kis György „jószágocskájának inventáriumá”-ban a ház értékét 
50 forintra, az akolét 30-ra becsülik.20 Az akol vagy akolhely állandó építménye az 
istálló, pl. „akolhely rajta lévő istállóval, fáival együtt 60 forintért eladatott” (1762), 
„1 akol Istállóval együtt Nemzetes Vitézlő Herpay Mihály uramnak 12 forinton és 
30 krajcáron adattatott el (1762), „akol abban lévő két istállókkal” (1763).21

Magát az aklot körülárkolták, innen ered, hogy árkos megnevezéssel is említik: 
„Mi illeti pedig az elfoglalt árkosokat, Bíró Uram(...) ha szükségesnek ítéli, (...) az 
irredemptusoké ... széllyel hányattatik.”22 Az árkolás a magántulajdonban lévő terü
let körülhatárolásának, védelmének egyszerű, igen régi módja. Példákat említünk rá, 
hogy egyidejűleg a határban is éltek vele. Az árokba tüskés ágakat raktak, a tolva
jok elleni védelmük23 Az akolnak, mint állattartást szolgáló telephelynek régebben 
része, illetőleg tartozéka volt a tulajdonképpeni akol, amely „korlátfákkal, sövény
nyel, deszkával, garáddal (trágyarakással) körülzárt, rendszerint négyszög alaprajzú 
kerített terület”, ahol a lábasjószágot együtt tartották. A fedetlen akolhoz rendszerint 
fedeles szín, félszer is tartozott.24 A halasi írott források ilyen építményről nem tájé
koztatnak. Valószínű, hogy az 1740-50-es évekre, amikortól a tanácsi jegyzőköny
vek aránylag jó tájékozódást nyújtanak, a belsőségi akiok eltűntek és kivitték azokat 
a szállásföldekre. Tudunk róla, hogy 1783-ban Dóczi János és Tari István gazdatár
saikkal szilaj ménesüknek a város alatt aklot készíttettek25 a tanács engedélyével.
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8. A klasszicista városháza homlokzatának és felülnézetének tervrajza, 1829 
Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály. Másolata: Thorma János Múzeum 16439
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A halasi akolhelyek állandó épülete az istálló, amelyben az igás és fejős álla
tokat, és -  sok helyen -  a tavasztól késő őszig a pusztákon legeltetett, telelő jószá
got tartották. Az akolbéli istálló jellegéről egyetlen tanúvallomás tájékoztat: 1770- 
ben Hordós György istállójáról egyik szomszédja így vallott: „...azon istállón 
Hordós György igen kevés reparátiót tett: tüzelőhelye kémény és padlás nélkül 
vagyon, nád belől róla korommal együtt lenyúladozik, eddig is nagy Isteni gond
viselés, hogy mind magát, mind engem fel nem égetett.”26 A tanú olyan padlásolat- 
lan, kémény nélküli istállóról szólt, amelyben az állatokat gondozó férfiak az istál
ló földjén vagy alacsony sárpadkán rakott, nyílt tűzhely lángjánál melegedtek. Ilyen 
„tüzelős istállók” voltak a 18. században más akolkertes településeken is.

Az akolkertben tartott jószágokra kisebb vagyonú családban maga a gazda vagy 
a legényfíú(k), tehetősebb családban a béresek és a gazdafiak ügyeltek. A család 
életrendje megoszlott a belsőségen fekvő fundus és az akolhely között: az asszo
nyok, az öregek és a gyermekek tartózkodtak a fünduson épült házban, az akol pedig 
a munkabíró férfiak birodalma volt. Utóbbiak az akolbéli istállóban éjszakáztak, s 
télidőben ott vigyáztak a nagyjószágokra. Az akiok nem voltak messze a család 
lakóházától, mégis -  főleg telente -  külön éltek a házban és az akolban tartózkodó 
családtagok. Az akolbéli istálló az ottélő férfiak társaséletének, alkalmi találkozá
sainak színtere is volt. Egy 1760-as perben vallotta a megidézett: „...én az akiok közt 
a marhák után várakoztam(...) behívtam az akolba (...), közösködtem vélle ugyanott, 
a magam aklában.”27

Az akolban tárolták az istállózó állattenyésztéshez szükséges szalmát, szénát, 
néhol gabonásvermeket is ástak. Tari István tanácsnok, későbbi főbíró kertjét a kato
likus templom építésére kisajátították és 1767-ben kimutatást terjesztett elő az új 
kertjéhez felhasznált építőanyagról és munkabérről: „odafordittatott 292 tölyfakaró, 
450 kéve vessző, a kert tetejének pártázattyára 6 szekér tövis, kapufélfák, kapuhoz 
való deszkák, vas sarkok, pélh, faragó és kovács munka árát, a kert fundusán lévő 
20 életes verem árát kéri megtéríteni, 167 forint 44 krajcár értékben.”28 Ebből kide
rül, hogy a módos redemptus gazda kertje falkerítéssel volt körülvéve, melynek a 
„pártázatát” a tolvajok elleni védelmül tövissel szegték, és a kertben 20 gabonásver
met is ásatott. A tölgyfa karók valószínűleg a telelő szarvasmarhák födetlen akoÍjá
nak kerítéséül szolgáltak.

Tálasi István írja, hogy a jószág tavaszi kiverése után a kertből egy darabot 
veteménynek fogtak föl. Ősszel a veteményes helyét a nagyjószág foglalta el.29

Az akolkertek bizonyára a halmaz jellegű lakóövezetnél is szabálytalanabb 
települési képet mutattak. Egy-egy kert nagyságáról kevés adatra bukkantunk. 1769- 
ben Berki János redemptus akloskertjéhez egy darab földet fogott és azt el is árkol- 
ta. Azzal mentegette magát, hogy kertjében már nem fért el. A kiküldöttek megál
lapították, hogy kertjének szélessége 20, hossza 56 lépés, amihez 9 lépés széles, 58 
lépés hosszú területet foglalt le. A tanács úgy határozott, hogy „elébbi kertyében 
lévén elegendő veteményes kert, aklos kert és istállós hely”, foglalása szükségtelen
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volt. A foglalt földet visszavették és 3 forintra büntették jogtalan cselekedetéért.30 
Székely Ádámnak 1773. március 3-án 19 öl hosszú, 15 öl széles akolhelyet mértek 
ki.31

1752-ben a portákkal együtt az akolhelyeket is fölmérték, és a tanács ragasz
kodott a meglévő állapot fenntartásához: az újabb házhelyek és akolhelyek birtokba 
vételét engedélyhez kötötte. A folyamodókat rendre elutasították, ezért elszaporod
tak a földfoglalások. 1764-ben Takács Mihály és 6 társa „akloskertek foglalása” mi
att került a városi törvényszék elé. Takács azzal mentette magát, hogy „az mostani 
akla helyett Házat szándékozna építteni, és így akolra szüksége volna...” Bábud 
János pedig mentegetőzött: „mások is azt cselekedték.” A tanács határozata: „Mint
hogy a fundusoknak foglalása a N. Magistrátusnak a hatalmában helyheztetett, s 
eleitől fogva publikáltatott is, hogy senki Bíró s Tanács híre nélkül a sem Házaknak, 
Szöllőknek, sem akloskerteknek való fündust ne foglallyon, mégis nevezett lakosok 
ezen regulákat által hágni s magok hatalmával aklos kerteket foglalni bátorkodtak, 
ezért (...) a redemptusok 1 forintra, az irredemptusok pedig 2 forintra büntetődnek. 
Mi illeti pedig az elfoglalt árkosokat (!), Bíró Uram két Tanácsbéli személlyel fogja 
oculálni, és ha szükségesnek ítéli, a redemptusnak ugyan a proportione excindálni 
fog, az irredemptusoké pedig simpliciter cassáltatik s széllyel hányattatik.”32

Lássunk egy másik hasonló kihágást. 1763-ban Könczöl János irredemptus lakos 
számára „ipaura” Kis Illés István akolhelyet vásárolt, hogy azon „elsőben Istállót, 
annak után pedig házat csináltasson (...), a nevezett Akolkerten falat verni s bé 
tetőzni bátorkodott, annak okáért a N. Magistrátus (...) Könczöl János contraveviens 
jövevény épületét lerontatta.” Könczöl és apósa föllebbezést adott be, amire a 
Kapitányi Szék úgy döntött: „Könczöl János vakmerő cselekedeteiért 25 pálczákkal 
meg veretessék” és 11 forintot ( a fundus árának megfelelő összeget) fizessen. Az 
akolhelyfoglalás, illetve -vásárlás indítéka egyező: a házépítés szándéka, illetve 
maga az építkezés. Erre a népesség gyarapodása késztette a lakosokat, és az, hogy a 
régi, kis fundusokat nem tudták megosztani. Ugyanakkor az állattartó redemptus 
gazdának akolhelyre is szüksége volt. A tanács ritkán adott engedélyt új akolhely 
kimérésére, a jegyzőkönyvek inkább az adásvétel nyomait őrzik. Pl. „Orbán Gergely 
az Város alatt lévő Akol helyét (...) egy Istállóval együtt (...) Figura Márton 
Uramnak, úgy is mind legközelebb való szomszédnak 50 rhenes forintokért 
örökössen és megmásolhatatlanul eladta és birodalmában bocsátotta.”33

A magisztrátus 1773-ban elhatározta, hogy miután az Akasztóhegy körül akiok
nak kijelölt területet egészen kiosztották, és a nyomási legelő különben is szűkös, 
akolhelyet senkinek sem fog adni.34

Az újabb akolhelyek iránti kérelmeket a tanács keményen elutasította. 1774-ben 
Jakab Gergely instanciájára ezt válaszolták: „Ha a közönséges nyomás több akiok
kal és kertekkel szoríttatik, a legelő mező megszükíttetik, mely különben is kevés. 
Annak okáért az Instansnak a publicumnak kárával szolgálni nem lehet.”35 A ma
gisztrátus a folyamodóval szemben a közösség érdekét képviselte, amikor nem volt
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hajlandó a belső, más néven nyomási legelő amúgy is szűk területét csorbítani. 
Tálasi István ebből arra következtet, hogy Halason már akkor két „akolsor” lehetett: 
egy város körüli és egy külső.36 Véleményét alátámasztani látszik Halas II. József- 
kori településképe (2. színes melléklet, 10. színes kép). Igaz, az 1784-ben készült 
fölmérés alapján alig lehet a lakóházak tömbjeit és az akolkerteket megkülönböz
tetnünk, amit pl. Szabadszállás egykori térképén a település kutatójajól el tudott kü
löníteni.37 Az 1784. évi térképről annyit tudunk megállapítani, hogy Felszegtöl 
északkeletre, a belsőség szélén szétszórt, rendezetlen elhelyezkedésben 11 építmény 
volt, melyek föltehetően akolbéli istállók lehettek. Alszegiöl keletre Újváros pere
mén 2, a katolikus temető mellett 1 ugyanolyan építményre utaló térképjelet talá
lunk. Kérdés: 1784-ben Halas északkeleti-keleti peremén csak 14 akolbéli épület lett 
volna? Nehezen elképzelhető. Bizonyos, hogy 1784-re a volt akloskertek egy részén 
-  a megismételt tilalmak ellenére -  a redemptusok házakat építettek, s emiatt a 
városbeli akiok száma lényegesen csökkent. Mivel a szarvasmarhákat, lovakat te
nyésztő gazdának istállóra szüksége volt, azt -  akolhely híján -  városi fűndusán 
vagy szállásföldjén tudott építeni. Városi telkén -  mint említettük -  minden redemp
tus köteles volt a katonalovak számára istállót építeni. Ezekben egy-két lovat és te
henet tarthattak, a tanács a tűzi veszedelem megelőzése céljából különben is tiltot
ta, hogy nagyobb mennyiségű takarmányt a városba hordjanak, és ott boglyába, ka
zalba rakják. A szállási épületek egykorú összeírása bizonyítja, hogy számos gazda 
a szállásföldjén épített istállót nagyjószágai számára.

Mindezt figyelembe véve is úgy véljük, hogy az 1780-as években a redemptus- 
ivadékok számottevő részének még volt kisebb-nagyobb akolkertje a belsőségen. 
Az I. katonai térképen a város északi, északkeleti és déli részének szélső telek
tömbjei szerintünk akolkerteket jelölhetnek. Ennek a kiderítése még további forrás
föltárást igényel.

Papp László, Halas településtörténetének első kutatója arra a következtetésre 
jutott, hogy a 19. század első évtizedeire az akloskertek végleg eltűntek, s helyükön 
házakat épített a város gyarapodó népessége. Megállapítását alátámasztja az a gyűj
tőtapasztalata, hogy az 1930-as években az akkor élt legidősebb emberek sem hal
lottak a hajdani akloskertekről.38

Az I. katonai adatfelvétel térképszelvénye Halas 18. századvégi településképéről 
jól áttekinthető ábrázolást nyújt (10. kép). Kirajzolódik a két településmag kanyar
gós utcahálózata, föltünteti a református és a katolikus templomot, az ótemetőt, a re
formátusok új temetőjét (1778) -  a kettő között a város szénáskertjét -  a katolikus 
temetőt és a szárazmalmokat. A belsőségen 15 szárazmalmot jelöl. Jól látható, hogy 
a települést nyugatról szegélyező Halas-tó és a vízzel borított nádas rét délen mélyen 
benyúlt a város alá.

1799-ben kezdték házhelyeknek felosztani a Bárányfokiól délre fekvő területet, 
ahol Lázár János birtokos épített először házat, amiről a Lázárváros megnevezést
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kapta.39 Ez Halas első, a mérnöki kimérést követően szabályos, sakktáblás utca
hálózatú városrésze.

Csapadékos esztendőkben a város belterületén nagy károkat okoztak a belvizek. 
1799-ben Kuti Szabó Mózesnek a Sár állásban lévő telkét a víz elborította, ezért „az 
új házi fúndusok sorában” 12 öl széles és 15 öl hosszú házhelyet mértek ki számá
ra.40 Sárállásnak azokat a mély fekvésű területeket nevezték, amelyeket a tavak, 
erek, fokok lecsapolásával és feltöltésével a víztől sikerült elhódítani. Ám vizes esz
tendőkben, amikor a Halas-tó szintje jelentősen emelkedett, és a fakadó vizek újból 
döntötték a kevéssé feltöltött sárállásokat, sok lakóház lakhatatlanná vált. 1809-ben 
53 feltöltésen épült ház dőlt össze, 312 pedig úgy megrongálódott, hogy a város a 
fenyegető belvízveszély elhárítására a Jászkun Kerület segítségét kérte. Bedekovich 
Lőrinc kerületi mérnök fölmérése és terve nyomán 1810 márciusában közmunkával 
széles csatornát ástak, amely levezette a talajvizet. Folytatódott a sárállások beépí
tése, de 1816 tavaszán újabb belvizes időszak köszöntött be. Akkor Maróthy Mátyás 
kamarai mérnök tervei alapján végezték a vizek levezetését, Harka és Kötöny 
pusztán át.41

Abban az esztendőben a vadvizek 53 család házát pusztították el. Péter Imre 
esküdt 1816. augusztus 26-án terjesztette a tanács elé a károsultak helyzetéről szóló 
jelentését: 10 család „önnön iparkodása által” felépítette házát és már benne is 
lakott, 21 család még nem fejezte be az építkezést, 3 családfőnek már kimérték a 
házhelyet, de még nem építettek, 15 kárvallott családnak a vadvíz által elöntött 
házhelyek pótlására új fundust mérnek, 4 károsult pedig idős kora vagy más ok miatt 
képtelen volt házat építeni.42 A tanács jelentős összeget és közmunkát fordított a 
vadvizek levezetésére, a belvízzel újból és újból elöntött családoknak új házhelyet 
osztott, de a vadvízveszélyt képtelen volt elhárítani. Kiss Ferenc rögzítette azt a 
tapasztalatot, hogy a Duna-Tisza közén a talajvíz dagálya 35 évenként ismétlődik.43 
Megfigyelték, hogy 7-8 belvizes esztendőt alacsonyabb vízállású, majd kifejezetten 
száraz évek követnek. Az 1809-1816 közötti „vizes időszak” után 1844-1851 között 
emelkedett ismét magasra a talajvíz szintje. Akkor ismét a Kötöny pusztán át vezető 
csatornák megnyitásával vezették le a halasi vadvizeket.44

1817-ben a tanács más települések példája nyomán elhatározta, hogy a várost 
széles árokkal veszik körül. Észak, kelet és dél felől az árok el is készült, három 
sorompós kapun lehetett átjutni rajta. Nyugat felől a Halas-tó terült el, ezen töltés 
vezetett át a szőlők felé, melyen szintén kaput helyeztek el.45

A várost tizedekre osztották. Az 1812. évi közbiztonsági rendszabály 4 tizedet 
említ.46 Nagy Szeder István, Halas történetének szorgos kutatója rekonstruálta a 
tizedek 1821-beli fekvését, kiterjedését és a belsőség térképén 6 tized elhelyezke
dését állapította meg.
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2. A szállásfoldek használata. Szállási épületek, tanyák

Említettük, hogy a város tanácsa a redemptusoknak a határban szántóföldet és 
kaszálót osztott. A halasiak nem csak saját határukat váltották meg, hanem a föld
jeiket körülvevő Fejértó, Füzes, Balota, Zsana, Tajó, Bodoglár pusztákat is, így 
bőven volt kiosztani való föld. A szántót és a kaszálót a gazdák általában két-két 
dűlőben illetve darabban kapták meg. A kaszálókon osztott földeket „ kaszálókért 
nek, „kaszáló vagy szállás kert”-nek nevezték. 1751-ben a redempcionális föld
osztás eredményéről a város azt jelentette, hogy a határ negyedrésze szántóföld és 
kaszáló, a többit barom-, ménes- és juhjárásnak hagyták.47 A határhasználat ilyen 
megosztása jól mutatja, mennyire fontosak voltak a nagy kiterjedésű puszták az 
állattartó redemptusoknak a 18. század közepén. A szaporodó népesség élelmezése 
azonban szükségessé tette, hogy 1765-66-ban az eresztői marhajáráson, majd 
Fejértón a legelők művelésre alkalmas részét kiosszák szántóföldnek.

A módos halasi redemptusok állataik téli takarmánybázisát jórészt,,szállásbeli 
juss  ”-ukon halmozták föl, itt készítettek telelő építményeket, ezért figyelmünket a 
szállások, más néven „kaszálókertek” használatára fordítjuk.

Az 1762. évi tanácsi jegyzőkönyvben olvassuk: „Kerekes Gergely lakosuknak 
Nemzetes Kocsi György Fíram Szállásán, az árkossban egy Bagja Szénája lévén bé 
rakva...”48 Ugyanabban az esztendőben a szilaj ménes csikósa „a közönséges tilalom 
ellen ménesét a kertek és szállások közzé szabadon bé bocsájtván, takarmányban és 
az gazban sok károkat tétetetett,” amiért 30 pálcaütéssel büntették.49 Ugyancsak 
1762-ben a szolgarendű Szabó János félegyházi lakos „a szállásról szökésképpen 
elmenvén egy bundát, pénzt, kulacsot tele borral, sákot, kenyeret, szalonnát” lopott 
egy társával.50

Milyen építmények voltak a szálláson a kazalba, boglyába rakott szénán, 
szalmán kívül? 1756 telén Német János csikós és bojtárja „havas, fergeteges időnek 
alkalmatosságával ... ménesével vergődvén Dara Mihálynak Tanyájára bé kívánko
zott... két nyerges lovaikat a Tanyán volt béres engedelmébül az istállóban be kötöt
ték volna. A véletlenül kivetődő gazda nekitámadt a bojtárnak, mely zajra a csikós 
a kunyhóbul kijött.”51 1757-ben Szent Mihály-nap előtti héten „Alsó Szállásokon 
Város fölgyén, estve későn a Kunyhóban Keresztúri István hideglelésben lévén, 
említett Béres kását főzött, történt azonban, hogy véletlenül a kunyhóban utasok 
bészólottak, kérdvén hogy ki kunyhója légyen ez, akiben a fatensek voltak, s telel
tek volna...”52

1768. január 4-én Gál János panaszolta: december utolsó éjszakáján „egy tavali 
üszőjét a farkas megölte, ennek pedig oka lett volna a béres Zerényi János, kire a 
marhák reá voltak bízva, ő pedig nem hogy a marhákra vigyázott volna, hanem (...) 
estve béült a gunyhóba, ott főzött, minthogy pedig Gál János Uramnak két béressé 
is ott volt, s a főzés inkább ezeket, mint a pásztort illette volna, gondatlansága abbul
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is kitetczik, hogy a marha állás a Gunyhóhoz mint egy hajításnyira volt, kutyák is 
voltak a marhákkal...”53 1771-ben Boros Mihály szállásán lévő istállójában a béres 
tüzet gyújtott, és amíg ő a kunyhóban melegedett, a juhokkal lévő szamár a tüzet 
„széjjel keverte”, úgyhogy mire a béres a tüzet észrevette, 13 ökör bennégett az 
istállóban.54

Az idézett esetekből arra következtetünk, hogy a korai szállásokon istálló és 
kunyhó épült. A kunyhók jellegéről forrásaink nem írnak, de mivel a szállási istál
lókban állatteleltetés folyt, nem nádkunyhókra kell gondolnunk, hanem föld falaza
tú, még inkább félig földbe ásott építményekre, melyekben a béresek főztek és mele
gedni tudtak. Tanulságos, hogy télen a szállási istállóban is raktak tüzet, mint a 
városi akolkert „tüzelős istállójában.”

Egy városbeli akol 1769. évi megosztása a belterületi és a szállási gazdasági 
telep közötti más egyezésre is következtetni enged. Két testvér (Abrahám Mihály és 
János) közötti osztozásban „Városon lévő Akol és abban lévő Istálló eránf ’ a tanács 
így rendelkezett: „ezen Akolnak napnyugoti része legyen Jánosé, Mihállyé pedig 
napkeleti része Istállóval együtt, olly Conditioval, hogy mikor a Redemtionális fün- 
dusok, főképpen a Szállás két felé osztatik,, ezen a Szálláson építtetett Akol és 
Istálló János számára adattassék-”55 A magisztrátus döntéséből kiderül, hogy az
1760-as évek végén a szállásföldön éppúgy volt akol és istálló, mint a városi akol- 
kertben. Ahogyan az akolkerteket egyre inkább fölszámolták, s ott házat építettek, 
szerepüket a határbeli szállások vették át. Egy idő múlva a tanács nem is engedé
lyezte a városban történő takarmánytárolást: „...a tűzi szerencsétlenség eltávoz- 
tatásáért, a lakosok a városba semmi takarmányt be ne rakjanak, hanem vagy ezek
ben (a városszéli takarmányos kertekben. J. A.), vagy kint szállásaikon tartsák.”56

Az 1756. évi jegyzőkönyvben fölbukkan a tanya kifejezés: a csikós és bojtárja 
Dara Mihály tanyájára „bekéredzett”. Papp László számos halasi példát említ tanya 
szavunk egykorú használatára: Kerekes Mihály lovát „a gulyás tanyájánál hagyták.” 
(1764). „Midőn megnyúztuk volna azon tehenet, az húsát és borit Lóra rakván (...) 
az Tanyára bé vittük, az talyigában raktuk, reggel a számadó gulyás az taligával kis 
szedte és az kutyáknak adta...” (1763)57 Egy kecskeméti gulyás 1763. évi vallo
másából: „Én a tanyán voltam..., én akkor aludtam a tanyán,” egy 1762-es vallo
másból: „...a Gulyás tanyára mentünk.”58 Mindegyik idézet gulyás-tanyára, vagyis 
pásztorember tanyájára utal. Tanya szavunk eredeti ’halászó hely’, majd ’halász
kunyhó’jelentése úgy változott, hogy a 18. század első felében és közepén sok alföl
di településen a gulyások, csikósok szállását jelölte, később használták paraszti gaz
dasági telephely értelemben.59 A gulyások és más pásztorok szállásai általában 
különböztek a birtokos gazdák határbeli szállásaitól, amire itt nem térünk ki, csupán 
jelezzük eltérő jellegüket.

Az 1760-as évektől a tanácsi jegyzőkönyvek, végrendeletek egyre gyakrabban 
említenek szálláson épült házat. Jósa Nagy Péter „édes attya által még 1745. évben 
redimált örökségét, redemptioját, osztály szerint neki esett kaszálló réttyivel, szántó
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és akármi néven usuálható földeivel, (...) szállásával, ott lévő Házával, Istállójával 
és kúttyával” együtt adja el (1760). Paprika Jánosnak elengedik a porcióját, mert 
1768 januárjában „Szállásán lévő Háza, Háza megett levő juh szín és mintegy 71 
juhai meg égtek volna.” (1768).60 A szálláson vagyis szállásföldön épült házban 
eleinte a tehetős redemptusok cselédei, fogadott pásztorai laktak, akik a rájuk bízott 
jószágokat őrizték, gondozták.

Nagy Szeder István nyomán úgy tudtuk, hogy az első redempciós földosztáskor 
Fejértót, Füzest és fél Bodoglárt osztották föl szállás- és szántóföldnek.61 Kovács 
György földmérő 1761-ben készült határtérképe és Balla Antal 1772. évi színes 
másolata alapján a hely- és a tanyatörténeti szakirodalomnak ezt a megállapítását 
pontosítani tudjuk.62 A földmérők a szántónak és szállásföldnek kiosztott redemp
ciós jusst megkülönböztették az osztatlan közlegelőktől: a redempciós hozzájárulás 
arányában kimért földek körülhatároltak, és különböző a szántásra, illetőleg 
kaszálóul használt földek jelölése is. Jól látható, hogy redimált szántók és kaszálók 
nem csupán Füzesen, Fejértón és Bodogláron voltak, hanem Pirtón is, a várostól 
északkeletre és délkeletre pedig két, egybefüggő területet alkottak. (1. színes mel
léklet). E két területet helynév nem jelöli, ám egykorú iratokból tudjuk, hogy a 
várostól északkeletre, Járó Széktől és Eperjes hegytől Kötöny és Harka pusztáig ter
jedő határrészt Nyomásnak, a délkeletre-re fekvő területet pedig Alsószállásnak 
nevezték. A Nyomás a belső legelő elterjedt megnevezése, a redempciós földek 
osztása előtt a halasiak bizonyára legelőül használták. Egykorú iratok a „város föld- 
jé-”nek említik.

A térképről az is megállapítható, hogy 1761-ig sem Füzest, sem Fejértót nem 
osztották ki egészen, hanem csak a várostól délre, a Szabadka, Mélykút és Janko- 
vácz felé vezető utak mellékén fekvő területet mérték ki. Nagy Szeder István írja, 
hogy 1747-ig Fejértó pusztán minden redemptus birtokos ott szántott és kaszált, 
ahol neki tetszett.63 Természetesen ezt csak a nekik kimért területen tehették szaba
don, a járásokat nem szánthatták, kaszálhatták. A kiváltságos területeken és a szabad 
királyi városokban a 18. század első felében ez elterjedt gyakorlat volt. 1747-ben 
minden redemptus forintra kaszáló vagy szálláskertnok 300 négyszögöl, szántónak 
125 négyszögöl földet osztottak. A térkép nyilvánvalóan már ezt az állapotot mutat
ja, hiszen a geometrák másként jelölték a szántókat és másként a kaszálóul használt 
szállásföldeket.64

Kovács György és Balla Antal térképén föltűnik még a Balotai Telek, Bodoglári 
Telek, Fejértói Telek, Sanai Telek, Tajói Telek megnevezése és Balla színes térképén 
a környezettől jól megkülönböztető jelölése. Telek szavunk értelmezése és e földek 
használata a monográfia más fejezetéhez tartozik, -  itt csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a telek utótagú helynevek a legelőnek olyan területét jelölték, ahol a nagy
jószág állása körül az állati trágya fölhalmozódott.65

A kiskunhalasi levéltárban található a „Szállások Osztálya” című jegyzék, mely 
a szállásföldek területi megoszlásáról, birtoklásáról gazdagítja ismereteinket.66 A
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jegyzék 334 redemptust sorol föl, jelöli kinek-kinek a megváltásra fizetett pénzét, 
szállása helyét, a kimért föld szélességét és hosszát. Sajnos, az összefűzött jegyzék 
borítója, datálása elkallódott. Bánkiné Molnár Erzsébet, a Jászkun Kerület közigaz
gatásának kutatója a jegyzéket az 1745-1760 közötti évekre datálja.67 1746-ban már 
326 redemptust vettek számba, s számuk évről évre néhány fővel emelkedett. így a 
jegyzék készítését az 1750-es évek elejére tehetjük. A szállások területi megoszlása 
az alábbi képet mutatja:

A halasi határrész neve A szállások száma
Nyomás 132
Füzes 124
Alsószállás 79
Rekettye 41
Kis-Telek 36
Pirtó 27
Fejértó 11
Bodoglár 9
Göbölyjárás 3
Tajó 2

464

Feltűnő, hogy a jegyzék kevés bodoglári és fejértói szállást tüntet föl, holott a 
jegyzőkönyvek e határrészeken szállási földosztásról tanúskodnak. Sok esetben 
megjegyzik, hogy a „szállás” a bodoglári, illetőleg a „fejértói és bodoglári jussal 
együtt” adja a kimért területet. Bodoglári jussa -  a fentieken kívül -  még 43, fejértói 
jussa 32 másutt szállást birtokló redemptusnak volt. Ha a térképre nézünk, látható, 
hogy a városhoz közeli földeken osztották ki a „szállásjuss” túlnyomó részét.

A Kiskunság és Halas történetét tárgyaló korábbi munkák ismeretében meglepő, 
hogy 222 birtokosnak -  a redemptusok 68 %-ának -  egy darabban volt kimérve a 
szállása. Közöttük módos birtokosok is voltak, mint pl. Modok Gergely, Deák 
István, Pásit István, Kaszap György István, Farkas János.

Két különböző határrészen volt szállása 58 birtokosnak: közülük negyven- 
háromnak két, hatnak három, hatnak négy, 1-1 birtokosnak öt illetve hat darabban 
mérték ki a szállását. Péter István szállási jussát Pirtón a 2. dűlőben két tagban, 
Nyomáson 3 dűlőben 3 tagban, Hajós Gergelynek Nyomáson a 3. dűlőben három, 
Pirtón a 3. dűlőben szintén három testben mérték ki. Jósa Nagy Péter az egyedüli, 
akinek négy határrészen: Alsószálláson, Göbölyjáráson, Fejértón és Füzesen mértek 
szállásföldet.

Aki egy vagy két határrészen, két tagban kapta meg szállási jussát, az különböző 
talajú földekben részesült és választhatott, melyik mire alkalmas. Az egy testben
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kimért szállás előnyét viszont az jelentette, hogy a birtokosok illetve cselédeik a 
jövés-menéssel nem veszítettek időt fükaszálás, szénagyűjtés és más mezei munkák 
idején.

Érdemes néhány nagyobb birtokos szállásának fekvését és kimérését föltüntet- 
nünk:

A redemptus neve A redempció 
összege

A szállás helye, 
redempció kulcsa

Hány tagban 
mérték ki

Péter István 800 ft Pirtó (280 ft) 2
Nyomás (520) 3

Péter Mihály 500 „ Pirtó (100) 1
Nyomás (400) 3

Torma István 800 „ Füzes (612) 1
Nyomás (188) 2

Búza Mihály 700 „ Nyomás (400) 2
Nyomás (300) 1

Tari István 580 „ Füzes (352) 2
Füzes (228) 1

Bikit familia 552 „ Alsószállás (235) 3
Füzes (217) 1

Pap Gergely 510 „ Alsószállás (20) 1
Füzes (310) 1

Öreg Gyenise János 500 „ Füzes (300 + 200) 2

Az örökösödés és adásvétel folytán a redemptusbirtokhoz tartozó földek apró- 
zódtak, időről időre újabb redimált földeket osztottak, ezért az 1770-es években a 
tanácsbeliek fölvetették a szétszórtan fekvő földek „táblásításának”, más szóval 
tagosításának tervét. Tárgyunk szemszögéből itt az előterjesztésnek azt a részét 
idézzük, amely a szállásjussok összevonásának célszerűségét indokolja:

„A Szállásbeli Jussok, egy forintra adattattak ki a Lakosoknak, mégis négy forin
tos, két ft-os és 10 forintos földekből is adattattak némely Lakosoknak Szállások. 
Illendő volna ezeknek jussokat egy ft-os földből kiadni és azokat Szántóföldekké 
fordíttani.

Illy szerte széllyel lévén a Lakosoknak osztállyá, ámbár elegendő Csőszök vol
nának (...), mégis annyira el hatalmazott a ragadozás, hogy Szállásán kívül lévő 
Takarmányainak kevés hasznát veheti akármelyik is, ezen kívül egyik mívelvén 
földeit, másik pedig ott hagyván, a jószágok annyi károkat okoznak, hogy nem 
győzik a Csőszök hajtogatni, ha pedig ennyi szakaszban nem volna az osztály, annyi 
károk, sem hajtogatások nem okoztatnának.

E szerte széllyel osztott földekben termett Szénát vagy szalmát, kivált a tehe
tetlenebb Lakosok, egy rakásban nem hordattatván, semmi hasznokat nem vehetik
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(...) ...különb-különbféle osztállyok lévén szomszéd gazda szomszédgyának 
jószágára, takarmányára nem vigyázhat, egyik a másik segítségével nem élhet, 
példának okáért, mikor egyik Fejértón, Másik Bodogláron követi dolgait, de ha a 
kívánatos Contractio Terreni megesne, egyik a másikéra jobban vigyázhatna és 
annyi károk nem esnének.”68

Az előterjesztők javasolták, hogy 300 forintos redempcióig a földeket egy test
ben, azon fölül két osztályban adják ki. A tervnek voltak ellenzői is: Difficultates 
(Akadályok) címen felsorakoztatott érveik közül kettőt emelünk ki: 1) „Sok költ
ségben és fáradságban tellne újra felosztani az egész földet (...), 3) A kutakat, drága 
örökségeket, Házakat, istállókat, kunyhókat, aklokat elbontani, sok kár nélkül nem 
lehetne.”

Az indoklás mutatja, hogy a földrendezés ellenzőinek voltak racionális meggon
dolásai. Több éves huzavona után 1785-ben határozták el a földek újraosztását, és 
az „osztály” 1791-ben kezdődött.

Az 1791. december 9-iki tanácsgyülésen Bikády István főbíró javasolta a külön
böző minőségű „szállásbeli földek” osztályokba sorolását: „1. classisú lenne amely 
föld qualitására nézve egészen jó Szántó Földnek, 2. classisú mellynek tsak némelly 
része alkalmatos Szántó Földnek, 3. classisú melly Szántó Földnek ugyan nem al
kalmatos, de kaszádénak jó, 4. classisú amelly kaszádénak is alább való. Ezen 
határozás mindaz által vásámap az nép közül az elöl kelőkkel közöltessen, és addig 
az fel függesztessen.”69 A javaslatból kiderül, hogy a jobb talajú szállásföldeket a 18. 
század vége felé már szántóföldi műveléssel hasznosították.

Az 1780-as évektől több kiváló forrás tájékoztat a határban épült szállásokról. 
Teljes áttekintést a II. József által elrendelt I. katonai adatfelvétel 1783-ban készült 
térképszelvényei adnak.70

A térkép készítői jelölték az utakat, a vízállásokat, a homokbuckákat, egymástól 
jól megkülönböztethető módon a szántókat, a rétet és a legelőt, a szőlőket és föltün
tettek minden egyes építményt, még a gémeskutakat is. Több földrajzi név és család
név is szerepel, de névanyaga nem olyan gazdag, mint a Kovács György és a Balla 
Antal térképé. (1. színes melléklet) Jelöli a Kiskunság határát, amely észak, nyugat, 
dél-délkelet felől egyezik Halas határával, csak északkelet-kelet felől nincs határ
vonal, ahol Halasnak a szintén a Kiskunsághoz tartozó Majsa a szomszédja.

A legtöbb szállási épületet a várostól dél-délkeletre, a Szabadkára vezető út men
tén, Alsószállásnak jelölt területen és a jankováczi és a szabadkai út közötti Füzesen 
tünteti föl a katonai térkép (9. kép). Sok szállás volt a várostól észak-északkeletre is, 
ahol az egykorú iratok szerint a Nyomás terült el. Ezek a határrészek jól azonosít
hatók a Balla-térképen megjelölt szántókkal és kaszálókkal (4. kép), és a „Szállások 
osztálya” is épp e területeken jelöl legtöbb szállásföldet.
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Roppant tanulságos, hogy a szomszédos, illetőleg távolabbi településekre vivő 
utakon kívül milyen sok út hálózza be a szállásokkal megült határt. Több szállásra 
külön út vezetett, pl. Alsószálláson Kovátz Mihály, Füzesen Boditsi (?) Mihály és 
Paprika János szállására. Föltehető, hogy elsősorban azoknak a szállásoknak a tulaj
donosait nevezték meg, ahol több épületet, következésképpen nagyobb gazdaságot 
találtak -  jóllehet ez nem látszik következetesnek. A Nyomáson Berta J(ózsef) és 
Laskovitz, Rekettyén Bosin (?) István, Bodogláron Király Mihály, Fejértón Péter 
István, Füzesen (az előbbieken kívül) Tsotari (Csatári) Miklós, Figura M(ihály), Szi
lágyi István, Göbölyjáráson Búza János, a Balota pusztával azonosítható területen 
Biki(t) István, Lokos Gergel, Szemi (Zseni) János, Tot Pista szállási gazdákat nevez
ték meg.

Fejértótól délre föltűnted a térkép Halas szállását („Varoshaza” megjelöléssel), 
azonkívül a tajói szálláscsoportot, valamint a pirtói és a bodoglári csárdát.

A szegedi tanyák történetét kutatva arra a fölismerésre jutottam, hogy a II. 
József-kori katonai térkép nem alkalmas egy-egy település szállásainak pontos 
számbavételére.71 A halasi térképszelvények és az ezzel egyidejű összeírások tanul
mányozása megerősített ebben. A már idézett jegyzőkönyvekből és végrendeletek
ből ismert, hogy a módos redemptusok szállásföldjén lakóház, istálló, juhszín, tehát 
több épület is állott. Ezeket a térképészek külön-külön megjelölték. A közeli épüle
tekről vélhető, hogy egy szálláshoz tartoztak, de nincs támpont annak megállapí
tásához, hogy az eléggé sűrűn megült Alsószálláson és Füzesen hány közeli épület 
tartozhatott egy gazda szállásához, s melyik épület lehetett már a szomszédjáé. Ahol 
a közelben nem volt szállás, ott három épületről is bizonyosra vehető, hogy egy szál
láshoz tartoztak: pl. Péter István fejértói szállása, melyet épp az 1791-es becsűből 
ismerünk (XV/31. térképszelvény). Ám kevés esetben áll rendelkezésre ilyen kiegé
szítő forrás.

Az I. katonai térképpel csaknem egyidejű, 1786-87-es népszámláláskor Halas 
városában 1039, a határban 92 házat írtak össze.72 A bodoglári és a pirtói csárdát, a 
fehértói, balotai, kiserdői csőszházakat levonva -  melyeket a város építtetett -, 1786- 
ban 87 tanyai ház volt Halas határában.

1787-ben a Kiskun Kerület újból összeíratta a népességet, s ebből ismerjük a 
pusztákon élő családok számát és összetételét is.73 (1. táblázat)

Magyarázatot igényel a II. József-féle népszámlálás és a Kiskun kerületi 
összeírás adatai közötti eltérés. A különbség abból adódik, hogy az utóbbi szám
bavétel a Halashoz tartozó pusztákra terjedt ki, ezért hiányoznak belőle az alsószál
lási és a nyomási tanyák. A két összeírást egybevetve arra következtetünk, hogy 
Alsószállás és Nyomás határrészen 38 ház állott. Ez kb. megfelel annak a képnek, 
melyet az I. katonai térkép ábrázol.

Alsószálláson és Nyomáson kívül a legtöbb határbeli ház Füzes puszta szállás
földnek korán kiosztott részén épült (17 ház), jóllehet kilencet lakatlanul találtak. 
Föltűnő, hogy a 49 tanyai ház közül 19-ben nem laktak. Az összeírást április 15-én
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szignálták, amiből a lakatlanság okára nehéz következtetni. A szarvasmarhákat 
később: Szent György-nap (április 24.) táján szokták a közlegelőre kihajtani, s előtte 
az akolkertekben vagy a szállásokon tartották. A juhok kihajtása viszont általában 
korábban, márciusban megtörtént, ezért lehetséges, hogy a lakatlanul talált házak a 
juhtartó gazdák szállásain voltak.

Egy-egy bodoglári és táj ói polgárt (redemptust) kivéve a családfők zsellérsom 
cselédek voltak, ami egybevág a későbbi összeírások adataival. Négy házban 2-2 
családos béres vagy pásztor is lakott. Egy családban átlag 5 személy élt. Aligha 
járunk messze a valóságtól, ha mindezt figyelembe véve Halas 87 tanyai házban élő 
népességét 350-400 főre becsüljük.

1791-ben a főbíró és a tanács bizottságot küldött ki a város területén „szélről lévő 
tanyák”, és azok melletti földek megbecsülésére. A hét tagú bizottság június 25-én 
összegezte jelentését, mely igen becses forrása a halasi tanyák történetének.74 A 
szolnoki levéltárban föltárt jelentés és becsű helyi jegyzőkönyvét már Nagy Szeder 
István és Papp László is ismerte, de mindketten csak néhány adalékát használták 
föl.75 A becsű teljes szövegének közlése mellett fontosnak tartjuk elemzését is, mivel 
a korai tanyafejlődés alföldi viszonylatban is nagy értékű, más városok tanyáival jól 
összevethető dokumentuma. Tartalmazza a tulajdonos nevét, a lakóházat és helyi
ségeit, a melléképületeket, jelöli -  több esetben részletezve -  az épületek becsértékét 
és állapotát, némelykor építésének idejét, s végül a kaszáló minőségét. Nem tüntet
ték föl az összeírt tanyák fekvését, de egyidejű iratokból több tanyáról megállapít
ható, mely határrészen épült. (2. táblázat)

Mindegyik tanyán volt lakóház. 53 háznak a tagolódását is följegyezték: 45 ház 
szoba-konyha-kamara beosztású, 5 szoba-konyha-istálló, 3 ház két szoba-konyha, 2 
két szoba-konyha-kamara és 3 szoba-konyha tagolású volt. Az összeírt tanyai házak 
közel kétharmada tehát az egykorú falusi-városi parasztházakra jellemző három osz
tató beosztású. A többi esetben a kiküldöttek csak annyit jegyeztek meg: ház, kis 
ház, házacska, kis ház konyhástól. Ezek az előbbieknél kisebb, egy-két helyiségű 
hajlékok lehettek. A három osztató házakat 18-40 forintra becsülték, kivétel Barna 
Györgyé, mely ugyan „régen épült”, de a kúttal együtt becsértéke 70 forintra rúgott. 
A kisebb házakat 15-18-20 forintra becsülték.

A tanyák leggyakoribb melléképülete az istálló: 40 tanyán rögzítették, s 4 tanyán 
két istálló is volt. Péter István tanyáján ököristállót, Gőzön János és Gyenizse János 
tanyáin borjúólat jegyeztek föl. Az istálló gyakoriságát a juhszíné követi: 26 tanyán 
kisebb-nagyobb juhszín, néhányszor csak színnek említve. 17 tanyán istálló és juh- 
szín is épült, 9 tanyának a juhszín volt az egyedüli állattartó építménye (!). A 
marhatenyésztő birtokosok többsége tehát számottevő juhállományt is tartott. A 
több száz juhot tartó tanyásgazdák hatalmas, nádtetős színei az akkori halasi tanyák 
legtöbbre értékelt épületei: Péter Ferenc juhszínét 160 forintra -  ami két szoba, 
konyhás háza becsértékének négyszerese - , Barna Györgyét 170 forintra becsülték. 
11 tanyán tejes pincét is találtak: ezek többnyire különálló, földbeásott építmények
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2. táblázat. Kiskunhalasi tanyák 1791-ben
Tulajdonos A lakóház Melléképületek Becsérték Kaszáló

osztálya

1. Gőzön János szoba-konyha-kamara juhszín, borjúól, kút 50 ft 1. oszt.
2. Bábud István szoba-konyha-kamara juhszín, kút 35 ft 1. oszt.
3. Bosér János házacska - 15 ft 1. oszt.
4. Cz. Nagy Mihály szoba-konyha-kamara istálló 20 ft 1. oszt.
5. Vas Gergely szoba-konyha-kamara juhszín, istálló 80 ft 1. oszt.
6. Szabadi Ferenc szoba-konyha-kamara szín 40 ft 2. oszt.
7. Molnár Pál ház istálló 20 ft 2. oszt.
8. Kováts M. János ház istálló 30 ft 1. oszt.
9. Barna György /záz-konyha-kamara istáll ó-kamarátska, 

pince, juhszín,kút
110 ft 
185 ft

2. oszt.

10. Szalai István szoba-konyha-kamara szín 30 ft 2. oszt.
11. Ketskeméti László 

Péter
szoba-konyha-kamara istállótska, kút 25 ft 2. oszt.

12. Torma István szoba-konyha-kamara juhszín, istállótska, 
kút

55 ft 3. oszt.

13. Bibo György szoba-konyha-kamara juhszín, 2 istálló, kút 150 ft 1. oszt.
14. Gál János szoba-konyha 2 istálló 65 ft 1. oszt.
15. Ván István szoba-konyha-kamara istálló 67 ft 1. oszt.
16. Miskoltzi János szoba-konyha-kamara juhszín 45 ft 1. oszt.
17. Kotsi Mihály szoba-konyha-kamara istálló, juhszín 30 ft 1. oszt.
18. Albert András szoba-konyha-kamara - 25 ft 1. oszt.
19. Gyenise János szoba-konyha-kamara borjú-, sertésól, 

juhszín, istálló, kút
75 ft 1. oszt.

20. Gyenise Péter szoba-konyha istálló, juhszín,kút 30 ft 1. oszt.
21. Nagy János szoba-konyha-kamara istálló 20 ft 1. oszt.
22. Nagy Pál szoba-konyha-kamara istálló, szín, kút 45 ft 1. oszt.
23. Péter István 2 szoba-konyha-kamara ököristálló, ólak, kút 145 ft 1. oszt.
24. Vas István szoba-konyha-kamara juhszín 40 ft 2. oszt
25. Józsa András

földin Barna György
szoba-konyha-kamara istálló, szín 30 ft 2. oszt

26. Józsa Gergely szoba-konyha-kamara istálló 36 ft 2. oszt
27. Bikádi István szoba-konyha-kamara nagy istálló, juhszín, 

kút
70 ft 3. oszt.

28. Figura Mihály szoba-konyha-kamara istálló, szín 27 ft 1. oszt
29. Figura István szoba-konyha 2 szín 20 ft 1. oszt
30. Bajtsi Máté ház - 20 ft 1. oszt
31. Berta Kováts József | ház - 15 ft 1. oszt
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32. Vas János ház - 25 ft 2. oszt
33. Szilágyi István szoba-konyha-kamara juhszín, kút 100 ft 1. oszt
34. Balog András szoba-konyha-kamara istálló 35 ft 1. oszt
35. Paprika István szoba-konyha-kamara tejespince 35 ft 1. oszt
36. Farkas János szoba-konyha-kamara 2 istálló, kút 70 ft 1. oszt.
37. Kováts Mihály szoba-konyha-kamara istálló, juhszín, kút 80 ft 1. oszt.
38. Szűri Antal szoba-konyha-kamara istálló 30 ft 1. oszt.
39. Szűri László szoba-konyha-kamara - 18 ft 1. oszt.
40. Keresztúri János kis ház konyhástól rossz istálló 20 ft 1. oszt.
41. Búza János szoba-konyha-kamara tejes pince,istálló,kút 100 ft 1. oszt.
42. Tari István 2 szoba-konyha-kamara istálló, tejes pince, 

juhszín
145 ft 1. oszt.

43. Sándor István házatska rossz szín 15 ft 2. oszt.
44. Szentpéteri Gergely szoba-konyha-kamara ólak, esztrengában 

kis félszer, istálló, kút
45 ft 1. oszt.

45. Pap Mihályné szoba-konyha-kamara istálló, kút 30 ft 1. oszt.
46. Gyenise János szoba-konyha-kamara kis ököristálló, juhszín 22 ft 1. oszt.
47. Orbán Gergely ház istálló 22 ft 1. oszt.
48. Búza Mihályné ház konyhástól, kamra - 20 ft 1. oszt.
49. Madaras földjén ház - 15 ft 1. oszt.

Bibó György
50. Paprika Josef kis ház fészer, földpince 18 ft 1. szt.
51. László Mihály szoba-konyha-kamara - 30 ft 2. oszt.
52. Lakos Gergely szoba-konyha-kamara juh színetske 35 ft 2. oszt.
53. Malmos Gyenise szoba-konyha istálló juh színetske 30 ft 1. oszt.

István
54. Darabos János szoba-konyha tejes pince, istálló 45 ft 1. oszt.
55. Bögyös János szoba-konyha-kamara istálló, juhszín 52 ft 1. oszt.
56. Seni János szoba-konyha istálló 24 ft 2. oszt.
57. Modok Tot János szoba-konyha-kamara istálló,szín,tej es pince 32 ft 2. oszt.
58. IQ. Torma István szoba-konyha-kamara - 20 ft 2. oszt.
59. Rotsmán Mihály szoba-konyha-kamara juhszín, istálló 25 ft 2. oszt.
60. Szalai Josef 2 szoba-konyha, 

tejes pince, melynek 
padlása kamara

50 ft 2. oszt.

61. Herpajiak alsó szoba-konyha-kamara tejes pince, istálló 55 ft 1. oszt.
tanyája

62. Herpajiak felső 
tanyája

2 szoba-konyha tejes pince, hosszú 
szín

60 ft 1. oszt.

63. Pap Gergely szoba-konyha-kamara juhszín 30 ft 1. oszt.
64. Turóczi István szoba-konyha-kamara juhszín, tejes pince 40 ft 2. oszt.
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65. Taxoni István ház kút 22 ft 2. oszt.
66. Boldisár Jánosné szoba-konyha-kamara juhszín 200 ft 1. oszt.
67. Péter Ferenc 

esküdt
2 szoba-konyha 
másik házban: szoba- 
konyha-kamarátska

istálló, tyúkól, 
tejes pince, juhszín

255 ft 1. oszt.

68. Berta Josef szoba-konyha-kamara szín, istálló, kút 55 ft 1. oszt.
69. Kis Pál szoba-konyha-kamara fold istálló, szín 42 ft 3. oszt.

lehettek, Tari Istvánnál a pince kőből, bizonyosan a környéken vágott darázskőből 
(réti mészkő) épült, Szalai József tanyáján pedig a tejes pince padlását kamarának 
használták. Ólakat 2 tanyán, sertés- illetve tyúkólat 1 -1 tanyán, félszert 2 tanyán írtak 
föl. Kutat 18 tanyán vettek számba. A szállásokon lévő gémeskutakat az I. katonai 
térkép is jelöli. A két forrásból egybehangzóan kitetszik, hogy a tanyáknak közel 
egyharmadán lehetett gémeskút. Ahol nem volt, ott kopolyát, mély gödröt ástak, s 
onnan merítettek vizet az állatok itatásához.

Azokat a tanyákat, ahol a három osztató házon kívül egy gazdasági épület volt, 
20-52 forintra, ahol a ház körül két vagy több gazdasági épület is állott, 30-80 
forintra becsülték. Több ízben följegyezték, hogy a lakóház vagy az istálló a „trac
tatus” (szerződés) után, vagyis 1785 után épült, amikor a redempciós földek tagosí
tását elhatározták. A melléképületek állapotát rögzítő észrevételek: 6 esetben „pusz
tulófélben lévő istálló”, 10 tanyán „pusztulófélben lévő” vagy „rossz szín”, több he
lyen „rongyos tetejű” juhszín. Az épületek rossz állaga természetesen csökkentette 
értéküket.

Darabos János és Bögyös János tanyáján az istállóról följegyezték: „az oldala 
hantból van”, ami a semlyéken kivágott gyephant, gyeptégla építőanyagnak való 
alkalmazását bizonyítja. Vas Gergely és Nagy Mihály tanyáján pedig az istálló fala 
részben vagy egészen „nádfal” volt.

Két tanyája volt Barna Györgynek és a Herpay családnak, Péter Ferenc tanyáján 
pedig két lakóház is épült. Az 1810. évi összeírásból tudjuk, hogy a Péter-tanyán 
feleséges fejős juhász és feleséges béres lakott.

Összegzésül megállapítható, hogy az 1791-es tanyabecsükből részletgazdag kép 
tárul elénk az összeírt halasi tanyákról. Nem helytálló Nagy Szeder sommás általá
nosítása, mely szerint „a tanyaházak nagyon kezdetleges építmények lehettek, (...) 
még az 1791-92. évekbeli tagosításkor is csak 10-20 forintra becsülték a gazdát 
cserélő 70 tanyaház darabját.”76 Ez torzítja a valóságot, az összkép ennél sokkal 
árnyaltabb. Voltak 15-20 forintra becsült, kicsiny -  és rossz állagú -  tanyai házak, 
de nagyobb részük két-háromszor annyit ért, és 8 tanya becsértéke elérte vagy meg
haladta a 100 forintot. Ezek a túlnyomórészben állattartó: szarvasmarha- és juhte
nyésztő tanyai gazdaságok jelentős értéket, tőkét képviseltek -  jóllehet maguk a kor
társak viszonylag kisebbre becsülték értéküket, mint az egyidejű városi épületekét, 
akár a civisházakét.77
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1785-ben a tanács úgy határozott, hogy „akiknek szélrül 50 ft-ig tanyájok va
gyon, s mellette egy Classissal alább való Kaszáló van, mint nékik Competálna 
(járna), azok tanyájokon meg maradhatnak...”78 Ám a tanács megváltoztatta hat 
évvel korábbi határozatát, s olyan döntést hozott, hogy a birtokosok nem tarthatják 
meg tanyáikat. Az „új földosztály” ilyen végrehajtása ellen Barna György, Boldisár 
Mihály, Farkas János és Tóth János, majd Péter Ferenc halasi postamester panaszt 
nyújtottak be. Mindannyian elveszni látták szorgalommal felépített tanyai gazdasá
gukat. Nincs helyünk a panaszosok érveinek és a tanács feleletének tételes ismer
tetésére, ezért a válasznak csak két részletét idézzük: „...azért a Városi Tanács és a 
népnek nagyobb része jól megfontolta volna, hogy a szegény embernek az 50 forin
ton alól vagy középben lévő tanya (annak elvesztése. J. A.) szinte ollyan káros, mint 
a tehetősebbnek a drágább” (...), majd alább: „látván, hogy ezen végzés igen sokak
nak kárára, s csak egynéhány tehetősebbeknek hasznára tétetett, a személyválogatás 
eltávoztatására, szükséges volt azt meg változtatni.” (így működött a kiskun mező
város demokratikus jellegű önigazgatása -  teszi hozzá az utókor krónikása).

Nem sokkal az új „földosztály” után Szüry Sándor tajói komisszárius jelentette, 
hogy mintegy húszán azok közül, akiknek Tajón adták „szállásbeli jussukat”, több 
földet foglaltak, „és az Borozdoláson kívül árkosokat tsinálni és Takarmányaikat 
kirakni s épületeket kitenni bátorkodtak...”79 Legtöbben „árkossai”-kát, vagyis a 
marháiknak árokkal körülvett állást helyezték szállásföldjükön kívülre, két-két 
gazdának háza illetve boglyái, egynek istállója, egynek pedig putrija foglalt el a 
számára kibarázdálton kívül 15-30, néhol 40-60 öl széles területet.

1795 júniusáig az újonnan osztott földeken a következő gazdák építettek: 
„Bodoglárban Turóczi István úr, Benedek István, Kocsi Mihály, Péter István, Péter Ferenc, Tari István 

urak
Eresztőn és Balotán Zseni János, Besnyei Gergely, Tepsii Vörös György, Sipos Gergely, Kamhal János 

úr, Kis István, Löki Nagy Jánosné 
Göböly Járáson Szűri Sándor úr 
Alsó Szálláson Szakáts István, Szalai István
Füzesen Szilágyi Gergely, Barna György, Darányi János, Vájná János
Tajón Kováts József, Fűzik Mártony, Nagy Pál, Szemerédi Ferenc
Fejértón Karmán Pál, Jánosi Todor, Péter István, Péter Ferenc urak, Torkos István
Kis Teleken Kullogó György
Rekettyén Ferencz Péter
Pirtón Tegzes János és Gózon János urak
Fölső Nyomáson Kukutska István, Borbély Pál, László András, Pap István, Csapó Jánosné, Lehőcz 

István, Kováts János,Turóczi István, Csikós Tóth János, Egyed Mihály.”80 
Három birtokos -  Péter Ferenc és Péter István Bodogláron és Fejértón, Turóczi 

István bodoglári és felsőnyomási földjén -  2-2 tanyát is épített. A „földosztály” után 
három-négy éven belül Halas határában 43 tanya nőtt ki a földből, ami arra mutat, 
hogy a birtokos gazdák a tagosított földeken érdemesnek tartottak tanyai gazdaságot 
létesíteni.

1798-ban a kiskun pusztákon familiástól kinnlakók fölmérésekor Halason 31
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családos férfit írtak össze. Legtöbbjük -15 férfi -  házatlan zsellér, 4 házas zsellér, 8 
kolonus, vagyis földdel és házzal bíró telepes. Az összeírás valamennyiüket adó
fizető árendásként /haszonbérlőként/ sorolja föl.81 Legtöbb jószágot Bretska János 
zsellérnél és Kovács János kolonusnál írtak össze: előbbi 500 juhot, 52 szarvas- 
marhát, 3 lovat, utóbbi 300 juhot, 35 szarvasmarhát és 5 lovat tartott a tanyán.

A Jászkun Kerület által kirendelt összeíró küldöttséggel egy időben Halas város 
tanácsa jelentést készített a pusztáin lakók összetételéről és „a helybeli gazdálkodás 
kömyülállásaihoz képest” tervezetet fogalmazott. Eszerint „a Halasi Pusztákon kinn 
Lakók között vágynak Redemptus és Concivilitással biro Lakosok is a kik egész 
Familiájokkal ki vették lakásokat a pusztákra.” Szerintünk az összeírás őket illeti 
colonus megnevezéssel. A magisztrátus -  a Kerület határozatához igazodva -  szük
ségesnek tartotta őket városi házukban lakásra kényszeríteni -  megjegyezve hogy „a 
Concivilitással biró gazda arendáns titulus alatt, sem másféle szín alatt Lakását ki ne 
vegye, és akik illyetén kinn Lakos Gazdák találkoznak, bé hajtassanak.”

Tapasztalták, hogy a földesúri fennhatóság alatti jobbágyfalukból, magukat az 
úrbéri terhek alól kivonva, többen Halasra szegődtek juhásznak, ahol azután „igen 
summás juhokat tartanak magok részire, (...) számos juhaikkal az Legelő Mezőt 
fogyasztyák, s szoríttyák és magok(nak) nagy nyereséget hajtanak be,” -  a redemp- 
tusok kárára. Ezért a magisztrátus olyan rendszabályt hozott, hogy a legnagyobb 
falka melletti nyájjuhász 100, a fejősjuhász 50, az öregbojtár 30, a kisbojtár 15 
darabon fölül juhot nem tarthat, s ebbe a bárányokat is beszámították. Kikötötték azt 
is, hogy a Dömötör napi szegődéskor a juhászok ennél több juhot -  pénzbüntetés 
terhe mellett -  nem tarthattak.82

A Jászkun Kerület által kiküldött bizottság végül így összegezte a tapasztalatait: 
„Halason találtatnak l.ször ollyan kint lakók, kiknek földeik, házaik vágynak, mégis a Tanyákra 
húszták ki magokat famíliástul, a köz szolgálatnak csonkulásával: (...) vágynak 2-szor Számos Külső 
Vármegyebeli árendás juhászok, kik 5,lo, 16 több kevesebb esztendőtül fogva az Halasi Földön foly
tatják mesterségeket, de akiknak Concivilitást nem engedvén a Tanáts, sem földök, sem házok nintsen, 
kénteleníttetnek minden cselédjeikkel pro continuo (folyamatosan) a Pusztákon lakni, ezek jó szívvel 
bé mennének az városba lakni, ha az helybeli Elöljáróság meg engedné, vágynak még 3-szor az Halasi 
Pusztákon kint Lakó ollyas Személyek is, kik Kertész név alatt Tanya őrzők(nek) tartatnak az ott lévő 
épületek(nek), s Takarmányok(nak) gondviselésiért, de mind ezen 3. rendbeli Kint Lakók fel vetettek 
Portiora (...) a Köz Teher viselésben is, amidőn mód vagyon részeltetnek, bátor ritkábban a bent 
Lakosoknál.”

A pusztai lakosoknak e három rétegéről a bizottság az alábbi véleményt adta:
1. A kinn lakó birtokosokat -  legyenek akár redemptus, akár irredemptus lakosok -  kényszerítsék a 
városba költözésre.
2. A vármegyéből hosszú évek óta befogadott árendásokra a halasi gazdálkodás érdekében szükség 
van, ezért számukra a concivilitást megadni, és ha nem érdemtelenek, a beköltözést engedélyezni 
javallják. Az engedélyt több feltételhez kötötték: ezek egyike, hogy az árendás marha- és juhtartása a 
gazda állatállományának csak egynegyede lehet.
3. A kertészek feleségükkel és gyermekeikkel a tanyákon lakhatnak, mivel rájuk „elkerülhetetlen szük
sége vagyon a Gazdáknak az épületek, vermes élet és Takarmány őrzésiért.”
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A halasi tanács tehát a birtokos gazdákat a városba való beköltözésre kötelezte, 
az árendás juhászokat a megszabott föltételek betartására utasította, a kertészeknek 
pedig -  ,jó vigyázat mellett” (!) -  megengedte a kinnlakást. Nyomatékkai aláhúz
zuk, hogy Halason a 18. század végén a tanya és az ott tartott takarmányok, ter
mények őrzésére felfogadott cselédeket nevezték kertésznek. Hogy elnevezésük 
honnan ered, még további kutatást kíván.

A birtokos gazdacsaládok tanyára költözésének tiltását a magisztrátus három 
indokkal magyarázza: 1) kivonták magukat a forspont, a katonatartás és más közter
hek alól, 2) „a kinnlakásból rossz emberekkel és tolvajokkal való cimboráskodásra, 
ez illyetén cselekedeteknek eltitkolására nyujtátik alkalmatosság”, 3) „az állandó 
kinn lakással az gyermekek a pusztán kinn rosszul nevekedvén azokból jó hazafi
akat, Törvényhez és parancsolathoz engedelmeseket várni nem lehetne.”83

Bretska János említett árendás 1798 márciusában polgárjogért folyamodott. 
Kérelmét akkor elutasították, de 1805-ben már polgárjogú halasi lakos volt.84

A tanács időről időre ellenőrizte fenti határozatának végrehajtását. 1802-ben és 
1804-ben megintette a tanyán még mindig kinnlakó gazdákat, de mivel ennek nem 
volt foganatja, 1805-ben négy, már megintett gazdát 24 órai áristommal büntetett, és 
elhatározta, akik két héten belül „familiástól, házi mobiliáikkal és igavonó jószá
gaikkal a városba be nem költöznek”, azokat a piactéren 25 pálcaütéssel fenyíti, ha 
pedig az sem használna, „vasra verve” tömlöccel bünteti. A kemény határozat elérte 
a kívánt hatást, de csak időlegesen. 1808 januárjában ugyanis a tanács két kiküldötte 
35 „kint lakó Redemptus, vagy Concivilitással és Házzal, Szőlővel bíró Irredemp- 
tus” lakost írt össze a halasi pusztákon. Február 14-én, alig három év múltán a poli
tikai gyűlés megállapította, „nemhogy fogyott volna a Tanyákon kint Lakó és 
Concivilitással bíró Emberek száma , inkább szembetűnőképpen meg szaporo
dott.”85

16 redemptus a „maga tanyáján” lakott, 6 redemptus és 8 irredemptus tanyáján 
haszonbérlőt, 5 redemptus-tanyán polgárjoggal bíró lakost találtak. A kinnlakók 
többségét a tilalom megszegése miatt már 1805-ben intésben részesítették. Nyomós 
oka lehetett annak, hogy a többszöri tiltást és a tanács által elhatározott megszé
gyenítő büntetést a gazdák nem vették komolyan. Alsószálláson és Tajón 8-8, 
Felsőszálláson és Füzesen 4-4, Balotán, Bodogláron, Fejértón, Göbölyjáráson, 
Rekettyén 2-2, Eresztőn 1 tanyán élt redemptus vagy irredemptus jogállású gazda, 
illetve városi házzal rendelkező haszonbérlő. Ha tél közepén ennyien tartózkodtak 
kinn, bizonyos, hogy a mezei munkák idején többször annyi gazda és árendás lakott 
a tanyákon.

Március 28-án Bretska János, Elő János maguk és társaik nevében a beköltözés 
iránti haladékért folyamodtak -  arra hivatkozva, hogy a szénának szűkében lévén, 
jószágaik pusztulófélben vannak. A tanács hozzájárult, hogy május 1-ig kinn marad
janak, de megkövetelte, hogy utána családjukkal a városba költözzenek.86

1810 márciusában a tanács újból összeíratta a tanyán lakókat. Több összeírás
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készült: külön számbavették a tanyán lakó, polgárjoggal rendelkező lakosokat, s 
külön, határrészek szerint, valamennyi kinnlakót -  a cselédeket, béreseket is. Utóbbi 
összeírás csak Alsószállásról került elő teljes egészében.

19 „maga tanyáján” lakó vagy „házas gazda”-ként kinnélő halasi polgárt vettek 
számba, s közülük 13 két évvel korábban is tanyáján lakott. Gyenise János és 
Paprika János redemptus gazda 1808-ban azt vallotta, hogy beköltözött a városba -  
ám ismét tanyájukon találták őket. Először szerepel a kinnlakók jegyzékén a módos 
Péter Mihály, aki” felsőnyomási” tanyáján lakott.

Az alsószállási tanyákon lakók összeírását teljes terjedelmében közöljük:87
„1810 esztendőben Martius holnapban a Tanyákon lakók ekképpen Conscribáltattak, jelessen

1. Alsó Szálláson
1. Katona János Szálásán Csiszár István Feleséges gyerekes Kertész
2. Besnyei Joseffné Asszonynál. Tallér Mihál árendás, Dallos Joseff feleséges Nyáj Juhász
3. Borbás Jánosnál Petrás János Feleséges Fejős Juhász
4. Ifjú Szakáts Istvánnál lakik ifjabb Szakáts István feleséges
5. Szalai István az Maga Szálásán Sándor fiával feleséges
6. Suba Istvánnál Bitse János feleséges
7. Farkas Mihálnál. Füle István kertész
8. Kováts Jánosnál. Kalozi Nagy Mihál fejős Juhász Feleséges
9. Szabadi Ferentznél, Kanász Pap Joseff Kertész Feleséges. Görbe István Feles f.juhász

10. Szilágyi Gergőnél Mirza András lakos és árendás. Ugyan ott Hugyi Mihál Nyáj Juhász feleséges, 
Hegyi Joseff feleséges f.juhász

11. Boditsi Istvánnál Ökördi István Feleséges Kertész
12. Nagy János bognárnál Ördög Mihál Kertész feleséges
13. Pásit Istvánnál Szabó János feleséges
14. Babo Mihálnál. Vantsik István feleséges
15. Tari István Urnái , Hajo Ferentz Kertész feleséges
16. Tari Mihál Urnái Buvári István feleséges béres, Komáromi Ferentz feleséges kertész
17. Tóth Jánosnál Vörös Mihál feleséges Kertész, Berkes Ádám feleséges Kertész
18. Toth P. Joseffnél Császár Mihál árendás, Kanyo István feleséges béres
19. Super Joseff s(z)itásnál Bretska András Árendás, Forék Imre béres feleséges, Nyáj Juhásza Lak 

Mihál feleséges lakik az Gajág János Szálásában
20. Simon Jánosnál Borda Ádám feleséges fejős Juhász
21. Tóth János Nótárius Urnái Bartus Joseff feleséges Kertész
22. Varga Nagy András Urnái Túri Mihál feleséges Kertész
23. Péter Imre Urnái, Méhesi Ferentz feleséges béres, Bene Mihál feleséges Gujás
24. Jánosy György Ur Szállásán, T. Veres Josef feleséges Árendáns, Horváth György feleséges béres, 

Kotsis István feleséges béres, Horváth Pál fejős juhász feleséges, Czímer Josef fejős gulyás fele
séges.

25. Péter István Urnái Nyáj Juhász Okos Mihál feleséges, Vilik János béres feleséges
26. Péter Ferentz Urnái Nyalka Ferentz Fejős Juhász feleséges, Vatzi Antal feleséges béres
27. Sarkadi Nagy Jánosnénál Orbán János feleséges kertész,
28. Nagy Páloknál (?) Budai Mihál Nyáj Juhász feleséges
29. Pap Gergelnél Kis Andris fejős Juhász feleséges
30. Gyenise Gergelnél Bárány Imre Nyáj Juhász feleséges
31. Vájná János Szálásán Hágó János kertész feleséges
32. Vájna Péternél, Vanyud Joseff Nyáj Juhász hitt nélkül él egy Asszonnyal
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33. Gyenise Joseffnél Ökördi György feleséges Kertész
34. Darányi Jánosnál Mihál János feleséges lakos
35. Kotsi Mihálnál Pétsi Mihál feleséges Kertész
36. Barna Györgynél Patai Pál feleséges béres
37. Kis Jánosnál Lakat István feleséges Kertész
38. Miskoltzi János Urnái. Mesáros János feleséges béres, Mihál feleséges Nyáj Juhász
39. Gyenise Jánosnál Maga Kint lakik (!)
40. Révész Jánosnál István feleséges béres
41. Kármán Pál Distr. Fő Nótárius Urnái Bentsik András feleséges Conventios
42. Gál Istvánnál Fehér Josef Nyáj Juhász feleséges
43. Seni Mihálnál Kis Mihál Kertész feleséges
44. Bibo István Urnái Kóbi János feleséges Kertész
45. Ván Joseffnél Nagy Ferentz feleséges Kertész
46. Özvegy Ván Jánosnénál Káro Péter feleséges veje Tóth István feleséges
47. Ván Istvánnál Szőlős Sándor feleséges Kertész
48. Kulogo Györgynél Fehér Vári Joseff feleséges fejős Juhász
49. Torma Mihál Urnái, Tierfus Pál feleséges Kapás
50. Jakab Joseffnél Kováts Péter feleséges fejős Juhász
51. Vas Istvánnál Bretska György Nyáj Juhász feleséges
52. Barna Györgynél Fenekes Csonka Márton Kertész feleséges
53. Láth Péternél Árendás Miklós Illés feleséges
54. Barna Györgynél Árendás Bretska János feleséges, Fejős Juhász Kopárdi Kis Pál feleséges, Béres 

Lefányi János feleséges, Szarvas Antal feleséges béres, Fejős Gulyás Szenáti Ferentz feleséges
55. Bábud Árvák Árendássá Bretska Mihál
56. Szabadi Ferentznél Horváth János Feleséges Kertész
57. Sokonya Péternél Babo István fejős Juhász feleséges
58. Botsér Jánosnál: Kis István kertész feleséges
59. Tóth Mihálnál Somogyi Tóth István Kertész feleséges
60. Ferentz Joseffnél Varga István feleséges Kertész
61. Németh János Kint lakik az Szólásán
62. Ferentz Györgynél Árendás Endrés Mátyás, Fejős Juhász Kis János feleséges
63. Pintze Istvánnál Korsós Mihál Kertész feleséges
64. Kani Kováts Mátyásnál Hanga István fejős Juhász
65. Kani Kováts János Kint lakik
66. Gőzön László Urnái Fántsi György feleséges Kertész”

66 tanya közül 5 tanyán maga a gazda lakott. A kinnélő gazdák cselédet nem tar
tottak. 9 tanyán árendás és egy-két cseléd élt. 61 tanyán összesen 76 feleséges, 
vagyis családos cselédet írtak össze, az alábbi megnevezéssel: 27 kertész, 25 juhász 
(14 fejős- és 11 nyájjuhász), 13 béres, 3 gulyás, 1 lakos, 1 kapás, 1 konvenciós, 5 
megjelölés nélküli cseléd.

A kertészek feladatkörét fentebb említettük. Az alsószállási cselédes gazdata
nyák több mint egyharmadába szegődtettek juhászokat, többnyire fejösjuhászt. Ke
vesebb -  felényi -  a szarvasmarhákat, lovakat gondozó béresek száma. Legtöbb 
cselédet (6 személyt) Barna György és Jánosy György foglalkoztatott: tanyájukon 
haszonbérlőt alkalmaztak, 2 béres, 1 fejősjuhász dolgozott és csak náluk volt 1-1 
fejősgulyás, ami számottevő tehéntartásról tanúskodik.

A 66 alsószállási tanyán 1810-ben 5 gazdacsalád, 9 családos haszonbérlő és 76
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családos cseléd, összesen 90 család lakott. Ha egy-egy családra a történeti demográ
fia gyakorlata szerint átlag 5 személyt számolunk, az alsószállási tanyáknak kb. 
400^150 lakójuk lehetett.

1810-ben Halason 1489 városi és 229 szállási kéményes házat vettek számba.88 
Az összeírásból megismert 66 alsószállási tanya a város akkori tanyáinak 28%-át 
jelenti, így tükrözi a 19. század eleji halasi tanyák fő jellegzetességeit és népességük 
összetételét.

A tanyákon összeírtak közül a tanács 26 személyt ismételten megintett és 15 
napon belül a városba költözésre kötelezett. A rendszabályt nem teljesítők ellen 
megerősítette az 1805-ben elhatározott büntetés fokozatait. Fölhatalmazta a város 
bíráját, hogy további 10 kinnlakó gazda és a jövőben bármely, a tanyájára „famili- 
ástól, házi eszközeivel és igavonó jószágaival” kihúzódó halasi polgár ellen ugyan
azt a büntetést alkalmazza.89 Érdekes fejlemény, hogy a tanyán lakó gazdák városba 
kényszerítését, illetőleg megbüntetését Péter Ferenc közbenjárására függesztették 
fel.90 Föltehető, hogy a tekintélyes táblabíró azért lépett közbe, mert a rendelet vég
rehajtása családját, atyafiságát érintette volna.

Már Papp László megállapította, hogy a felsőbb hatóságok és a városi elöljáróság 
elsősorban közbiztonsági okokból tilalmazták a tanyai kinnlakást.91 1810-ben két 
árendás -  egyikük Péter Ferenc haszonbérlője -  juhlopás miatt tömlöcbe került. Az 
efféle tolvajlások, a „lopott marhák lappangtatásai” a tanácsot arra az elhatározásra 
késztették, hogy „a Concivilitással bíró ember, árendáns titulus alatt se lakhasson a 
pusztán”. A felsőbb hatóság rendelkezésével egybehangzóan a tanács úgy határo
zott: „...minden Lakossági Jussal bíró emberek a Városban bent lakni, és árendált 
Jószágaikkal, úgy mint más lakosok a magokéval tselekszenek, a Városból gazdál
kodni köteleztessenek.” Hozzáfűzték: a lakhatási joggal még nem rendelkező áren
dások, míg haszonbérletük tart, zsellérként a városban lakjanak -, „azután pedig, ha 
nem árendálnak, vagy szolgálatra szoríttassanak, vagy mint extráneusok, hazájokba 
utasíttassanak.”92 A Jászkun Kerület és a város tanácsa tehát csak polgárjoggal és 
házvételi joggal felruházott, következésképp a közterhekből részt vállaló idegennek 
engedélyezte, hogy a városban letelepedjen.

A következő év márciusában a tanács előállíttatta a még tanyán lakó árendásokat 
és gazdákat: 13 személy utolsó megintést és egy hét haladékot kapott a beköltözésre, 
a távol maradt 5 tanyai lakost pálcázással büntették, további 5 gazdát bíróság elé 
idéztettek. A névjegyzéken néhány kivétellel azok szerepelnek, akik évekkel azelőtt 
is tanyán laktak. A kertészek „Halasi Tanyákon kint való zsellérkedését” és a „kurta 
falkát tartó” juhászok megmaradását a tanács ezúttal is megengedte.93

A gazdák kinnlakását tiltó rendeletet hosszú évek múltán sem sikerült betartatnia 
a halasi elöljáróságnak. Hogy miért nem, arra a tanácsi iratokból csak következtet
ni tudunk, mivel a város vezetői ezt egyértelműen nem fogalmazták meg, jóllehet 
látniuk kellett -  többen bizonyára látták is hogy a birtokosok tanyáikra kiköl
tözését tiltással, s bármiféle büntetéssel megakadályozni nem tudják. Miből lehet
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következtetnünk az ismétlődő tilalmak kudarcának hátterére?
1821-ben pénzbírsággal sújtják azt a gazdát, aki „jármos ökreivel, fejős marhái

val, hámos vagy méneses lovaival és sertésseivel” másnak kárt okoz. A bírság -  az 
okozott kár megtérítésén kívül -  minden jószág után 1 forint. A juhokkal kárt 
okozókat és „a kiszabott időn kívül az osztott földek közt legeltetőket” minden 
juhtól 3 krajcár fizetésére kötelezik. Azokat a gazdákat pedig, akik fejős teheneik 
között a maguk, vagy cselédjük „rideg marháját lappangtatják”, minden darab rideg 
marhától 1 forintra büntetik. A tanács tapasztalása szerint „mindezen visszaélé
seknek nagy előmozdítóji az ollyan Gazdák, a kik egész Famí Háj okkal, Télen 
Nyáron a Tanyákon laknak...”94 Ismert a redemptusok jelentős juh- és marhaál
lománya. Ennek a tanyaföldeken, mások földjén történő legeltetése sok takarmányt 
és pénzt (pásztorbért) takaríthatott meg a gazdának, amiért -  ha rajtakapták -  a kár 
megtérítését és a büntetés kifizetését is vállalta.

Másfelől az alföldi tanyafejlődés történetéből ismeretes, hogy a 19. század első 
felében egyre több tanyaföldet szántottak-vetettek. A várostól távoli földeket körül
ményes volt a városi házból kijárva művelni, sok gazda ezért költözött ki tanyájára, 
így történt ez Halason is. Mind az állattenyésztés, mind a határban kiosztott tanya
föld célszerű művelése, a vetés védelme, gondozása azt kívánta, hogy a cselédet 
nem tartó, vagy csak tanyapásztort foglakoztató gazda és családja a tanyáján lakjon 
-  legalább a gazdasági munkák időtartamára. A gazdálkodás, a család és a közösség 
gazdasági érdeke ütközött tehát a kerület és a városi hatóság rendszabályával. A 
kettő közül a gazdasági érdek vált meghatározóvá -  Halason éppúgy, mint más hazai 
tanyás településeken.

Lehetséges, hogy más tényezőknek is szerepük volt a tiltás kudarcában, így pl. a 
kinnlakás keményen megfogalmazott tilalmát a hivatalviselő birtokosok sem vették 
eléggé komolyan, maguk és rokonaik is érintettek lévén, vagy az elodázott bün
tetésnek nem volt elég visszatartó ereje. Mindenesetre úgy látszik, hogy a csalá
dostól hosszú ideje kinnlakó gazdákat és haszonbérlőket látván szemet hunytak, és 
időről időre megismételték a Jászkun Kerülettől elvárt tilalmakat.

1824. április 5-én a tanács fölhatalmazta a bírót: legközelebbi vasárnap „a pusz
tai csőszöktől vétesse számba, kik laknak kint Tanyájokon famíliástól, és azokat a 
már ki szabott és minden héten meg újjitandó büntetésnek terhe alatt, a Városba 
lejendő bé költözködésre, a legfoganatosabb módokkal, minden kivétel nélkül köte
lezze.”95

Alig két héttel később három tanácsbéli urat küldött ki a magisztrátus, hogy „a 
még kint tartózkodókat, akárkik légyenek azok, úgy akik még Rideg Marháikat, ide 
értvén a tavali fias Teheneket is (...) a Barmokhoz el nem verték, és sertésseiket a 
kinevezett járásba el nem hajtották, eggyül eggyig feljegyezzék...”96 Bodogláron és 
Tajón Péter Lászlót, Rekettye, Füzes, Kis Telek és Fejértó határrészen Gál Jánost, 
Balotán, Eresztőn és Göböly Járáson Besnyei Zsigmondot bízták meg a feladattal. 
Újra megfogalmazódott az intézkedésnek már említett gazdasági háttere -  a köz
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legelőre ki nem váltott szarvasmarhák, sertések tanya körüli legeltetése —, és úgy lát
szik, igyekeztek a kivételezést elkerülni („akárkik légyenek azok” a kinn tartóz
kodók...).

Három hónappal később a város tanácsa módosította állásfoglalását. Az 1824. 
július 26-iki tanácsülésen Kármán Pál, a Kiskun Kerület kapitánya jelenlétében fel
olvasták a Jászkun Kerület határozatát, mely szerint „minden közönség”, vagyis 
önkormányzattal bíró mezőváros maga dönti el, kíván-e változást -  és mi módon -  
a pusztákon lakók helyzetének megítélésében. A tanácsülés úgy határozott -  „... 
hogy a közszolgálatoknak is elég tétessen, de a mezei gazdálkodás is nagyobb szor
galommal, gonddal és takarékossággal menjen”, megengedhető

1) „a mely házi Gazdának feleséges és vélle egy kenyéren lévő fiai volnának, azok közzül egy 
állandóanis, és feleségével eggyütt a Tanyán lakhat” -  azzal a feltétellel, hogy iskolás korú gyermekei 
„idehaza”, vagyis a városban iskolába járnak.

2) Azoknak a gazdáknak és árendásoknak, akik „a nyári munka idején feleségeikkel eggyütt a gaz
daságban kint lenni akarnának”, június, július, augusztus hónapra megengedték a kinnlakást — azzal a 
kikötéssel, hogy városi házuknál lakót tartsanak, aki közszolgálatra kirendelhető és a három hónap 
elteltével „állandó lakásul” a városra hazaköltöznek.

3) A tanács figyelembe vette hogy „némely Lakosnak vagy Árendásnak a Városon háza nints, vagy 
ha volt is, eladta és a fellyebbi esztendők alatt a Tanyájára vette ki magát”. Nekik szintén csak a nyári 
hónapokra engedélyezte a kinnlakást és kötelezte őket: „vagy házat szerezzenek, vagy pedig zsel- 
lérségbe (más házában, J. A.) lakjanak.”97

A város vezető testületé lényegesen módosította a birtokosok és árendások ta
nyán lakásának 1798 óta fenntartott tilalmát. Ezeket az élet, a tanyai gazdálkodás 
érdeke kényszerítette ki. Bebizonyosodott, hogy szorgalommal, eredményesen az 
tud gazdálkodni, aki legalább a nyári munkacsúcsok (aratás, nyomtatás, kapálás) 
idején tanyáján lakik. Az állandó tanyán lakást azonban csak a gazda egy családos 
fiának engedték meg -  ha gyermekei a városban tartózkodtak és ott iskolába jártak. 
Továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy a városi házat nem birtokló tanyatulajdo
nosok a városban házat szerezzenek, vagy odaköltözzenek.

Tanyaépítést és tanyára telepedést korlátozó újabb határozatot 1828-ból isme
rünk. Tapasztalták, hogy többen városi házukat eladták vagy néhány hold földért 
elcserélték, és 3—4 holdon „holmi hitvány Tanyai épületetekét” állítottak. Az ilyen 
kis földű családok a maguk és mások legeltetésre odafogadott jószágaival a szom
szédok földjét bitangolták, gyermekeiket „minden lelki és erkölcsi pallérozás nél
kül” nevelték, és észrevételezték azt is, hogy „többször az illy aprólékos Tanyákon 
rossz emberek is tartózkodnak.” E tapasztalatokból kiindulva a tanács az alábbi 
határozatokat hozta:

1. „Senkinek a Lakosok közül addig Tanyát építteni nem szabad, míg a Városban háza és a katona 
lovak fogadására alkalmatos istállója nints.”

2. „Akiknek a városban mostanság házuk nincs, és tanyájok van, azok esztendő alatt házat 
szerezzenek , mert ha nem szereznek, Tanyájok el fog pusztíttatni és hatalommal is a ház szerzésre fog
nak szoríttatni.”

3. „Senkinek az osztott földek közt, ha tsak egy Tagban 30 Jugerum földje nints, Tanyát építteni 
nem szabad.” (!)
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4. Ha a gazdának több testben lévő földje nem éri el a 20 jugerumot (holdat), nem épithet tanyát. 
Ha több darabban lévő birtoka eléri a 20 holdas határt, akkor a „szabad földre dűlő” földjének legalább 
5 holdnak kell lennie, hogy azon tanyát építhessen.

5. A tanácsnak tett bejelentés nélkül tanyát építeni nem szabad. Akit a fentiekben vétkesnek talál
nak, tanyáját elpusztítják.58 Elrendelték e határozatok templom előtti közhírré tételét.

A Halassal szomszédos Szeged határában hasonló fejleményeket tapasztaltak és 
a tanács 1832-ben utasította az alkapitányt, különös figyelemmel legyen „azon 
Külső Lakosokra, a kiknek bent a Városban házaik nem lévén szüntelen tsekély öt, 
hat lántzból álló Tanyákon laknak, keveset dolgoznak, mégis jól élni tapasztaltai
nak.”99 Szeged város tanácsa 1834-ben 25 holdban állapította meg azt a legkisebb 
területet, amelyen a tanyaépítést engedélyezte. A két város határában kibontakozó 
tanyásodás és annak hatósági szabályozása tehát -  a határhasználat és a tanyafej
lődés eltérései mellett -  hasonlóságokat is mutat.

1832 októberében a tanács megismételte a nyári hónapokban való kinnlakást 
megengedő, nyolc évvel korábbi határozatait,100 amit úgy értékelünk, hogy az élet 
igazolta a döntés helyes voltát. Ugyanakkor azt is megállapította, hogy „a Tanyai 
lakó, vagy Kertész név alatt kint tartózkodó, s inkább Tanya pásztorokat az állandó 
kint lakástól el tiltatni nem lehetne.” A pusztákon lakók összeírására a tanácsból és 
az ún. kistanácsból nyolc tagú bizottságot küldtek ki. Jelentésük sajnos nem került 
elő.

Nagy Szeder István kutatásai szerint 1832-ben a város határában 369 házat vet
tek számba,101 tehát a tanyák száma 1810 óta, s különösen a kinnlakási tilalom enyhí
tése óta jelentősen nőtt.

2. táblázat. Halashoz tartozó puszták népessége 1835-ben

A puszta (praedium) neve Római katolikus Református Összesen
Balota 127 54 181
Bodoglár 284 97 381
Eresztő 147 . 24 171
Fehér-tó 62 67 129
Füzes 60 124 184
Gőbölyjárás 66 89 155
Kistelek - 128 128
Pirtó 27 49 76
Rekettye 29 86 115
Szállás (Alsó) 113 88 201
Szállás (Felső) 89 116 205
Tajó 414 47 461
Összesen: 1418 969 2387

(Forrás: Schematismus Venerabilis Cleri Almae Dioecesis Vaciensis pro anno aerae communis 1835. 
Posonii.)
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1834-ben a kiskun kerületi kapitány -  Halas, Félegyháza, Kunszentmiklós, Maj- 
sa és Dorozsma közönségével és elöljáróságával összefogva -  a tanyai kinnlakás 
szabályozására tervezetet dolgozott ki a Hármas Kerület számára. A házzal, földdel 
bíró lakosok állandó kinnlakását továbbra is tiltották, de figyelembe véve, hogy 
„kivált a tanyai osztályokban, ahol is a Gazdának minden termesztvénye kint a föld 
birtokon takaríttatik fel, a gazdálkodás módja a munkás kezeket önként ide várja”, 
a Halason már elfogadott gyakorlat szerint megengedték, hogy a gazdák júniustól 
szeptember közepéig a tanyán lakjanak és amelyik családban házas lány vagy fiú 
van, ő házastársával állandóan kinn éljen. Aki csak azért adja el házát, hogy „magát 
a Tanyára ki vivén mintegy függetlenül tsalhassa a terhek viselésében lakos társait, 
az illyetén adás és vétel a hellybeli Bíróság által tüstént megsemmisíttessék.”102 A 
tervet határozattá emelték.

Тагу István főbíró tajói tanyáján 1833 májusában leégett a birgeszín, egy nagy 
kazal zabszalma és kaparék szalma. A tüzeset vizsgálatára kiküldöttek fölmérték a 
helyszínt, és kikérdezték a közeli tanyák lakóit. Az elhamvadt birgeszín 23 öl 
hosszú, 3 és fél öl széles volt, ami több száz birka tartására enged következtetni. A 
tanyán csak a juhász felesége tartózkodott unokájával, és az éjjeli tűzről semmit sem 
tudott, mivel — mint mondta -  „az égés a Tanyai ház megett távol esett.” Bejárták a 
közeli tanyákat, ahol a következő személyeket találták: Borbényi Mihály tanyáján a 
gazda feleségét, gulyását, egy kanászgyermeket és egy közelben legeltető gulyás
legényt. Szalai József tanyáján az ottlakó kertész feleségét, a „tajói új sor tanyákon” 
(!) Faragó József tanyáján a juhászt, Jakus I. tanyáján feleségét és gulyását, Péter 
Ferenc tanyáján a gulyásnét, Dózsa és Vincze nevű birtokosok tanyáin lakókat, 
Komlós Péter tanyáján fiait, majd a bodoglári korcsma felé folytatva útjukat Méhely 
nevű birtokos tanyáján az árendást és több cselédet. Végül a bodoglári korcsmáros- 
tól és csősztől tudakozódtak. Megállapították, hogy gyújtogatás történt, de az elkö
vetőről a megkérdezettek nem tudtak fölvilágosítást adni.103 Számunkra az a tanul
ságos, hogy a tajói tanyákon túlnyomórészt gulyások és cselédek tartózkodtak. Két 
tanyán a gazda felesége, egy tanyán a gazda fiai voltak kinn.

1842^43-ban 169 adófizető lakott a tanyákon, akik közül csak ketten fizettek 10 
forintnál több adót.104 A módos tanyabirtokosok városi házukban laktak, a tanyára 
való kiköltözést többnyire kisebb vagyonú gazdák választották. Mivel már 1832-ben 
369 tanyai házat írtak össze, kiviláglik, hogy a halasi tanyák nagyobb részében 
korszakunk végén is a gazdák cselédei -  gulyások, juhászok, béresek -  laktak kinn.
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Halasi helynevek a 18-19. században
Szalai Sándor

Bevezetés
Ebben a munkában -  a teljességre való törekvés nélkül -  azokat a halasi helyne

veket igyekeztünk összegyűjteni, illetve helyüket meghatározni amelyek szüksége
sek a város 18-19. századi történetének megértéséhez. A tárgyalt korszakban hasz
nálatos helynevek jórésze mára feledésbe merült, a természeti környezet gyökeres 
változása következtében a nevével együtt gyakran maga az objektum is eltűnt. A 
korszerű mezőgazdaság, az éghajlati változások a felismerhetetlenségig megváltoz
tatták környezetünket, amely a város több évszázados története során lényegében 
állandó maradt. A helynevek felkutatása, megőrzése talán ma fontosabb, mint bár
mikor a múltban volt. Fontos az említett változások miatt, és fontos azért is, mert a 
halasi helyneveket többször kezdték összegyűjteni, de a befejezés mindig elmaradt. 
A források egyetlen kivételtől eltekintve kéziratban maradtak, és így az érdeklődők 
számára gyakorlatilag hozzáférhetetlen. Pesty Frigyes a pusztanevekkel együtt 
összesen 131 halasi helynevet sorol fel, nagyobb részük ma már nem használatos. 
Lényegesen több helynév található Nagy Czirok László és Nagy Szeder István (ifj.) 
kéziratban lévő gyűjteményében. A két gyűjtő más-más szempontok szerint végezte 
a gyűjtést, ezért jól kiegészítik egymást. Nagy Czirok László elsősorban a szájha
gyományra hagyatkozott, míg Nagy Szeder István az írott forrásokat részesítette 
előnybe. Ennek természetes velejárója, hogy a két gyűjtemény néha ellentmondás
ban van egymással. Jelen munkában mindkét gyűjteményt felhasználtam,1 és ezeket 
az eltéréseket igyekeztem kiküszöbölni. A fő forrás azonban a Thorma János Múze
um, valamint a Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kiskunhalasi Részlegének térkép és 
okirat gyűjteménye volt. A gyűjtőmunka során sikerült az eddig is ismert források 
mellet számos eddig ismeretlen térképvázlatot és egyéb iratot fellelni.

Az iratok közül ötöt az alábbiakban szó szerint is közlök. Részben azért, mert 
jelentős helytörténeti dokumentumoknak tartom őket, de azért is, mert régies nyel
vezetük, egyes ízes kifejezésmódjuk közelebb hozza elődeink rég elmúlt világát. 
Közöttük van olyan, amelyet már id. Nagy Szeder István kivonatosan közölt, itt a 
teljes szöveget közöljük.

A  forrásokról
Az első közölt irat a halasi határ felosztása a II. József császár által 1786-ban 

elrendelt kataszteri összeírás elvégzéséhez.2 Ezt az okmányt, ill. tartalmi kivonatát
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1. Halas határa 1761-ben. Kovács György térképe 
Thorma János Múzeum 15059

Kiskun-Halas Város Gazdaságtörténete című munkájában id. Nagy Szeder István is 
közli3 az egyes szakaszok felsorolásával, de adós marad azok tartalmi ismertetésé
vel. Az iratban található sok helynév és egyéb adat mellett figyelemre méltó, hogy 
a felosztás nem említi az egyes pusztákat elválasztó határokat, hanem különböző 
tereptárgyakat (strázsahegyek, utak stb.) használ az egyes szakaszok kijelölésére. 
Kivétel a „szőllők árka”, amely egyben a szőlők tényleges határát is jelentette. Ez 
azért is fontos, mert ebben az időben a város szinte állandó pereskedésben állt 
részint a szomszédos községekkel, részben pedig a volt földesurakkal, akik a város
tól el akarták perelni az egyes pusztákat. A Levéltárban található számtalan tanú- 
vallomás, határjárási jegyzőkönyv tanúsítja, hogy a Tanács a külső határok meg
jelölésére mindig nagy gondot fordított (2. színes melléklet).

A török kiűzése előtt -  az egykori határperek tanúvallomásai szerint -  vidékün
kön nem volt jelentősége az egyes helységek közötti határoknak. A törökök kiűzése
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után ez a helyzet megváltozott. Mivel olyan tereptárgy (folyó, hegygerinc stb.), 
amely állandó, és hosszabban alkalmas a határ kijelölésére, nincsen, azonkívül a 
homokos felszín is gyorsan változik, a határpontok helye gyakran volt vita tárgya. 
Ezért a határjelek karbantartására nagy gondot fordítottak. Ezt a munkát a szomszé
dok közösen végezték. A határjel általában egy mesterséges földhányás volt, ame
lyek sorába illeszkedő természetes magaslatokat is felhasználták. Ezeknek a legtöbb 
esetben nevet is adtak. Különösen fontos határpontok voltak azok amelyek több 
helység határának találkozási pontját jelezték. Itt annyi határjelet emeltek, ahány 
határ találkozott. Egy 1810-ben tartott határjárás során4 a Halas-Mada-Jankovátz 
hármas határtól kiindulva a Halas-Kisszállás-Szabadka-Szeged négyes határig -  be
leértve a kezdő és végpontot is -  összesen 43 határjelet újított fel a Halas városa, és 
az Orczy család megbízottaiból álló bizottság. Jellemző részlet a jegyzőkönyvből. 
„A 42-dik Határtól hasonló egyenességben lemenvén a Szegedi, Maria-Theresio- 
polisi, Kisszállási, és Balotai Halasi puszta négyes határokhoz, itt is a halasit és a 
kisszállásit egyesült erővel megújjítottuk, és relationkat ezen 43-dik határral el is 
végeztük.”

Kováts György az 1761-es határtérképen megjelöli ugyan Tajó és Fehértó hatá
rait, de ezen kívül nincs jele annak, hogy a Tanács a belső határokra gondot fordí
tott volna. (Másolata Balla Antal 1772-es térképe az 1. színes melléklet.) Ugyan
akkor Balla Antal méltán nevezetes térképe (Pest-Pilis-Solt vármegye és a Hármas 
Kerület) megjelenésekor, 1793-ban, a Tanács tiltakozott több adat miatt. Például 
Eresztőt és Rekettyét praediumnak, tehát önálló jogállású pusztának tünteti fel a tér
kép, holott azok a város „terrénumához” tartoznak.5 Ez arra enged következtetni, 
hogy a belső határok figyelmen kívül hagyása tudatosan történt, hogy egy esetleges 
pervesztés esetén még mindig lehessen a határokat a városra nézve kedvezőbben 
megállapítani.

A következő fontos várostörténeti dokumentum az 1797. januárjában készített 
városleírás.6 Az előzményekhez tartozik, hogy Vályi András a pesti egyetem tanára 
ezekben az években adta ki a „Magyar országnak leírása...” című három kötetes 
munkáját, amelyhez az egyes elöljáróságok szolgáltattak anyagot. Ez az irat tartal
mazza a Halasra vonatkozó adatokat. Ez az írásmű igen jelentős Halas történetírá
sában, mert szinte valamennyi később megjelenő helytörténeti munka erre épül, bár 
Tooth János, amikor megírta várostörténetét, már 1801-ben megállapította, hogy: 
„sok bizonytalanságokat adott által a tiszteletes régiség a könnyen hívő maradék
nak”, vagyis a benne szereplő adatok nem mindig felelnek meg a valóságnak. Ennek 
a becses dokumentumnak a szerzője Besnyei József főjegyző, ellentétben Nagy Sze
der István véleményével, aki Tooth Jánost véli szerzőnek. Valószínűleg elkerülte 
figyelmét, hogy Tooth kézírása jelentősen eltér a kéziratétól. 1801. nyarán Vályi 
András Halasra látogatott, és megállapodott a tanáccsal, hogy kiadja a város törté
netét, és „réznyomatú képét”. Sajnos Vályi még az év őszén meghalt, és így ez a terv 
nem valósult meg, de úgy látszik, hogy Tooth János ekkor kezte írni krónikáját,
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amely azután számos Halassal foglalkozó munka alapja lett. Bár Tooth János nem 
hisz a helyi mendemondáknak, évtizedekkel később mégis bebizonyosodott, hogy 
az említett halmok egy része régészeti lelőhely, és ha nem is a Fekete Sereg marad
ványait rejtik, de más korok emlékét bizonyosan. Lehetséges, hogy a hagyományok 
korábban talált leletekhez kapcsolódtak és nem alaptalanok.

A város közigazgatási beosztásával kapcsolatos az 1803. évi tizedbeosztásra 
vonatkozó okmány.7 A város korábban is négy tizedre volt osztva, a legelső adat erre 
vonatkozóan 1781-ből való, amikor a tanácsi jegyzőkönyvben az úgynevezett kis 
tanácsba delegált lakosokat sorolják fel tizedenként, név szerint. Az itt közölt jelen
tés ennek a tizedbeosztásnak a módosítására vonatkozik. A szövegből kiderül, hogy 
nép- és házösszeírása készültek, és ennek könnyítésére határozták el a tizedek meg
változtatását. Ebben az időben a város északon a mai Kazinczy utcáig, délen a 
Batthyány és Szántó-Kovács utcákig terjedt. Nyugaton a Halastó, keleten pedig a 
mai Deák Ferenc, Dékáni Árpád, Bercsényi és Széchenyi utcák határolták. Már ki 
volt osztva a Lázárváros, de ott még kevés ház lehetett. Az első tized a Városháza 
déli oldalától kezdődően a mai Bethlen téren keresztül a Bem utca vonalától észak
ra volt, a második ettől a vonaltól délre a mai Kalap utca, Szent György tér Batthyá
ny utca vonaláig, a harmadik a Nyárfa, Alkony utcáktól északra, a negyedik pedig 
az Alkony, Nyárfa, Kalap utcák, valamint a Szent György tértől délre volt. Termé
szetesen ez csak egy lehetséges megoldás, hisz a felosztást végzők is kénytelenek 
leírni: a házak néhol olyan rendetlenül épültek, hogy lehetetlen az utcák vonalát 
kijelölni.

Az 1821-ben készített új tizedbeosztást8 a város növekedése indokolta. A nyugat 
felé terjeszkedést a tó gátolta, így a város északra és dél felé terjeszkedett. Kelet felé 
csak a 20. század legelején kezdődött a nagyobb arányú növekedés. 1821-re a Lázár
város már részben kiépült. 1813-ban a Kazinczy utcától északra a mai Botond utcáig 
osztottak házhelyeket, ezt a városrészt egy darabig Kis Vadkertnek nevezték, a Pesty 
Frigyesnek adott magyarázat szerint a rendezettsége, fákkal való betelepítése miatt, 
de lehetséges, hogy inkább a helyi humor nevezte így, mivel a város alsó felétől 
majdnem olyan messze volt mint Vadkert. Az új tizedbeosztás a 19. század végéig 
megmaradt. A városban még sok üres, beépítetlen telek volt elsősorban az úgyneve
zett Sárállások területén, ezeket még 50 év után is jórészt kerteknek használták, így 
a területi növekedés megállt, és a beépítettség növekedett.

Peterka József Sebestyén, a Kiskun Kerület orvosa Halason élt 1805-től 1825- 
ben bekövetkezett haláláig. Orvosi munkája mellett tudományos munkásságot is 
folytatott, több munkája megjelent nyomtatásban. Munkáit id. Nagy Szeder István 
részletesen felsorolja. A halasi kutakról készített jelentése nyomtatásban eddig nem 
jelent meg.9 A megvizsgált 15 kút többsége ma már nincs meg, kivétel a „Bárány 
foka mellett lévő kút”, amely valószínűleg a Harangos kúttal azonos, a Vásár kútja, 
amelyet inkább Ürgés kút néven emlegettek, és a Kuruc szobortól délre, lefedve ma 
is megvan. Ugyancsak ismerjük a Piatzi kút helyét. Ez a kút a Városháza bejáratá
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val szemben, az I. Világháborús Emlékműtől délre volt. A Jantsár kutat Pesti Fri
gyes helynévtára is megemlíti, de ma már nem ismert, valahol a Tabánban magán
ház udvarán volt. A munka jellemző képet fest a korabeli közegészségügy állapo
táról, valamint általában a hatóság és a lakosság egyforma közömbösségéről.

A régi halasi helynevek fontos forrásai a korabeli térképek, térképvázlatok. 
Szerencsére ezek jelentős része megmaradt és a Thorma János Múzeum vagy a Le
véltár gyűjteményében hozzáférhető. Számos térkép, térképvázlat található a Levél
tár V. 201. b. Vegyes közigazgatási iratok című gyűjteményében is, ezek azonban 
csak átlapozással kutathatók. A szintén nagy számban fennmaradt határjárási jegy
zőkönyvek, határperek iratai szintén bőséges lelőhelyei a helyneveknek. Ezek rész
letes feltárása és feldolgozása messze meghaladja e munka kereteit. Jól használ
hatók a ma már szintén hozzáférhető katonai térképek is, kezdve az 1780-as évek
ben készült I. katonai felméréssel egészen az 1980-as években kiadott 1:25000 mé
retarányú térképekig.

H alas ha tárának  felosztása a II. József-kori összeírás végrehajtásához
1786-ban10

Privilegiált Kis Kun Halas várossá az hozzátartozandó Bodoglár, Tajó, Zsana, 
Fejértó, Balota és Füzes nevezetű pusztákkal. Határozódnak ezen birtokok elsőben 
is Észak felől Tázlárral, Kötönnyel, Harkával és Szánkkal. Napkelet felől pedig 
Majsával, Ágasegyházával, Kígyóssal, Mérgessel és Ötönyössel. Délszint pedig 
Tompával, Kisszállással, Ivánkával, Madával és Jankováczal. Napnyugot felől vég
re Mitrével, Csalával, Pogárdal, Ketzellel, Bánegyházával, Bőszérrel és Vadkerttel.

1. szakasz. Áll a helynek foglalatjából, a benne lévő házakkal, udvarokkal, 
veteményeskertekkel és aktokkal, 20 száraz malmokkal együtt, azonkívül a 
helység egész kerületiből, a consriptio szerént való első numerustól fogva az 
1039. Ezen helyeknek napkelet felől való része a Felső nyomás nevezetű második 
szakasszal, észak felé a Simon Semléke mellyéki nevezetű harmadik szakasszal, nap
nyugat felé a 6-dik szakasszal, mely a Szöllők. Délről végre az Alsó nyomási neve
zetű 9. szakasszal határozódik.

2. szakasz. Felső nyomási szántóföldek. Kezdődik ezen szakasz a félegyházi út 
mellett fekvő Gyenizse János földje alsó szegletinél, és megyen mindenütt a szántá
sok szélin a Fekete hegy alatt el, által a kötönyi és kecskeméti utakon észak felé 
egyenesen a Kis Sóstó mellett el a földek balján mindenütt, egész a nagy Sóstónál 
lévő Péter Ferencz földje felső szegletéig. Innét megfordul, napkelet felé menvén 
mindenütt az osztott földek szélin egész a kötönyi határ mellett fekvő Ábrahám 
Mihály földje széléig, innét megfordul délszint a határhányásokkal a kötönyi s bár
kái és halasi hármas határon által, egész a majsai alsó úton alatti Boldizsár János 
földje alsó szegletéig. Innét befordul napnyugatnak menvén mindenütt az osztott 
földek szélin, egész a Komlós földje széléig, és bezáródik a szántások mellett a Gye
nizse János földje alsó szegletinél.
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Harmadik szakasz. Simon semléke mellyéki nevezetű marhajáró. Kezdődik 
ezen szakasz az Ábrahám Mihály földje felső szegeletinél, melly a kötönyi határ 
mellett fekszik és megyen, és mégyen napnyugat felé mindenütt az osztályok szélin 
beléfoglalván a Szabó Pál osztályos földjét, egésszen a Kis Sóstó alatt lévő Kis 
János földje felső szegletéig. Innét tovább egy egyenes lineában a Szöllőkfelső Má
jáig, onnan megfordul észak felé ismét egy egyenes lineában egész a Hunyadi Má
tyás földje vadkerti út mellett Pirtón fekvő alsó szegletéig. Innét megfordul, nap
kelet felé menvén mindenütt az osztályok szélin a Kis Pál földje alsó szegletéig, 
innen tovább egy egyenes lineában a Bagja halomra, ahol t.i. a tázlári, kötönyi és 
pirtói földek megütköznek, és bezáródik délszint a határhányásokkal az Ábrahám 
Mihály földje felső szegletivel.

4. szakasz. Pirtói szállások egy darab marhajáróval, a benne találandó há
zakkal numerustól numerusig. Kezdődik ezen szakasz a Bagja halmon lévő táz
lári, kötönyi és pirtói határnál és mégyen egy egyenes lineában a Kis Pál földe alsó 
szegletihez. Innét tovább napnyugatra az osztott földek szélin egész a vadkerti út 
mellett-fekvő Hunyadi Mátyás földe alsó szegletéig, ismét megfordul észak felé, a 
vadkerti úttal a kortsma mellett egészen a határig. Innét megfordul napkeletnek 
egész a' Szöllős hegyig, ahol a vadkerti, tázlári, és pirtói földek öszveütköznek, és 
bezáródik délszint a határhányásokkal a Bagja halmon.

5. szakasz. Kisteleki ökörcsorda járó, benne lévő osztott földekkel, a nume
rustól numerusig házakkal együtt. Kezdődik ezen szakasz a Rekettyéi strásaha- 
lom tetején, és mégyen egyenes lineában napnyugat felé a Szarkási strásahalomra, 
innét tovább ismét egy egyenes lineéban a Szarkási kúton által a pogárdi, csalai és 
halasi 3-mas határokig. Ettől megfordul a határhányásokkal észak felé, által a pogár
di, ketzeli és halasi, ketzeli, bánegyházi és halasi, bánegyházi, bőszéri és halasi, 
végre bőszéri, vadkerti és halasi hármas határokon egész a vadkerti útig. Innét meg
fordul a vadkerti úttal napkelet felé egész a Hunyadi Mátyás földje alsó szegletéig, 
innét egy egyenes lineába a Felső szöllők Májához, innend az úttal az árokig, ezzel 
a szöllőket körülkerülvén a Lehőcz János szölleje felső szegletéig, ahonnan egy 
egyenes lineával a Reketye strásáján bezáródik.

6. szakasz. Seregélyes nevezetű szöllők a körülötte fekvő kukoritza, káposz
taföldekkel és egy kevés kaszálóval együtt. Kezdődik ezen szakasz a Sárközi Ist
ván jankováczi út mellett fekvő kukoritzaföldje alsó szegletétől, és mégyen nap- 
nyugot felé a szöllők árkával egész Tyúkos Nagy János szölleje alsó szegletéig. 
Innen tovább megfordul az árokkal észak felé, és mégyen által a keczeli úton egész 
a szöllőknek legfelső szegletéig, onnét megfordul napkeletnek a tóig, és bezáródik 
a tó mellett délszint lefelé menvén a Sárközi István kukoritzaföldje alsó szegleténél.

7. szakasz. Reketye és Kistelek nevezetű osztályok egy darab marhajáróval, 
a benne levő házakkal signatur. Kezdődik ezen szakasz Sárközi István jankováczi 
út mellett lévő kukoritzaföldje alsó szélénél, és megyen azon jankováczi úttal dél
szint a Földvári Sámuel földit bezárván egész az ökörcsorda járásig. Emellett és a
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több osztályok mellett megfordul napnyugatnak egész a Torma nyárossáig, innét 
egyenessen a Varga István földje alsó szegletéig, innen tovább mindenütt az osztá
lyok mellett egész addig, ahol a fajszi, és keczeli utak egymástól elválnak. Innét 
megfordul egy egyenes lineába észak felé a Reketye srtásájára, onnand tovább 
ismét egy igyenes lineába Lehőcz János szölleje felső szegletéhez, és bezáródik nap
kelet felé a szőllők mellett Sárközi István kukoritzaföldje alsó szegletinél.

8. szakasz. Marhajáró, egynéhány osztályokkal a benne található házakkal, 
nyárjasokkal. Kezdődik ezen szakasz Földvári Sámuel jankováczi út mellett lévő 
földje alsó szélénél, és mégyen a jankováczi úttal délszint egész a határig, amely 
Pincze helynek neveztetik, ahonnét megfordul a határhányásokkal napnyugat felé, 
ahol a jankováczi, mitrei és fejértói, tovább a mitrei, csalai és fejértói határokon 
egészen a pogárdi, csalai és halasi szeghatárig. Ismét megfordul észak felé a Szarká- 
si sírásán egyenesen alul egész addig, ahol a keczeli és fajszi út egymástól elválik, 
és bezáródik napkelet felé az osztott földek mellett menvén a Varga István földje, 
Torma nyárossa mellett Földvári Sámuel jankováczi út mellett levő földjének alsó 
szegletéig.

9. szakasz. Füzes, Fejértó, Alsó Szállások, és Alsó Nyomás közötte lévő lege
lővel, és házakkal. Ezen szakasz neveztetik fejértói szakasznak. Kezdődik ezen sza
kasz a Sárközi István kukoritzaföldje alsó szegletinél, és megyen napkelet felé a 
jankovátzi úttal egész Bibó György nyomási földje szegletéig, és innét délszint meg
fordul az osztott földek szélin egész a kisszállási határig. Innét megfordul a határ 
hányásokkal napnyugat felé, által a kisszállási, ivánkai és fejértói, tovább ivánkai, 
mádai és fejértói, madai, jankói és fejértói hármas határokon által egész a jankovátzi 
út mellett lévő Pinczehelig, és bézáródik az jankovátzi úttal a Sárközi István kuko- 
ritzaföldinél.

10. szakasz. Kis síki, nyomási csordajárás. Kezdődik a kisszállási határ szélin 
lévő osztályok mellett, és megyen az osztályok szélin észak fele mindenütt egész a 
Bibó György nyomási földje széliig, innét tovább az Akasztó halmon által Gyenise 
János földje alsó szegletéig, innét megfordul napkelet felé mindenütt az osztályok 
mellett, egész a harkai határokig a Boldisár János földje alsó széléig. Innét megfor
dul a határhányásokkal délszint a halasi, harkai és zsanai szöghatárig, innét tovább 
egy egyenes lineában az Eresztői kiskútig, onnand a Balotai sírásán végre a kisszál
lási, balotai és halasi szeghatárhoz, és bezáródik napnyugat felé a határokkal a gő- 
bőljárási osztályok szélin.

11. szakasz. Balotai marhajáró és osztályok a benne lévő házakkal nro et
nro. Kezdődik ezen szakasz a kisszállási, halasi, és balotai szeghatámál, és megyen 
észak felé egy egyenes lineában a Balotai stására, onnét az Eresztői kiskútra, innét 
megfordul napkelet felé az szegedi úttal egész a kígyósi határ széléig. Ettől megfor
dul délszint mindenütt a határhányásokkal, által az balotai, kígyósi, és mérgesi szeg
határon, Kőhalmon, Borzás álláson, mérgesi, ötönösi és balotai szeghatáron egész a 
tompái, balotai és ötönösi határig, és bezáródik napnyugatra az határhányásokkal
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által a tompái, balotai, kisszállási határokon menvén a kisszállási, balotai, halasi 
közhatámál.

12. szakasz. Zsana. Kezdődik ezen szakasz az Eresztői kiskútnál, és megyen egy 
egyenes lineában észak felé a zsanai, harkai és halasi hármas határokig, innét meg
fordul napkeletnek a határhányásokkal, és a majsai úttal a majsai határig. Innét meg
fordul a határhányásokkal délszint, által a Zsebi homokán, Kétágú halmon a szegedi 
útig, ezzel megfordul napnyugat felé az Eresztől'kiskútnál bezáródik.

13. szakasz. Bodogiári osztály a benne lévő házakkal. Kezdődik ezen szakasz 
a majsai út mellett fekvő harkai szeghatámál, mégyen a határhányásokkal egész a 
félegyházi útig napnyugat felé, megfordul északnak a Bodogiári csárda alá, amely- 
lyet és az ott lévő szántóföldeket bezárván egész a szanki határ széléig, itt megfor
dul a határhányásokkal délszint által a majsai, szanki és bodogiári szeghatáron a 
majsai alsó útig, bezáródik az alsó majsai úttal napnyugat felé a harkai szeghatámál.

14. szakasz. Bodogiári marhajáró. Ezen szakasz kezdődik a félegyházi útnál a 
harkai határszélen, és megyen a határhányásokkal napnyugat felé által a harkai, 
kötönyi és bodogiári határon egész a kötönyi szeghatárig. Innét fordul észak felé 
egész a Szilágyi járásáig, ismét megfordul napkeletnek a határhányásokkal egész a 
bodogiári osztályokig, ezek mellett bejövén a csárda alá, bézáródik a félegyházi 
úttal délszint a harkai határ szélin.

Minden szakaszoknak mérése ott fog kezdődni ahol a szakasz kezdődik.
Sig. Halas die juni 1786. Gregorius Besnyey Nótárius et manipulator.

H alas topográfiai leírása 1797-ből"
1. A Városnak Neve Halas, régenten Sigmond és Mátyás Magyar Királyok 

Privilégiumai Szerént Halas széknek neveztetett az Kunok ottan Lévő Törvényszék 
ülésiről.

2. Nevezetét vehette az mellette Lévő Tótól, mely vizes időkben Halakkal bővöl- 
ködő nádtermő Tó, aminthogy 1693-dik esztendőben csináltatott Város petsétye, 
mely most i ususban vagyon, mutattya 3. Halakból álló czímerit azon Városnak.

3. Fekszik a Város KisKun megye alsó járásának fölyürűl való kezdetin. A Vá
rosnak Napnyugoti oldala mellett fél posta mérföldnyi hosszaságban follyürűl 
Lefelé nyúlik egy nádas, és Vizes időkben Halakkal bővölködő Tó, mely Tó válasz- 
tya el a Várost az Lakosok homokhegyen plántált Szőllős kertyeiktől úgy, hogy a 
Szőllőkbe a Tónak keskenyebb részin a Város dereka tályán egy földből töltött 
Szekér út Lévén által csinálva, azon járnak által a Lakosok magok Szőllejekbe. 
Vagyon ezen Tónak szinte a közepében a piac erányába egy meglehetős térségü Szi- 
getetske, mely Sánczforma Árokkal körű vagyon véve, amelyben a régi ellenséges 
Török-Tatárjárásban, és más revolutionális időkben körülötte Lévő Rét, és Víztől 
fedeztetvén, mint rejtekhelyben keskeny hídon, melynek Lábai még most is Lácza- 
nak, befutottak a Lakosok.
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4. Határozódik ezen Város Északról és Napnyugotrul Tekintetes Pest Várme
gyével, Délről Tekintetes Bács Vármegyével, Napkeletről pedig rész szerént Pest 
Vármegyével rész szerént a KisKun Megyének egyik oldalával.

5. Négy részben vagyon földinek birtoka felosztva, Szántóföldjei két helyen ka- 
szálló jussa az Lakosoknak hasonlóan két helyen. Középszerűen sem terem gaboná
ja. Legbővebben terem az homokhegyekre plántált Szőllejiben jó, és egésséges 2 
vagy 3 esztendőkig eltartható veresbora. Homokos és buczkás, és felette sok he
lyeken Szélhordta lévén az földje, gazdasága az Marha, Ló és főként birkatartásból 
áll. Szűkölködik tiszta búza nélkül, és fa nélkül. Eladni szokták Marhájokat és 
Lovaikat az Lakosok leginkább Kecskeméti, Bajai, Szegedi, M. Theresiopolisi, és 
Fejérvári Vásárokban. Birka Ürüjöket pedig az kereskedő Csehek, úgy szinte az 
Birkagyapjút az zsidók helybe szokták megvenni, a Bort pedig az Lakosok, ami itt 
az Kortsmákra be nem szedődhetik, ki szokták vinni külső Vármegyei helyekre, az 
hol vevőre találnak.

6. Ezen Város az Pesti és Pétervári postaútnak közepin vagyon, és Pest felől 
Vadkert helységből 1 Satiorul jön Halasra a posta, az hol az utazóknak Szüségekre, 
ezen útban az Városnak alkalmas Vendégfogadója vagyon mint szinte a Városban 
benn is, innen pedig megy a posta Mélykútra 1 1/2 Statiora.

A Tisza és Duna közt középtájon fekszik, úgy az Duna mellett Baja, Tisza mel
lett Szeged Várossá mindenik 6 mérföldre vagyon Halashoz, úgy szinte Kecskemét 
Várossá, és Kalocsa Érseki Város is 6 mérföldre, M.Theresiopolis pedig igényesen 
5 mérföld, Stábonként pedig 6 mérföldre vagyon.

7. Lakossainak Száma mintegy 8000 Lelkekre megy. Két Templomok vágynak 
benne, egyik az Reftusoké másik a RCatholicusoké. Legnagyobb Számmal vágynak 
a Reftusok, kissebb számmal pedig a RCatholicusok. Vágynak egynéhány Luterana 
Valláson Lévő Lakossai is.

8. Nevezetes és emlékezetes ezen Város felől az:
a, Hogy a Városnak fölső végin van egy magános nagy halom, mely felől az a 

traditio, hogy Mátyás Király idejibe ezen Városban lévén az Kunok Széke, az 
akasztófa azon volt, aminthogy a mai napig is Akasztóhegynek neveztetik.

b, Vágynak még Halas körül több nevezetes Testhalmok is, úgymint a Sóstó mel
let Levő, mely Zöld-halomnak hivattatik. Ismét a Városnak alsó és Napnyugoti 
részén, mely Piatz hegynek neveztetik. Ismét a Város mellett Lévő réten alul túl, a 
Szőllők felől az alsó vége eránt a Városnak egy magános Nagy halom. Mely 3 
Halmok felől az a traditio, hogy a Magyar Országon kóborló Cseheket Kinizsi Pál 
ezen helyeken verte volna meg, és ezek az Halmok az ott elesett Csehek temetőhal
mai. Mint erről Istvánfi Historiens is emlékezik, hogy Szeged felé verte meg őket.

c, Vagyon még a Város alsó részinek Napkeleti oldalán egy magános Testhalom 
mely Kurutz halomnak neveztetik, azért mivel (amint az Halasi protocullumba az 
akkori élők által feljegyezted) Száva mellyéki Kiba Kapitány az Kurutzokat azon a 
helyen verte meg, és levágott közzülök 234-et, akik testek egy halomba rakattak
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1703-dik esztendőben. Erről Istvánfí Historicusnak Contrinatora is emlékezik, de 
hibássan, mert az időt teszi 1701-re holott 703-dik esztendőben történt, az elestek 
számát is 300 főre teszi, holott 234 Kurutzok estek el.

Pusztái Halas Várossának ezek:
1. Halas Várossának maga terrénuma, melynek nagyobb része homokos fold. 

Ezen Város földjén, a már fejjeb megírt Város mellett lévő Tón kívül egy felette 
Székes vizű Tó is vagyon, melyben az hal nem lakhatik sóssága miatt, semminémü 
vizes időben. Ebben a Tóban való förödést igen egésségesnek tartyák.

2. Fejér Tó nevezetű puszta, melynek nevezetéhez illő nagy térségű Szőke Színű 
Tava vagyon, mely vizes időkben Halakkal is bővölködik, és Nád is bőven terem 
benne. Ezen Tóhoz közel vagyon egy Szép Nyárfák és Galagonya fákból álló er- 
dőtskéje a Városnak. Ezen Fejértói pusztának alsó részén, ami Mátyás Király privi
légiumából megtetszik Tóth Domokos Kun Kapitány Lakott egy Várformára 3-mas 
Sánczokkal körülkerített Kastélyba, mely most is Várhelynek neveztetik.

3. Füzes. Ennek is nagyobb része homokos, mely Napnyugat és Dél között fek
szik a Várostól.

4. Balota egészben homokpuszta, és nagy részit a Szél hordja. Ez a Várostól 
Délnek fekszik. Vagyon ezen pusztában egy Nádas Tó, mely vagyon egy kőhalom, 
az hol lakott Balta Kun Kapitány Sigmond Király idejiben, mely azon időben Balta 
Szállásának hivattatott.

5. Zsana hasonlóan homokpuszta, a Várostól alá, és Téli Napkeletnek fekszik.
6. Tajó homokos puszta, téli Napkeletnek fekszik a Várostól.
7. Bodoglár, melynek nagyobb része homokos Észak, és Nyári Napkeletre fek

szik a Várostól.
Ezek a puszták mind egyfojtában vágynak. Anno Die et Loco ut supra Tanáts 

gyűlésben felolvastatott és helybe hagyatott. Sigh per Josephum Besnyei Jud Or. 
Notarius.

A város 4 tizedre felosztása 1803-ban12
Relatio ad n.rum Prot. Polit. 187. de Anno 1803. az eránt, hogy a Numerica és 

Popularis Conscriptiora nézve a Tizedek miképpen reguláztattak, és szabattak ki. 
1803. december 31.

Az alább írottakra az volt e folyó esztendőbeli Politicum Protocullumnak 187. 
numerussá alatt bízva, hogy a Populáris Conscriptio könnyebbítésére szolgáló házak 
numerica Conscriptiója előtt, a Városbeli tizedeket amennyire lehet egyenlőségre 
hozzák. Ennek tellyesítésére nézve mai alább írt napon öszveültünk, és a tizedek 
rectifícatiojában egyrészént az egyformaságot, más részént azoknak egyenes utzák 
által lejendő elválasztását vévén fel principíumul, amennyire a házaknak rendetlen 
fekvése megengedte, a városnak négy tizedjeit ekképpen határoztuk meg.

1. Az első tizedben első háznak tévén a város közönséges házát, innen megy a
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régibb mód szerént a Herczeg György házára, amellytől fogva ezen első tized mind 
azon házakat magában foglallya, amellyek a városháza déli oldala mellett a régi 
temetőn keresztül menő, és ifj. Kardos István ház fundusa mellett az mostani teme
tőnek egyenesen vágó lineán, vagyis utzán felyül vágynak, és feküsznek, úgy, hogy 
ebben a tizedben az if]. Kardos István háza legyen az utolsó.

2. A második tizedben az első ház lészen az Jósa Imréné háza, amellytől fogva 
ezen tizedben lésznek mindazon egynéhány házak, mellyek az első punctumban 
említett választó lineán alól lévén az első tizedtől elszakadtak, mindazon házak 
mellyek eddig is a második tizedbe számiáltattak; kivévén azon házakat, amellyek a 
Bornemisza László, Viszmek Márton, T. Molnár Istvánné és Kis Illésék házaik alsó 
véginél menő uttzán alól, a városházától a Bárány fokának egyenessen menő nagy 
utzáig vágynak; mellyel is mint alább láthatni, a második tizedtől a negyedikhez 
szakasztattak.

3. A harmadik tized fog kezdődni Zubor Istvánon és magába foglallya mindazt 
ami a harmadik tized volt eddig is; ezenkívül a negyedik tizedből hozzá szakasztat
nak mindazon házak, mellyek az Aisz. Németh István, Molnár István, Jakab 
Gergely, Boditsi János innen keresztül az uttzán a Takáts Pap Sámuel, Búza János, 
és Szíjártó Gyüdi János házaik felső véginél egyenessen a rétnek menő utzán felyül 
vágynak.

4. A negyedik tized fog állani azon házakból, mellyek ezen most mondott útzán 
alól vágynak, azzal edjütt ami a második tizedtől elszakasztatott, és még az Lázár 
város. Továbbá minthogy a házaknak rendetlen építése miatt majdtsak nem lehetet
len volt a numerica conscriptiora kirendelt deputátusok eleibe ollyan normát szabni; 
hogy edjik háztól a másikhoz éppen melyikhez mennyének, azért abban állapodtunk 
meg, hogy a numerica conscriptiora kirendelt deputátusok amennyire lehet a legjobb 
rendet, és egyenességet observállyák a házaknak numerus alá való írásába.

Mellyről teszszük, és fine approbationis bémutattyuk ezen Hivatalos Relationkat. 
Halason 31. Xmbris 1803. Benedek István Deputátus és Senátor, Turotzy István 
Senátor és Deputátus, Végi Mihály Senátor és Deputátus, Tooth János V. Nótárius 
és Deputátus.

Az 1804. 7. Január ezen felosztása az városnak felolvastatván és jóvá ha- 
gyatattván jövendőbeli directiora, és observatiora nézve az város archívumába tétet
ni rendeltetett. Halas várossá Tanátsa Besnyey Josef főjegyző által.

A város 6 tizedre felosztása 1821-ben13
Az alól írottak az ide tisztelettel visszazárt határozat mellett olly utasítással 

küldettek ki, hogy a várost utcák mentibe, és amennyire lehet 6 egyenlő részre szag
gassák el, s munkájukról tudósításukat mutassák be. Minek rendibe a nagyobb utcák 
meneteléhez képpest a városnak fekvését szabad kézzel lerajzoltatták, és azt 6 
részre, s ugyanannyi tizedre elosztani igyekeztek illy renddel.
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2. Halas belterületének tizedei 1821-ben. Nagy Szeder István rajza 
Kiskunhalasi Levéltár V. 201.b. Vegyes közig. ir. V-149-10. Thorma János Múzeum 15221

Valamint a mostani első tized kezdődik t.i. a Városházán, -  ugyan ezen kezdet
ték az alól írottak is munkálkodásokat -  s ennek folytában: a városháza déli kerítésé
től, Szűry Sándor úr malmáig — ettől északnak fordulva a Sárállásokon felfelé egész 
addig, amint a Sárállások a Kis Vízbe szakadnak. Ezen Sárállásokon napnyugatról 
lévő házak tennék az első tizedet, mely mintegy 213 házakból állana.

A második tizedbe lennének azon házak, mellyek a fentebb említett Sárállá
sokon napkeletről vágynak, éppen addig, meddig most az első tized terjeded, t.i. 
Besnyey Zsigmond úr házától fogva egyenesen napkeletnek Gál János úr új házáig, 
s ezeken fellyül északnak, holott is most mintegy 373 házak találtatnak, de ezen 
tized szüntelen nevelkedik.

A harm adik tized lenne a mostani, s eddig volt második tized, azon nagyságban 
és renddel mint eddig, mellybe találtatnak 340 házak.
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A negyedik tizedet tehetné a mostani 3-dik tized, mely úgy se fog nevelkedni, 
és áll 351 házakból.

Az ötödik tized lenne a mostani negyedik tizednek régibb része a Lázár városon 
és azon sarkotskán kívül, melly a Bárány fokán fellyül vagy északról van, mibe is 
vagyon 204 ház.

Végre a hatodik tizedet tenné a mostani 4-dik tizednek fentebb említett két része 
a Lázár várossal együtt, mely kettőbe most tsak 181 házak találtatnak, de ezen tized 
szüntelen fog nevekedni.

Melly ekként tellyesített elosztásról az alól írottak bémutatják jelen hivatalos, 
egyszersmind alázatos tudósításukat. Halason 7. január 1821. Tooth János honor, 
Distr. eskütt. Gaál János Tanátsbéli, Péter László Tanátsbéli, Baly(?) Josef, Baki(?) 
Imre, Sipos Sándor, Seny János. Feljegyzetté Gózon László nótárius és deputátus.

Ivásra  is használt halasi kutak 1806-ban14
1806. Szt. Mihály havának másodikán a K. Kun Halasi kutakat megjárván, 

amennyire a külső jelei engedték, szám szerént az azokban találkozó vizeknek jósá
gos, avagy ártalmás voltok az orvosi ítélettel egyetemben ekképpen következnek:

1. Felső kút. A víz friss, de édes. Tej forma zavarodottságú, a szappan nem igen 
nehezen tajtedzik, a főzés által sok fejér, és felzavarosodás által sok tsillámos, és 
földes matériát szállít az üvegnek fenekére. A mélysége vagy 4 öl. Ennek a kút- 
víznek az ő minémüségére nézve az emberek, kiváltképpen a nyári időkben a leve
gőnek az ő tulajdonságaikhoz képest, külün különféle hidegleléseket kapnak. 
Ezenkívül a fodorhájnak, szinte úgy a lépnek ikrás húsai is bédugulhatnak, ahonnan 
ismét sokféle rossz következések lehetnek. Arra való nézve ezen kutat fundamen- 
tomig le kell rontani.

2. Vilonya kútja, vagy 60 lépésre az elsőtől. A víz friss de édeses, legtisztább 
színű és általlátható. A szappan tőle nem igen nehezen tajtedzik. A főzés alkal
matosságával mintegy tejforma zavarodottsága leszen, olyan matériát, mint az első, 
sőt több mértékben szállít az üvegnek fenekére. A főzésben olyan szagú mintha 
kukuritza főtt volna benne, két öl mélységű. Ugyanezen fent említett okból ezen 
privát kutat le kell rontani.

3. Pap Gergely kútja vagy 100 lépésre az elsőtől. A vize friss, de édesebb a 
másodiknál. Átlátható, tiszta, hanem az állásban 24 órák elfolyása alatt tejformán 
megzavarodik, tsekély és alig látható megszállott matériával többet szállít főzés 
alkalmatosságával. A szappant nehezen oszlitja fel, büdös szagú, sárízü, két öl mély
ségű. Le kell rontani.

4. Péter István úr malma mellett lévő kút. A vize friss, de édeses, tisztább szí
nű, és általláthatóbb az előtte valónál, a szappan hamarabb habzik tőle az előbbe- 
nieknél. 24 órák elfolyása alatt legtisztább legáltalláthatóbb; hanem büdös, földsza- 
gú, a főzés által kevesebb tsillámos, és föld matériát teszen le az üveg fenekére az
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elsőnél. 4 öl mélységű, nyáron nem használják. Minden esztendőben kétszer meg 
kellene tisztítani, és mindenkor fél kősót beléje vetni, hogy azon büdös föld szaga, 
és édeses íze elmúlna.

5. Vásár kútja. A vize friss, de édeses. 24 órák elfolyása alatt édes, és mintha 
álló víz volna ollyan formája leszen. A szappan tsakhamar habzik tőlle, a főzésbe 
sok fejér matériát szállít az üveg fenekére, 4 öl mélységű. Ebben igen sok ártalmas 
álló levegő láttatik lenni, más ártalmas minéműségekkel egyetemben mellyeket esz
tendőnként, kiváltképpen a nyár felé való tisztogatás által, és egy kősónak beléje 
vettetés által lehetne megjavítani.

6. Kurutzhalmi kút. A vize nem igen friss, de nem is édeses. Általláthatóbb, s 
tisztább színű másoknál, 24 óráig ha áll mint a kristál ollyan tiszta, a szappan elég 
hamar tajtédzik tőlle, a megfőzés alkalmtosságával igen kevés fejér matériát teszen 
le az üveg fenekére. A kút hosszúkás, egy öl mélységű ha van, két felé osztódik, 
melynek egyikébe sok holmi darab fák, nádak s más afélék találtatnak. Ezt mélyeb
ben kellene ásatni, és esztendőnként kétszer is tisztogatni, a fölét béfedetni, hogy 
holmi belé ne eshetne, és hogy így a frissessége is jobban megtérne.

7. Város szénáskertje mellett lévő kút. A vize friss, jó ízű, nem édeses, tisz
tább, általláthatóbb másoknál, hanem a tűznél való megforrás előtt mintegy megfe- 
jéredik. Földszagú, ha 24 óráig áll, megédesedik, a szappant elég hamar felolvaszt
ja, a megfőzés által kevés matériát teszen az üveg fenekére. 3 és fél öl mélységű. Ezt 
a kútvizet, úgy mint jobbat a többinél minden esztendőben egyszer kellene megtisz
togatni, hogy azon föld szagát elvesztené, és egy kősót belé vetni.

8. Gyenizse István mellett lévő kis kút. A vize nem friss, édes, tiszta ugyan, de 
büdös. A tűznél való megforrás előtt mintegy megfejérszik, földszagú lészen. A 
szappan nehezen oszlik fel benne, a megfőzés alkalmatosságával igen sok fejér 
matériát teszen le az üveg fenekére. 1 öl mély. Ezt egyáltallában úgy, mint ártalmas 
kútvizet cassálni kellene, és máshová tenni.

9. Bárány foka mellett lévő kút. A vize igen kevés, friss ugyan, de édeses. Elég 
tiszta, s által látható, agyagszagú, a szappan elég hamar habzik tőlle, ha 24 órákig 
áll a vize, mintegy tejforma zavarosságú leszen, és így keveset által látható. Az 
üvegnek szélére sok apró buborékokat raggaszt fel. Büdös, sárszagú, a tűznél, ha 
forrásra jön, előtte jobban megtisztul a megfőzés alkalmatosságával, kervés de 
könnyű és egy parányi fejér, barnás matériát teszen le az üvegnek fenekére. Mintegy 
4 és fél öl mélységű. Azt kellene véghezvinni, hogy azon azon homoknak, amely 
szüntelen beomlik a fondamentomának legalsóbb szélei körű, gátot lehetne tenni, 
melly ha meg nem történhetne, úgy mint ártalmas kutat be kellene dönteni. A tisz
togatása és a sónak behányása egyáltallában szükséges.

10. Homoki kút. A vize friss, édes, tiszta, általiátható, a szappan nehezen jő 
habra tőle. 24 óráknak elfolyása alatt igen megtisztul, s ollyan lesz, mint a kristál, 
de büdös, és föld szagot ád. A megfőzés alkalmatosságával jóformán fejér, s könnyű 
matériát ejt le az üveg fenekére. 2 és fél öl a mélysége, vizét nyáron nem isszák.
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Alább kellene ásatni, s úgy bánni vélle, mint a többivel, különben ártalmas.
11. A Bordás háza előtt lévő kút. A vize nem friss, édes, tiszta, 24 óráknak 

elfolyása után büdös szagú. A szappan tőle fel nem oszlik, a megfőzés alkalmatos
ságával sok tsillámos, földes fejér matériát vett le az üvegnek fenekére. 2 és fél öl 
mélységű, a vizet nem isszák. Evvel szinte úgy kellene bánni mint ártalmas vízzel.

12. Jantsár kútja. A vize nem friss, édes, büdös illatot ád. Tiszta, s általlátható, 
a szappan nehezen oszlik fel benne. 24 óráknak elfolása után mint egy szalma- 
színűvé leszen, és az üvegnek szélire kevés apró buborékkokat is teszen le. A meg- 
forrás előtt megzavarodik, azután sok könnyű fejér barnás matériát teszen le az 
üvegnek a fenekére. 2 és fél öl mélységű kút. Úgy kell véle bánni, mint ártalmas 
vízzel.

13. Sámodi kút. A vize friss, tsekély, és alig érezhető édességgel, tiszta, és által
iátható mint a kristál, kiváltképpen 24 óráknak elfolyása után, és a frissessége is 
mintegy 24 órák alatt tartós. Tsekély leüllepedett fejér matériával, melly tsak a 
víznek felzavarosodásával látható vagyon megterhelve. A szappan elég hamar habot 
ad benne, a főzés közben földszagú, a kigőzölögtetésben kevés fejér, és könnyű tsil- 
lámló matériát botsát le az üvegnek fenekére. 3 öl mélységű a kútja. Ezen kútra úgy, 
mint mindeneknél jobbra figyelmetes szemmel kellene lenni a N. Magistrátusnak; 
azonban minden esztendőben legszükségésebbnek véllem, hogy egy kősó a meg
tisztítás után belévettessen tsak avégett, hogy még egésségessebbé tenné a vizét, 
mellyet azután a betegek számára is jó fissítő ital lenne. Itten Catera paribus a már
vány követ megérdemelné.

14. Piatzi kút. A tiszta voltára a 13. hoz hasonlít, a szappan mindazonáltal benne 
nem könnyen oszlik fel. A megfőzés alkalmatosságával pedig mind szinte ollyan és 
annyi, valamivel többet mégis, matériát botsát le az üveg fenekére, mint a 13. szám 
alatti kút. Ezt is, mint nem alávaló vizet, a fent megírt mód szerint ápolgatni kellene.

15. Kántor Győrfi mellett lévő kút. A vize tiszta, édes, a szappant fel nem osz
latja egykönnyen, a megfőzés alkalmatosságával az üvegnek az oldalát igen meg
fogja, s beborítja fejér matériávall, úgy hogy beülről a legtisztább víz is mint a ser
ital látszatik. Az üvegnek fenekére pedig bőven veti le a fejér könnyű matériát. 
Ismert, mint igen ártalmas kútvizet egyáltallyában kasszálni kellene, s máshová 
tenni a kutat.

Halasini 11. sept. 1806. Jós. Seb. Peterka (Peterka József Sebestyén Kiskun 
kerületi orvos.)

HALASI HELYNEVEK

Akasztóhegy 1. (21) Magaslat a mai Szabadság tér keleti oldalán. Az 1761-ben 
készült térképen Strázsahegy névvel szerepel. Kivégzőhely voltát az 1797-es város-
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3. Helynevek Kiskunhalas belterületén a 18-19. században
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Kiskunhalasi Levéltár V. 244.b. közig. ir. 287/1863. 8. doboz

5. Az Akasztóhegy és környéke a rendezéskor, 1888 
Kiskunhalasi Levéltár V. 273.b. Tanácsi iratok 5040/1887. 15. doboz
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leírás már csak hagyományként említi. A 19. század első felében jelentős részét 
töltésnek elhordták. Maradványai még láthatók a Felsővárosi Plébánia területén és a 
Pacsirta utcában. A már említet városleíráson kívül 19. századi vázrajzokon, térké
peken valamint Pesty Frigyes helynévtárában is ezen a néven szerepel.

Akasztóhegy 2. (31) A Szegedi út és a kiskunfélegyházi vasútvonal mellett lévő 
magaslat. Jelenleg a volt Ikarus-telep van ezen a területen. Kováts György 1761-es 
térképén már e néven szerepel. Később a 19. század első felében ezen a környéken 
volt az Alsó szénáskert, így valószínű, hogy a vesztőhely máshová került.

Akolsík. (86) Akósík. Nyugaton a csalai határ közelében, a régi sárközi út mel
lett fekvő, művelésre alkalmas sík terület. Ma Imrehegyhez tartozik.

Albert kútja. (71) Régi itatóhely, határpont a halasi, bánegyházi és a bőszéri 
határok találkozásánál. Jelenleg az imrehegyi határban van. Az 1761. körüli határ
perekben már „kiszáradt tófenék”.

Alsó híd. (35) A mai Szász Károly utca végén, a Dong-éri csatorna hídja kör
nyékén volt. Kezdetben csak a szőlőkbe járást szolgálta, és éjszakára a hidat lezár
ták. A szőlőskertek védelme érdekében a Tanács szigorúan őrködött, hogy „a sző
lőkbe vezető hidat ország útjának ne használják”. Ez nem lehetett könnyű, mert a 
várost nyugatról lezáró Halastón átkelni hosszú ideg csak itt, vagy északról a tó 
felső végénél a régi keceli útban lévő felső hídon, vagy dél felé a tó farkán alól a mai 
jánoshalmi országút környékén lehetett. Ez mindkét esetben több kilométerrel hosz- 
szabb utat jelentett. A híd fontos tájékozódási pont is volt, mert a hídtól északra 
fekvő területeket az „alsó híd feletti”, a délieket „alsó híd alatti” kifejezéssel külön
böztették meg. Idővel csak az „alsó”, ill. „felső” jelzők maradtak.

Alsó Kistelek. Az Alsó Öregszöllök nyugati oldalán, a vasútvonaltól északra 
fekvő határrész. Rajta található a Sajtos rét.

Alsó majsai út. A mai majsai országút. A vasútépítés előtt, egyenesen haladt a 
református temető déli oldalán. A másik majasi út a vasútvonal mellet ma is meg
van, de annak nyoma nincs, hogy ezt felső majsai útnak hívták volna. A 20. század
ban kis majsai út volt a neve. A Fundi Liber többször használja a „két majsai út 
között” kifejezést.

Alsó nyomás. A várostól délre a tó farka és a régi jánoshalmi országút közötti 
szántóföldek. Pontos határát nem lehet meghatározni, úgy tűnik, azokat a földeket 
hívták így, amelyek a városban lakással is művelhetők voltak, ellentétben a szállá
sokkal, ahol általában valamilyen szállást, tanyát építettek.

Alsó Öregszöllök. Lásd: Öregszöllök.
Alsó rét. Lásd: Fehér tó.
Alsó szállás. A várostól délre a szabadkai és a szegedi országutak közötti elte

rülő szántók. Mai területéhez tartozik a szegedi és a kiskunmajsai utak közötti határ
rész is.

Alsó szénáskert.15 (30) A szegedi út keleti oldalán, a volt Ikarus gyár területe. 
„1793-k esztendőben a városnak napkeleti oldalán, a szabad legelőn árkoltattak két
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nagy takarmányos kertek..., hogy a tűzi szerencsétlenség eltávoztatásáért, a lakosok 
a városba semmi takarmányt be ne rakjanak, hanem vagy ezekben, vagy kint szál
lásaikon tartsák.” Nem sokáig használták, mert elegendő volt a felső szénáskert, a 
terület neve azonban még a 20. században is használatos volt.

Alsó sziget. (23) Professzor sziget, Népsziget, Natkai sziget. A Halastóban a 
város északi részével szemben fekvő sziget. A múlt században még látszottak a 
szigetbe vezető régi híd cölöpéi, amelyen a lakosok háborús időkben az ellenség elől 
ide menekültek. Sziget jellegét napjainkra elvesztette, területén van a strand. A 20. 
századig a református egyház tulajdona volt.

Alszeg. A város délnyugati része a 18. században. A korabeli tanácsi iratokban a 
lakosok megnevezésénél gyakran hasznáják az alszegi16, felszegi, tabányi megkü
lönböztetést, ami arra utal, hogy ebben az időben ez a három városrész volt. Az 
Alszeg a Tabántól keletre, a Révész György, Béke, Kinizsi utcák, a Szent Gyögy tér 
a katolikus templom nyugati oldala, az Arany János utca, a Katona és a Kossuth utca 
határolta területen volt.

Antal kopolya. (109) Határjel Zsana, Tajó, és Harka között, ma már nincs meg.
Antal körtvélyfája. Régi határjel Halas, Harka és Kötöny között. Pontos helye 

ma már nem állapítható meg. Az 1744-ben tartott határjárási jegyzőkönyvben szere
pel. Tomó Imre 1842-ben írott végrendeletében „a felső nyomáson az úgy nevezett 
körtvély fa düllejében” lévő szántóföldjéről is intézkedik.

Argilus kút. Régi itatóhely a puszta nyugati részén, csak levéltári forrásokban 
fordul elő. Valószínűleg azonos az 1761-es határtérképen feltüntetett Szarkási kút- 
tal, amely a térkép szerint az Argilus puszta közelében volt.

Argilus. (85) Kisebb síkság Csala mellett, a halasi határ legnyugatibb része. 
Kováts György térképén nem szerepel, csak a '19. századi térképeken tűnik fel. A 
név eredete ismeretlen, egyes vélemények szerint Debeákkal együtt szerb vagy 
román eredetű és a Hunyadiak földesurasága idején keletkezett. Ma Imrehegyhez 
tartozik.

Artány halom. (70) Zöldhalom 1. Egyike legrégibb helyneveinknek, egy 1451- 
ben lefolytatott határperben17 már említik, mint határjelet. Fontos szerepe volt a 
majd száz évig húzódó majsai határperekben is. Helyét mindkét fél vitatta, így egyes 
térképeken Zöldhalomként szerepel. A ma Ártányhalomnak nevezett magaslat a 
Szánkra vezető úttól jobbra található, régészeti lelőhely is. A majsai határper szá
mos térképén Ártány halmának a halasi határtól keletre, a mai térképeken Határ
halom néven ábrázolt magaslatot tartják.

Bábut bokra.18 (98) Kis Rekettye déli részén, a régi keceli országút északi 
oldalán. Egyes források szerint régészeti lelőhely

Baloghegy. (106) Határhegy Halas és Harka között a félegyházi út északi 
oldalán. A környezetéből markánsan kiemelkedő magaslat mellett húzódott az 
Ördögárok, lehetséges, hogy a két objektum esetleg összetartozott.

Balotai nagy rét.19 (175) Nádas, vizenyős terület Balota puszta délkeleti részén
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a kisszállási határ mellett. Egy 1810-ben készült határjárási jegyzőkönyv és térkép 
szerint a határ a rét közepén húzódott. A szövegben balotai nagy rét, a térképen Kis 
sósrét néven szerepel. Ma már száraz művelhető terület.

Balotai nagylapos. (164) Balota puszta középső részén északnyugat-délkelet 
irányú viszonylag sík, itt-ott vizenyős terület. Északi részén tőzeget is bányásztak. 
Területén van a Kőhalom 3. valamint a Zöldhalom 3. Régészeti lelőhely mindkettő. 
A terület déli részén volt a Balotai telek.

Balotai strázsa. (132) Magaslat a puszta északkeleti részén. Az 1761-es határ
térképen szerepel, de pontos helye ma már nem határozható meg.

Balotai szék. (172) Vízállásos terület a mérgesi határ mentén. Mellette volt a 
Székhalom nevű határjel.

Balotai telek. (169) Balota pusztán a balotai nagy lapos déli részén a mérgesi 
határ közelében fekvő megművelt terület. Az 1761-es határtérkép már jelzi.

Balotai út. A szegedi útból a város alatt délre kiágazó, ma is meglévő földút, 
amely a kelebiai vasút vonalat keresztezve, délnyugati irányban keresztül halad 
Alsószálláson, majd Balotán egészen az öttömösi határig.

Bánomkertek. A korábbi Sárállások helyén kiosztott veteményes kertek, melye
ket gyakran elöntött a belvíz, ezért tulajdonosaik megbánták, hogy itt szereztek ker
tet. A mai Kertész utca nyugati, és a Szathmári Sándor utca keleti oldalán feküdtek. 
Ugyancsak Bánomkerteknek hívták a Szántó Kovács utca környékén a Bárányfok 
területén lévő kerteket is.

Bárány foka. (41) Vízállásos hely, illetve annak vízlevezető árka a mai Áchim 
András utcától északra. A fok elnevezés gyakori a Duna és a Tisza mentén, például 
Kalocsa vagy Hódmezővásárhely környékén, de Halason ezen kívül nem ismeretes. 
„A város alsó részén a Bárányfok nevű vízállásoshelyen túl, az ott levő hegyes, völ- 
gyes és gödrös helyek a tanács határozata szerint, ház helyeknek felmérettetni 
elkezdettek, a hol legelsőbben Lázár János birtokrs lakos építvén házat innen kapott 
azon rész Lázár város nevezetet, melyet kétségkívül a maradék is meg fog tartani.”20

Baromfipiac. (Tyúkpiac) A városháza keleti oldalán, valamint a Bethlen tér 
északi oldalán, a posta melletti területen volt. Közkeletű neve a Tyúkpiac volt.

Békás kocsma. (36) Halas egyik legrégibb kocsmája. A Szász Károly utca végén 
volt az alsó híd mellett, a nádashoz közel, valószínűleg ezért hívták Békásnak.

Békás.21 (101) A régi keceli országúttól északra, a II. rekettyéi iskolától keletre 
elterülő vizenyős lapos.

Berta hegye. (158) Magaslat Fehértó alsó részén, a szántóföldek között, a 
jánoshalmi határ közelében. Az 1761-es térkép jelzi.

Bíbic. Bíbic lapos. Több vizenyős lapos elnevezése, nevüket feltehetőleg az 
ilyen helyeket kedvelő bíbicekről kapták. Bíbiclapos volt Rekettyén, Tajón, Zsanán.

Bika akol.22 (38) A város tulajdonában lévő tenyészállatokat tartották itt. Körül
belül a Kuruc-szobortól kissé északra található a régi ménesakol, ennek területén 
volt a Csutora háza, délnyugatra a bikaakol. A vázlat feltünteti a vásári kocsmát
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(később Ürgés kocsma) és a temetőt, tehát a vázlat 1778 után készült. Korábban a 
Szövetség tértől kissé északra, később a Lomb utcai óvoda környékén volt.

Bikit kútja. Határjel a régi jánoshalmi határ mellet. Az 1761-es térkép jelzi. Ma 
már nem ismert a pontos helye.

Bodoglár. Halas régi pusztája, a várostól északkeletre terült el. Ma Kiskun- 
majsához tartozik, területén számos régészeti lelet került elő. Legrégibb helyne
veink is itt találhatók: Artányhalom, Fejérföld, Kövéshalom.

Bodoglári csárda.21 (73) A Halas -  Félegyháza és a Kiskunmajsa -  Soltvadkert 
közötti utak kereszteződésétől északnyugatra a 18. században épült csárda. Számos 
betyártörténet színhelye.

Bodoglári marhajáró. Az 1786. évi felmérés 14. szakasza. A puszta északi, 
földművelésre alkalmatlan része. Itt ebben az időben a források tanúsága szerint 
házak még nem voltak. Ezen a területen van a Vadleány ugrása, a Fejér földi sírása, 
a Magyari tölgyes, a Fejérföldi lapos, Szilágyi járása.

Bodoglári osztály. Osztálynak, osztályföldeknek a redempció alapján, annak 
arányában kiosztott szántóföldeket, kaszálókat hívták a 18-19. században. A bodog
lári osztály a félegyházi úttól délre elterülő jobb minőségű földeket jelentette. 1786- 
ban a II. József által elrendelt kataszteri felmérés során ez volt a 13. felmérési sza
kasz „a benne lévő házakkal”. Az 1761-es térkép is ezen a területen szántóföldeket 
jelez.

Bodoglári rét. (74) A csárdától délre a félegyházi út jobboldalán található vízál
lás. A mai térképek Gyíkos tó névvel jelölik. Víz már nincs benne.

Bodoglári strázsa. Egyike a Kováts György térképén feltüntetett tizenkét strá- 
zsahegynek. Pontos helye ma már nem állapítható meg, mert a környéken sok magas 
homokdomb található, ezek bármelyike lehetett a strázsahegy.

Bodoglári telek. (69) Bodoglár keleti részén, a Sós úttól északra lévő szán
tóföldek Kováts György 1761-es határtérképén.

Bodzás állás. Lásd: Borzas állás.
Bogárzó 1. (93) Természetes vízfolyás, amely a rekettyéi nagylapos vizeit vezeti 

le Kecel felé.
Bogárzó 2. (87) Alacsonyabb fekvésű terület a keceli határhoz közel, a keceli 

országúttól délre. Ma Imrehegyhez tartozik. Nem azonos a napjainkban Bogárzónak 
nevezett határrésszel.

Bogárzó állás. (111) Táj ó puszta keleti részén a majsai határ közelében található 
jószágpihenő. Az 1761-es térkép jelzi.

Boglya halom. (75) Hármas határhalom Tázlár, Kötöny és Halas határának talál
kozásánál. A régi határjárási jegyzőkönyvek és az 1761-es térkép is jelzi.

Borbás fája. Magányos fa a Szűk út mellett. 1848-ban a tanács határozatot 
hozott, hogy „Borbás Lajos alsószállási földjén a magas nyárfa ködös időben való 
tájékozódás miatt megmarad”. A Halácsy testvérek 1864-ben készült tagosítási tér
képén is feltüntetik.
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Borzás állás. (168) Határpont Halas és Mérges között, a mérgesi határ nyugati 
szegletén. Kováts György térképén már ezen a néven szerepel, és a későbbi térképek 
is ezen a néven jegyzik. Egy 1799-ben kelt határjárási jegyzőkönyvben24 Bodzás 
állás a neve.

Boszorkány kút. (11) Nagy Czirok László szerint az északi részen a Dong-éri 
csatorna déli oldalán volt, és a boszorkányperek idején itt tartották a vízpróbát. 
Egyéb adatok nincsenek róla.

Buda hegye. (160) Határhalom Halas és Mada (ma Kisszállás) határán. Az
1761-es térképen már szerepel, ma is megvan, de nevét már nem ismerik.

Busa rétje. (112) Nádtermő vízállás Tojó és Zsana határán. Neve valószínűleg a 
Búza család nevét őrzi eltorzított formában. Az 1761-es térkép jelzi. Ma már nem 
ismert.

Búzapiac. Az Ady Endre utca északi kiszélesedő részén volt. A 19. század vé
géig az utcának ez a része még szélesebb volt. A városrendezés során a búzapiacot 
megszüntették.

Canális.25 A mai Szász Károly utca vonalában épített töltés. Építését a Tanács 
1797-ben határozta el. „Ezen nemes város résziről tapasztaltatván az hogy az eddig 
való városon keresztül menő postaút, vizes időkben felette sáros, és nagyon kes
keny, és akármi igazítással is alkalmatlan szokott lenni.” Korábban a postamester 
már kérte az út megépítését, de akkor a tanács nem járult hozzá. Végül 1799-ben 
építették meg a töltést. „Mártius hónapban a mészárszéken alól kezdvén, a város 
alatt levő tó fenekén kersztül, a Kárbin István veteményes kertjéig kászíttetett egy 6 
öl szélességű és 300 öl hosszúságú nagy töltés, az oldalai élőfákkal megültettettek.”

Czifra hegy. (48) Magaslat az Alsó feketeföldek déli részén, a jánoshalmi út észa
ki oldalán. Régészeti lelőhely, Kováts Gyógy térképén már szerepel. Név nélkül az 
első katonai felmérés térképén is szerepel.

Czigánysarok. (88) Felső Kistelek nyugati oldalán a keceli országúttól északra 
lévő kisebb erdő volt, amelyben a 19. században gyakran táboroztak a vándor
cigányok.

Cziprus stázsája. (171) Magaslat a halasi, mérgesi és kígyósi határok közelé
ben. Az 1761-es térkép közvetlenül a határ mellett ábrázolja. Pontos helye ma már 
nem állapítható meg.

Cziprus széke. (137) Czitrus, Felső Czitrus, Alsó Czitrus. Vízállás Zsanán a 
kígyósi határhoz közel, a szegedi út északi oldalán. Közelében bányászták a réti 
mészkövet, amit a városi építkezésekhez használtak a 18-19. században. Gózon 
László 1813-as térképén szerepel.

Cziprus tó. Lásd: Cziprus széke.
Csere sík. (92) Az Inokai tó völgyének felső végén található kisebb lapos terület. 

A hagyomány szerint a 18. században a pásztorok itt cserélték ki egymás között a 
lopott jószágot. Más értelmezés szerint a terület a Cseri családnevet őrzi, és ezért 
helyesen Cseri sík.
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Cserepes. A város déli részén a Malomsortól kissé északnyugatra. Nagy Czirok 
László úgy tudja, hogy itt sok cserépdarabot találtak, ezért hívták Cserepesnek. A 
19. század végétől az 1950-es évekig itt volt a cigánytelep.

Csompó halma.26 (107) Határjel Halas és Harka között a Balog hegytől délre. 
Egy a 18. században tartott határjárási jegyzőkönyvben szerepel. A név eredetét nem 
ismerjük, valószínűleg családnevet őriz.

Csődör halma.27 (76) Ma is ismert magaslat Bodogláron a Darányi réttől észak
ra. Már 1761-ben is ismert volt, a majsai határperekben vitatott határpontként 
gyakran szerepel.

Csősz domb. Magaslat a város déli oldalán, a Tó utca folytatásában. Ma is meg
van, épület áll rajta.

Dakó. Inokán, a Sajtos réttől nyugatra fekvő kisebb pusztarész. A jánoshalmi 
országút északi oldalán a 4. kilométerkő környékén laposabb, mélyebb terület.

Darányi rétje.28 (78) Tajó északi részén, a bodoglári határ és a majsai országút 
között északnyugat-délkelet irányban elhúzódó vizes, nádas mocsaras terület. Ma 
már lecsapolták. A város 1761-es térképén szerepel és a majsai határperben is sokat 
emlegetik.

Dávid kopolya.29 (59) A Dávid pusztarészen található vízállás volt. Egykor 
olyan mély vize volt, hogy birkanyírás előtt itt úsztatták a nyájakat, sőt még Tázlár- 
ról is hajtottak ide juhokat úsztatni, amiért bért fizettek a városnak. Hirháger Károly 
városi mérnök 1883-ban készült vízrajzi térképén még szerepel. Napjainkra kiszá
radt. A térképet Nagy Szeder István közli.

Dávid. (58) A mai Pirtó területén a falutól északkeletre elterülő laposabb, a 
18-19. században vizenyősebb terület. Nagy Czirok László véleménye szerint egy 
Dávid nevű csikós után kapta a nevét.

Debeák. Az 1761-es térképen mint Fehértó puszta északi területe Debiák néven 
szerepel. Neve szerb eredetű, Sütő József szerint a közelben lévő Vastag hegy szerb 
nevéből származik. Környékén több régészeti lelet került napvilágra.

Doktorhegy. (91) Magas homokdomb a szarkási határrészen, vélhetően azonos 
szarkási strázsaheggyel. Mai nevét Pesty Frigyes helynévtára szerint „Dr. Thott 
János kerületi főorvos” után kapta, aki itt erdőt ültetett, Nagy Czirok László szerint 
a környékbeli pásztorok meghatározott időben ide hajtották a beteg jószágot, és a 
városból „kiszálló Chirurgus jó tanácsaival a pásztorokat ellátta”.

Eperjes hegy. (17) Magaslat Felsőszálláson a várostól keletre, ma a Kötöttárú- 
gyár van ezen a területen. Halas régi helynevei közé tartozik, 1761-ben már hasz
nálták. A név id. Nagy Szeder István véleménye szerint az egykor itt volt Eperd 
vagy Perbete falura utal. Nagy Czirok László szerint az itt nőtt eperfákról nevezték 
el a területet.

Eresztő. A 18-19. században a város földjének része. A szegedi út déli oldalán a
7. kilométerkőtől a kígyósi határig terjedt. Nyugatról Alsószállás, délről Balota 
határolta. Egyike azoknak a pusztáknak, amelynek birtoklásáért a török kiűzése után
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azonnal megindult a pereskedés a város és az egykori birtokosok között. Eszterházy 
Pál 1693-ban Rekettyével és Karapállyal együtt a városhoz csatolta. (1. színes kép)

Eresztői kiskút. (129) Eresztő puszta északkeleti szélén, a szegedi út mellett 
lévő itatóhely. A régi halasiak szerint a puszta is a kútról kapta a nevét, mert „itt az 
utazók kieresztettek, mert Szegedig már sehol sem találtak vizet”. A szántóföldek 
felosztásakor innen indult el az osztás.

Eresztői strázsa. (133) Kováts György térképén a szegedi úttól kissé északra 
fekvő magaslat. Pontos helye ma már nem állapítható meg.

Fehér homok.30 (80) Határpont a halasi, bánegyházi és keceli határok találkozá
sánál. Kováts Gyógy 1761 májusában készített térkép vázlatán Fehér homoka, a 
későbbi térképeken (1772) Fehér homok. Ma Imrehegyhez tartozik.

Fehér tó. (140) A régi halasi határ legnagyobb tava. Területének jelentős részét 
nádasok borították, de főleg a déli oldalán nagy szabad vízfelülete is volt. A náda
sokat a lakosok között a redempció arányában felosztották, ez volt a „fehértói nád
juss”. Nyugati oldalán volt a Ráczitató, délkeleti sarkán a Feredőhely.

Fehértó. Puszta a régi halasi határ délnyugati részén. Az 1797-ben készült város
leírás szerint: „Fejértó nevezetű puszta, melynek nevezetéhez illő nagy térségű 
Szőke Színű Tava vagyon, mely vizes időkben halakkal is bővölködik, és nád is bő
ven terem benne. Ezen tóhoz közel vagyon egy szép nyárfák és galagonya fákból 
álló erdőtskéje a városnak. Ezen fejértói pusztának alsó szélén, amint Mátyás király 
privilégiumából megtettzik Tóth Domokos kunkapitány lakott egy várforma hármas 
sánczokkal körül kerített kastélyban, mely most is Várhelynek neveztetik.” Tóth 
Domokos itt lakása kétséges, de a Várhely megvan, jelentős régészeti lelőhely, sőt 
ez lényegében az egész Fehértóra jellemző. A tó körül a Templomhely, a Rácitató, a 
Balázstanya, távolabb a Pincehegy, a Pörnyehalom mind fontos lelőhelyek. Itt vol
tak a város legjobb minőségű szántói. Ma önálló település Kunfehértó néven.

Fehértói erdő.31 (149) A tótól délnyugatra fekvő erdő, mely a város tulajdonában 
volt. A város fában mindig szűkölködött, ezért az erdőre különös gonddal ügyeltek, 
még a tuskókat is számon tartották. A Városi Levéltárban fennmaradt egy ilyen 
tuskóösszeírás, amelyben felsorolják az erdő részeit. Ezek: Nagyállás, Kisállás, 
Gyöngyösállás, Galagonyás-állás, Bikásállás, Felső középállás, Nagy nyárosállás, 
Nyíresállás, Vadmeggyes állás, Felső nyáros állás, Görbe nyáros állás, Csipkés állás, 
Kökényes-állás. Az erdő őrzésére a város külön csőszt tartott.

Fehértói nádasok. A Fehértó terjedelmes nádasai, amelyek a redemptus lakosok 
között fel voltak osztva. Egy 1813-ban készült térkép32 szerint részei: Alsó rét, Kerek 
rét, Kétágú rét.

Fehértói telek. (141) Az 1761-es térképen a Templomhely körül fekvő, műve
lésre alkalmas terület. Ezen a környéken sok olyan régészeti lelet került elő, amely 
arra utal, hogy mindig lakott hely volt.

Fehértói városföldek. (147) A fehértói erdőtől keletre lévő szántóföldek, me
lyek a város birtokát képezték, tehát azokat nem osztották szét.
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Fejérföld.33 (63) Bodoglár északnyugati részén lévő vízállásos alacsonyabb terü
let. Nevét feltehetőleg a vizek kiszáradása után visszamaradó sziksóról kapta. Több
ször volt határperek tárgya. Neve már egy 1451. évi határperben előfordul.

Fejérföldi lapos. Fejérfóld legmélyebb része, Bodoglár felső részén, a Sós út 
északi oldalán fekszik.

Fejérföldi strázsa. (64) Bodoglár északnyugati csücskében, közvetlenül a táz- 
lári határ mellett lévő magaslat. Kováts György térképén szerepel, ma már pontosan 
nem azonosítható.

Fejeték.34 (1) A Halastótól északra lévő forrás, amelynek vizét valószínűleg a 
nyugatra fekvő magasab területek talajvize adta. 1797-ben „a szöllőkön felül levő, 
Fejeték nevezetű forrásos hely a tanács rendeléséből megásattatott, annak kezdetétől 
fogva éppen a szöllők felső sarkáig, ahol a város alatt lévő rét kezdődik, alkalmas 
mélységű árok vonatott, azon czélból, hogy a kiszáradott rétbe ezen a canalison víz 
eresztessék, de a megásott Fejetéki forrás igen vékonyan és kevés ideig bocsátván a 
vizet ezen próbatétel jövendő haszon nélkül maradott” írja Tooth János a város jegy
zője és első történetírója. Az árok ma is megvan, de a forrás sajnos már vékonyan 
sem bocsájtja a vizet. Ma a környék védett terület, növényritkaságok élőhelye.

Fekete földek. A Halastó nyugati partján, az Öregszöllőkig terjedő, kötött tala
jú jóminőségü szántóföldek. A 18. században kiosztották a redemptus lakosok kö
zött. A magasabb részeken kukorica, az alacsony nedvesebb területen káposztaföl- 
dek voltak. Az Alsó hídtól délre az Alsó feketeföldek, északra a Felső feketeföldek 
fekszenek még ma is. A szántóföldi művelésre nem alkalmas vizes részeken a város 
kaszálói voltak. 1781-ben Balla Antal felmérte a fekete földeket, ebből kiderül az is, 
hogy a földek között akiok is voltak.

Fekete hegy. (15) Pesty Frigyes Helynévtárában Feketehalom. Magaslat a város
ban a mai Szabó Ervin utca keleti oldalán az óvodával szemben. Helyi hagyomány 
szerint a fekete sereg, amikor délre vonult e halom mellett pihent.

Felső feketeföldek. Lásd: Feketeföldek.
Felső híd.35 (8) A Halastó északi részén volt ott, ahol a fejetéki forrásból a víz a 

tóba folyt. Nem volt nagy híd, inkább csak áteresz. Balla Antal 1781-es térképén 
nem is híd, hanem „agger” (töltés) a neve. A 18-19. században csak itt lehetett átkel
ni a várost nyugatról övező Halastón, mert az Alsó hidat a tanács nem engedte 
„ország útjának” használni. Az 1786-os határfelosztásban „szöllők felső hídja”.

Felső kocsma. Lásd: Nagyvendéglő.
Felső nyomás. 1786-ban Felső nyomási szántóföldekhez tartozott a Sóstótól 

keleti irányban a kötönyi határig húzott egyenestől délre az alsó majsai útig terjedő 
terület. Nyugati határa a Református temetőtől a Sóstóig húzott egyenes volt.

Felső öregszöllők. Lásd: Öregszöllők.
Felső szénáskert. (22) Ma a Ganz gyár telepe van a helyén. Árokkal volt körül 

kerítve, a város vagyonáról 1779-ben készült leltár szerint volt benne: „egy szín 
kötözött széna tartására”. A Szénás utca őrzi az emlékét. •
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Felső sziget.36 Mélyvíz sziget, Nagy sziget. A Halastó legnagyobb szigete, A 
Felső feketeföldekhez tartozott. Balla Antal 1781-ben készült térképe részletesen 
ábrázolja. Itt voltak a „felső tó farkán lévő... felszegi kukoritza földek”. A sziget déli 
részén volt a Kis András réve. Itt keltek át felszegi lakosok a fekete földekbe és a 
szöllőkbe.

Felsőkistelek. Puszta a várostól északnyugatra. Homokos, inkább legelőnek, 
mint szántóföldnek alkalmas. A 18-19. században itt volt a Kisteleki ökörcsorda- 
járó. A 18. század végén itt is osztottak földeket és 1786-ban már tanyák is voltak 
itt.

Felsőkisteleki sík. Sík terület a puszta közepén, itt voltak az osztott földek.
Felszeg.37 A tizedbeosztás előtt a város északi része. A református templomtól 

felfelé, a Szilády Áron utca két oldala, a kórháztól északra levő utcák, (Sanyarú
sarok). Nyugatról a Halas tó, északról a Nagytó, keletről a Sár állások határolták. A 
Sárállások keleti oldalán a mai Kismarton, Nyár, Attila, Hársfa, Bundzsák és Bem 
utcák határolta városrész is idetartozott.

Feredő hely. (144) A Fehér tó délkeleti részén a mai strandtól kissé délebbre volt 
Gózon László 1813-ban készült térképvázlatán. A Fehér tó szórakozást, üdülést is 
szolgáló szerepének korai bizonyítéka.

Füzes. A várostól délre fekvő puszta. Az 1699-es összeírás elhagyott kun hely
ségnek írja le. Birtoklásáért a város hosszú pereket folytatott a Hamar és más csalá
dokkal.

Füzesi nagy lapos. (125) A puszta középső részén, a mélykúti út két oldalán 
fekvő terület.

Fűzfa kopolya.38 (53) Itató hely a tázlári határ és a Pirtó tó között. Kovács 
György 1761-es térképe feltünteti. A tázlári határper után Tázlár birtokába került.

Fűzfás kút. (163) Neve után itatóhely volt, de a 18. században készült térképek 
egyszerű kútnál, vagy kopolyánál nagyobb kiterjedésű vízállásnak ábrázolják. Sze
repel a Kováts György féle és a II. József kori I. katonai felmérés térképén is.

Gajdó hegy. (126) Kisebb magaslat a szabadkai orszgút és a vasútvonal között 
a 62. kilométerkőnél. A 18. századi okmányokban gyakran említik. (Liber Fundi).

Gajdói út. A szabadkai útból keletre kiágazó földút, a Gajdói hegy mellett. 
Balotaszálláson a falu északi oldalán ér véget.

Gózon bokra.39 (96) Kis Rekettyén a Bábud bokrától északra volt tanyahely. Ma 
már nincs meg.

Göbölyjárás. Puszta a határ déli részén, a szabadkai országút és a balotai út 
között. Korábban nem volt önálló puszta, a név az itt legelő csordára utalt. A 18. 
századi forrásokban szerepel göbölyjárás Tajón, Bodogláron is. Balota puszta nyu
gati részét a 19. században kezdték önálló pusztaként kezelni.

Gubodi út. A keceli országúiból a téglagyárral szemben északra kiágazó földút, 
amely a volt Rekettyéi II. számú iskolához visz. Eltorzult név, ugyanis az út mellett 
van a Kobozi síkja, és a gubodi a Kobozi név torzulása.
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Gulyástelek. (136) A szegedi országút északi oldalán a 17. kilométerkő környé
kén volt. Az 1864-es térkép jelzi. Nagy Czirok László szerint: „a régi pásztorvilág
ban itt kaptak a számadók bérföldeket, melyre maguk jószágai és a nyerges ló eltar
tása végett volt szükségük.”

Halastó. Városi Nádasok, Rétes tó, Nagy rét, Nádastó. A város mellett nyugatra, 
mintegy 6 km hosszan elnyúló nádas, mocsaras tó kisebb, nagyobb szabad vízfelü- 
lettekkel. A Dong-éri csatorna megépítésével az 1950-es években lecsapolták. Nap
jainkra csaknem teljesen feltöltődött, sőt egy részét be is építették. Az egykori 
Halastó területén épült fel például a Semmelweis Kórház, vagy a városi sportpálya. 
A hagyomány szerint a város a nevét a tó után kapta. Teljes nevét csak ritkán, inkább 
hivatalosan használták. A város lakosai nagy kitejedése miatt egyes részeit külön 
emlegették. Ezek északról dél felé a következők: Fejeték Felső híd, Körtefás sziget, 
Felső sziget, Boszorkánykút, Kántor kaszáló, Mélyvíz, Nagytó, Professzorsziget 
(később Natkai, majd Népsziget), Alsó híd, Harangostó, Cserepes, Tó farka. A tónak 
jelentős szerepe volt a város életében. Egyrészt védte a várost (háborús időkben 
gyakran menekült a lakosság a szigetekre), másrészt magas vízállás esetén a husza
dik század közepéig komoly veszélyt jelentett. Az úgynevezett vizes években sok 
régi, vertfalú ház összedőlt, utoljára 1941-ben. A mocsáron hosszú ideig csak két 
helyen lehetett átkelni, a Felső hídon, amely a régi rekettyéi útban volt, és az Alsó 
hídon, amely a mai Szász Károly utca végén volt. Ezt a hidat azonban csak a szőlők 
megközelítésére használták és éjszakára lakattal lezárták.

Harangostó. A Halastó legnagyobb szabad vízfelülete volt. A 19. században 
Cserepes tó néven szerepel. Helyi hagyomány szerint a török időkben a tóba 
sülyesztették a város harangját. A Dong-éri csatorna megépülésével lecsapolták, ma 
a vásártér van a helyén. Az egykori tó a Tinódi utcától délre, a Templomhegy és Tó 
utca között terült el, és magas vízálláskor egészen a jánoshalmi vasútvonalig terjedt.

Hármas határ. Határpont Kováts György 1761-es térképvázlatán Kecel, Csala 
és Halas határainak találkozásánál. A keceli határper után már a halasi határon kívül 
került. A hármas határ kifejezéssel gyakran találkozunk. Három helység vagy pusz
ta határainak találkozását hívták így, legtöbbször a szomszédok felsorolásával, pl.: 
„balotai, kiszállási, tompái hármas határ”.

Hármas hegy. Magaslat a város északkeleti részén. A város 1761-es térképén 
már szerepel, ennek alapján lehetséges, hogy az a domb, amelyen ma a Sáfrik féle 
szélmalom áll. Nagy Szeder István szerint a Bajza utca végén, a mostani vasúti 
átjáró körül volt. A név szerepel Balla Antal 1781-ben készült térképének címében, 
amely szerint a térkép a Hármas hegy körül fekvő kenderföldeket ábrázolja,40 de a 
Hármas hegyet nem tünteti fel, csak a Fekete hegyet.

Hosszúhát.41 (45) A majsai határperben szereplő helynév, 1747 előtt itt húzódott 
a határ.

Hosszúsik. (127) Alsószálláson a szegedi országút 7. kilométerkövétől délre hú
zódó szántóföldek. Áthúzódik Eresztőbe is, környéke homokos, dombos vidék. A
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harmadik katonai felmérés későbbi térképein egy északabbra található magaslat el
nevezése.

Inoka. Puszta Fehértólól keletre a jánoshalmi országút északi oldalán. Közte, és 
az Alsó Öregszöllők között van Alsó kistelek.

Inokai tó. (119) Inoka nyugati oldalán, a Fehér tóval párhuzamosan hosszan 
elhúzódó tó. Ma már csak a száraz tómeder látható. Pesty Frigyes helynévtárában 
még azt olvashatjuk, hogy „az egész határban csak ezen tó kiapadhatatlan”. A tó 
régen valóban mély lehetett, mert 1949-ben Megyeri János szegedi biológus így ír 
róla: „...sehol sem találtam nyílt víztükröt... A nádból, gyékényből képződő ingó láp 
alatt 50-100 cm mélyen azonban víz van”.

Iparszöllők. (2) Újszöllők. A Fejetek és a Sóstó között az 1850-es években 
kiosztott szőlők. Ezután kezdték a régebbi szőlőket Öregszöllőknek hívni.

Jankováczi út. Jánoshalmi út. Nagyjából a mai országút nyomvonalán haladt. A 
szabadkai útból nyugatra ágazott ki, a mai elágazástól délebbre. Ez az útszakasz is 
megvan, kissé kanyargósán halad nyugat felé, és a kopolyai elágazás előtt csat
lakozik a mai müúthoz. A 18. században csak erre lehetett dél felől megkerülni a 
várost, illetve a Halastót.

Járószék. (6) A Sóstótól délkeletre fekvő vizenyős, vízállásos terület. Az 1761- 
es térkép már jelöli. 1805-ben a „Mészárszékhez adatott Járószék nevezetű kaszáló 
felosztatott” a két mészárszék bérlő, Monda Mihály és Dózsa Gergely között.42

Jegenyefa hármas határ. (108) Jellegzetes 18. századi helynév. Pontos helye ma 
már természetesen nem állapítható meg. Az egykori határjárási jegyzőkönyv szerint: 
„Kevéssé tartván napkelet felé levágatott jegenye fa  szárnya végire bizonyos halom 
oldalban”.43 A további szövegből kiderül, hogy ezen a ponton volt Halas, Harka, és 
Zsana hármas határa.

Józsa völgye. Neve után ítélve hoszabb, mélyebben fekvő terület a mai Felső
szálláson. A 18. századi földkönyvekben említik a nyomási földek osztólajstro
maiban. A Fundi Liber is több helyen említi. Térképen vagy egyéb vázlaton eddig 
nem fordult elő.

Juhász temetés.44 (153) Az 1761-es térképen a jankováczi út északi oldalán a 
régi halasi határ közvetlen közelében kereszttel megjelölt hely. Egy 1756-ban felvett 
tanúkihallgatási jegyzőkönyvben a tanúk pontosan elmondják az eset körülményeit. 
Eszerint a juhászt a határtól 118 lépésre a halasi földön találták, ezért a halasiaknak 
kellett eltemetniök. Az eset 14 évvel korábban, tehát 1742-ben történt. Ennek elle
nére a területet a jankovácziaknak ítélték. Közvetlen közelében van a Tímár temetés.

Kácsás lapos. (162) Szittyós, vizes alacsonyabb terület Göbölyjáráson, a puszta 
déli részén. A lakosok sertéseit itt tartották1825-től.

Kácsás. (120) Vizenyős, lapos terület Inoka déli részén, a jankováczi út mellett.
Kakas strázsája. (95) Magaslat az 1761-es térképen. Lásd: Kakashegy 1.
Kakashegy 1. (44) Magas homokdomb Rekettye keleti részén a keceli ország

úitól északra. Fontos térképészeti alappont, 27 méter magas betontorony van a tete
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jén. Pesty Frigyes helynévtára szerint itt volt a Kakas strázsája. A Kováts György 
térkép szerint északabbra.

Kakashegy 2. (130) Zsanán a szegedi út 12. kilométerétől északra kb. 2 kilo
méterre. Nagy Czirok László is ezen a néven ismeri, az újabb katonai térképek is 
feltüntetik.

Kalapár.45 Egyes régi okmányokban Kara Pál, Karapály. Puszta Halastól kelet
re. Ma Felsőszálláshoz tartozik. A Karapái nevet ma már nem használják. Birtoklá
sáért sok vita folyt, annak ellenére, hogy Eszerházy Pál nádor már 1693-ban okle
vélben erősítette meg Halas városát „Reketyés, Eresztő, és Kara Pál neveű bizonyos 
feöldek” birtokában.

Kalapos. (143) Fehértón a tótól nyugatra fekvő legelő. A név eredete ismeretlen.
Kántor kaszáló. Az Öregszöllők északkeleti részén fekvő kaszáló, ma is isme

rik.
Kápolna hely. (39) A katolikus temető délkeleti sarkán ma is meglévő magaslat. 

Itt a források szerint épülettörmelék, régi pénzek kerültek elő. Révész György és 
Pesti Frigyes régészeti lelőhelyként említik.

Káposzta földek. A Feketeföldek vizesebb, alacsonyabb részein a lakosok szá
mára kiosztott földek. A magasabb részen voltak a kukoriczaföldek.

Karányi sík. (103) A Fejetektől nyugatra elterülő kisebb lapos terület.
Kaszap kútja. (159) Régi itatóhely Fehértó puszta délkeleti részén az ivánkai 

határ mellett. Az 1761-es térképen már szerepel, ma már nincs meg.
Kenderföldek.4 A Fekete hegytől nyugatra, a mai Szakmunkásképző Iskolától 

kezdődően a lovaspályán keresztül a vasútállomásig terjedő mélyebb terület Balla 
Antal 1781-es térképén.

Kenyérváró hegy. (180) A mai Balotaszállás vasútállomástól keletre lévő kisebb 
magaslat, ahol a pásztorok előre megbeszélt időben várták a városból részükre ki
küldött élelmet.

Kerek hegy. (79) Határjel Kováts György térképén Halas és Bánegyháza között.
Kerek rét. (145) Kerek alakú nádas a Fehértó alsó részén a Rácitató és a Feredő 

hely között. Gózon László 1813-as térképén már szerepel, még az 1970-es években 
is megvolt.

Kétágú halom. Határjel az 1761. évi térképen Halas és Kígyós között.
Kétágú hegy.47 (152) Határjel Halas és Jankovátz között. A mai Terézhalom és 

Erdőszél vasúti megállók között volt, pontos helye ma már nem állapítható meg.
Kétágú rét. A Fehér tó nádasainak északi része, amely a nyílt víztükröt két ágra 

válva, keletről és nyugatról közrefogta.
Kettős kopolya. Már az 1761 évi térkép is tartalmazza, ma is ismert helynevünk. 

Két kisebb vizesgödörről kapta a nevét, ezek mára eltűntek. Később itt vasúti megál
ló volt Kopolya néven.

Kis András réve.48 (18) A mai Rét utca vége és a Felső sziget déli oldala között
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volt. Gózon László 1811-ben készül térképvázlatán szerepel. Révész György fel
jegyzései szerint itt régészeti lelőhely van.

Kis Rekettye. (97) Sík terület Rekettye északnyugati részén, a régi keceli 
országút északi oldalán. Az 1761 évi térkép ezen a területen művelt földeket jelez. 
Itt volt a Bábut bokra, később a Gózon bokra.

Kis sík 1. (128) A szegedi országút északi oldalán a 8-9. kilométerénél található 
szántóföldek. Az 1786. évi határfelosztás 10. szakasza: „Kis síki, nyomási csorda
járás ”.

Kis sík 2. (89) Felső szálláson a Kakashegytől északra, a homokdombok között 
fekvő laposabb terület. Az 1854. évi térképen szerepel.

Kis Sóstó. (7) A volt szovjet laktanyával szemben a vadkerti út keleti oldalán 
volt. Ma már jórészt beépült. A Vízmű telepe és a tűzoltóság itt épült.

Kis tó.49 Régi vízállás a város belsejében a 18. században, a mai Kertész, 
Szathmáry Sándor és Székely utcák mentén. Később föltöltődve Sárállásoknak 
hívták, majd Bánomkerteknek. 1784-ben „Deák János utza tizedes a Kis Tó mellet
ti házak sorában” kapott házhelyet.

Kiserdő.50 (105) A város egyik erdeje a kötönyi határ mellett. Főleg szilfákból 
állott, nevezték Szilosnak is. Itt volt a kiserdei csőszház. Kováts György térképe jelzi 
név nélkül.

Kispince.51 (37) A város egyik kocsmája a mai Kígyó és Ady Endre utcák déli 
sarkán volt. 1747-ben építették. Az elmúlt években lebontották.

Kobozi síkja. (100) Rekettye keleti részén, a mai Gubodi út közepe táján elterülő 
síkság. Korábban itt volt a Postakaszáló. A Gubodi név a Kobozi eltorzult formája. 
A név már az 1761. évi térképen is szerepel.

Kocsmák.52 A város 1779. évi vagyonleltára szerint: „A városban belül egy ven
dégfogadó, három belső, és két külső kortsmák” vannak. Ebben az időben a vendég- 
fogadó a Kossuth és Bokányi utcák délnyugati sarkán lévő autóparkoló helyén volt. 
A három belső kocsma a Békás, a Kispince és a felső kocsma volt. A felső kocsma 
lett a későbbi nagyvendéglő. A két külső kocsma: a bodoglári csárda és a pirtói 
csárda.

Kőhalom 1. (77) Magaslat Bodogláron a táj ói határ mellett, közel a majsai 
határhoz. 1761-ben már ezen a néven szerepel Kováts György térképén. Régóta 
ismert régészeti lelőhely, templomromot rejt.

Kőhalom 2. (165) Magaslat Balotán a balotai nagylaposon. Pesty Frigyes sze
rint: „a 14. században élt Balta kun kapitánynak, kiről a mai Balotai puszta, hajdan 
Baltaszállásnak neveztetett e kőhalom jelöli hajdani lakását”. A halom ismert régé
szeti lelőhely, az 1940-es években Nagy Czirok László is kutatta.

Kőhalom 3. (170) Határjel Eresztő puszta és Mérges határán. 1761. évi térképén 
Kováts György már feltünteti. Pesty Frigyes helynévtára szerint itt is találtak régi
ségeket. 1799. június 16-án tartott határjárási jegyzőkönyvhöz készített térképváz-
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laton Kőhalom, az 1811. június 5-én Szegeddel közösen tartott határjárás vázlatán 
Templom hely, a szövegben Templomhegy néven szerepel.53

Kőkút. Zsana puszta délkeleti része, egyes forrásokban önálló pusztaként is 
említik. Nevét az itt bányászott réti mészkőtől kapta. Az elnevezést legtovább a 
Kőkúti csárda őrizte.

Kőkúti csárda.54 A szegedi út déli oldalán, -  tulajdonképen Eresztő pusztán -  
volt a határ közvetlen közelében. 1767 körül épült és az 1870-es évek elején szűnt 
meg csárdajellege. Sok helyi pásztor és betyártörténet színhelye.

Körtefás sziget. (9) A Halastó északi részén a Felső sziget északi csúcsától 
északnyugatra fekvő sziget. Ma a Dong éri csatorna kanyarulatánál található. 
Esetenként szerepét összetévesztik a Natkai szigetével. Pl. tévesen háborús 
menedéknek tartják.

Kötönösi kőhalom. (174) Határdomb a halasi, mérgesi, öttömösi és szegedi 
határok találkozásánál. Ma is meglévő magaslat, kődarabok találhatók rajta. Az 
1761-es térkép jelzi. A „kötönösi” név valószínűleg elírás.

Kővágó. (138) Kővágó lapos. Zsana puszta délkeleti -  Kőkútnak is nevezett -  
részén a szegedi országút északi oldalán, az országút, és a Cziprus tó között fekvő 
alacsonyabb terület, ahol a 18-19. században réti mészkő-kitermelés folyt. Gőzön 
László 1813-ban készült térképén szerepel.55

Köveshalom. (68) Pesty Frigyes szerint: „a félegyházi úttól északra, itt is kő, 
tégla, épületrom helye van, körülte I. László, és IV. Béla pénzei találtattak”. 
Térképen a név sehol nem fordul elő. Kováts György ezen a környéken templomro
mot jelez. Maga a név már egy 1451. évi oklevélben szerepel „Keweshalom” 
fomában.56

Kukorica földek. Lásd: Feketeföldek.
Kukoricahegy. Magas homokdomb Bodoglár északi részén a Sós úttól nyugatra. 

Egyes vélemények szerint azonos az 1761-es térképen szereplő Bodoglári strázsa- 
heggyel.

Kuruc hegy. Kuruchalom. Az 1703. évi halasi csatában elesett kurucok első 
nyughelye. A vasútállomástól délre a Vasút utca keleti végénél. A múlt században 
szélmalom állt a tetején. A halmot feltárták, elhordták. A kurucok maradványait a 
kuruc szobor előtti sír őrzi.

Kút kopolya. (155) Határjel Fehértó és Jánoshalma között a 18. században. 
Jelenleg Jánoshalma területén van, pontos helye ma már nem azonosítható. Koplya- 
kút sok volt a határban, bár a tanács tiltotta ásásukat, mert az elhagyott kopolyakút 
veszélyt jelentett emberre és állatra.57

Kuti hegye. Magaslat Füzesen, pontos helye ma nem ismert. Nagy Czirok 
László szerint az ún. Szűk út mellett volt, míg más levéltári források a mélykúti út 
mellé helyezik. Fontos régészeti lelőhely. Lehetséges, hogy itt volt az egykori 
Füzesi templom.

Láda homokja. (55) Homokos, sivatagos terület Pirtó délkeleti részén. Az első
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katonai felmérés térképszelvényén „homoksivatag” jelöléssel szerepel. Nagy Szeder 
István tanyatérképén valós helyétől délebbre van feltüntetve.

Lándzsás. (134) Zsanán lévő erdő neve. Pesty Frigyes helynévtára szerint „több
nyire lapályos tájék, a környékén több vas, s lándzsa darabok találtattak, s találtat
nak.”

Lángi hegy. (47) Kisebb magaslat az Alsó fekete földek között a Templomhegytől 
délre. Régészeti lelőhely.

Lázár. (43) Lázárka. A Szántó Kovács utca és a Szabadkai út határolta lakóne
gyed. A 18-19. század fordulóján osztottak itt házhelyeket. A várostól kezdetben a 
Bárányfok nevű sárállás választotta el. Az első ház építőjéről Lázár Jánosról nevez
ték el. Ez a város első mérnökileg megtervezett területe.

Lőrinc kútja. A külső református temetőtől délre fekvő vizenyős terület neve, a 
Lőrinc család emlékét őrzi.

Magyari tölgyes. (62) Kováts György 1761. évi térképén szereplő határrész 
Bodoglár északi részén a határ közelében. A térképen alkalmazott jelkulcs szerint 
nem erdő, hanem magaslat. Más helyen nem fordul elő.

Mély víz sziget. Lásd: Felső sziget, Fekete földek.
Mélykúti út. Halas fontos közlekedési útvonala a 18-19. században. Ezen az 

úton közlekedett az 1789-ben megindult Buda-Zimonyi postajárat. Kezdetben a 
postakocsi útvonala a Főutca, Petőfi utca, Tó utca vonalában haladt, és úgy kanya
rodott a tó mellett. Később áthelyezték a szőlők közé az Alsó hídon át, nagyjából a 
mai Kopolyai út vonalára. Napjainkra egyes részeit már elszántották a határban.

Ménesakol 1. Levéltári adatok szerint több is volt, valószínűleg a város 
tenyészállatait tartották itt. 1794-ben „öregebb Seni János részére házi fundus 
resolváltatván a régi alsó ménes akol helyin... 863 négyszögölekben”. Az iraton 
vázlat is van, amely egy szabálytalan ötszög alakú területet ábrázol. Helyét más 
vázlat alapján a Kuruc halom környékén lehet meghatározni.58

Ménesakol 2. Pesty Frigyes említi: „mely sáncz nyomait mutatja, különben 
kaszálónak használtatik. Topánok több, mint egy század óta bírják.” Valószínű, hogy 
azonos a „Kovács tanya” néven számontartott régészeti lelőhellyel, mivel a Topán 
családnak azon a területen voltak birtokai.

Miskolci gát. Fehértó délnyugati részén a Szárazrétet választotta el a tóme
dertől. Nevében feltehetőleg a Miskolci Kerekes család nevét őrzi.

Nádas állás 2.59 (71) Hármas határpont Majsa, Szánk és Bodoglár között a pusz
ta északi részén. Az 1761-es határtérképen szerepel.

Nádas állás 1. (154) Határjel Jánoshalma és Kunfehértó között. 1765-től János
halmához tartozott, Kováts György 1761. évi határtérképén már szerepel.

Nádas Kopolya. (4) Vízállás a Sóstótól keletre. 1761-ben a határtérképen már 
szerepel. Még a 20. század 70-es éveiben is meglévő nádas volt. Az utóbbi években 
kiszáradt.

Nádas tó. Lásd: Halas tó.
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8. A régi ménesakol (A.) és környéke egy 1797-ben készült vázlaton.
1. A mai Kossuth utca, 2. Kuruc szobor, 3. Bercsényi utca, 4. Dékáni Árpád utca 

Kiskunhalas Levéltár V. 201. b. G-60-95. Szalai Sándor rajza

Nadrágfenék. (42) A Tabán délnyugati oldalán a Polgár és Tinódi utcák vonala, 
amely emlékeztet egy ülő alakra. Egy 1821-es térképvázlaton már e néven szerepel.

Nagyhalom. Lásd: Templomhegy, Vajda hegye.
Nagy rét. Lásd: Halastó.
Nagytó. (13) A Halas tó része. A mai sportpálya területén létezett, nyílt vizű tó, 

amely télen a város fiataljainak kedvelt korcsolyázóhelye volt, nyáron pedig a 
Kertész utcai lakosok liba- és kacsafalkáitól fehérlett.

Nagyvendéglő. (34) A városháza északi oldalán volt, kezdetben felső kocsmának 
hívták, mert abban az időben a városi vendégfogadó a városházától délre volt. Ké
sőbb itt volt a postajárat városi állomáshelye. A 19. században a város kulturális és 
társadalmi életének egyik központja. Egy 1841-ben készült jegyzőkönyv szerint volt 
a fogadóban többek között olvasó- és biliárdszoba, a vendéglő kis szobája (külön
terem?), borivó nagy szoba, táncterem, ruhatartó szoba. A táncteremben karzat is 
volt a zenészek számára, a 19. században itt tartották a városban szereplő vándor 
színtársulatok előadásaikat. A városháza kibővítésekor lebontották, ma park van a 
helyén.

Ostrihát. (116) Okrugli-hát. Magaslat Fehértótól észak-nyugatra. Az 1761-es 
határtérképen és a fehértói határper anyagában fordul elő a neve. Valószínűleg török 
eredetű szó. Ma már a pontos helyét nem ismeijük.
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Ó-temető. (33) A város régi református temetője, amelyet 1778-ig használtak. 
1845-ben a Kerületek felszólítására itt jelölték ki a város epreskertjét. Előtte a 
terepet rendezték és a magasabb részek földanyagával feltöltötték a közeli sárállá
sokat. Az előkerült koporsó- és csontmaradványokat közös sírba temették. Később 
sétatérnek, promenádnak hívták. 1892-ben a helyén épült fel az új református gim
názium.

Ördög árka. (72) Mesterséges árok, amely a szanki határtól kezdve Harkán, 
Felsőszálláson és Alsószálláson keresztül húzódott. A Majsai határperben vitatott 
volt a neve, ezért a város Тагу Gerzson földmérővel 1821-ben az egész határban 
felmérette. A bodoglári szakasz közelében több régészeti leletet is találtak. Eredete 
tisztázatlan, ma már nem ismerhető fel a felszínen.

Öregszőlők. A várostól, a Halastótól és a Fekete földektől nyugatra elterülő 
szőlőültetvények mai neve. A területen már régóta, valószínűleg a török idők óta ter
mesztenek szőlőt. Az 1797-es városleírás az itt termelt borról, mint a lakosok egyik 
legfontosabb megélhetési forrásáról emlékezik meg. A szőlőket az 1761-es térképen 
szőlős-kerteknek, a levéltári iratokban gyakran Seregélyesnek, promontóriumnak, 
vagy Szőlőhegynek nevezik. Megközelítésük az Alsó hídon, Kis András révén, vagy 
a Felső hídon keresztül történt. Öregszöllőknek az 1850-es évektől kezték hívni, 
mert ekkor osztották ki az kezdetben Újszöllőknek nevezett Iparszöllőket.

Pap Istók hegye. (156) Magaslat Fehértó puszta déli részén a szántóföldek 
között. Kováts György térképén szerepel.

Patika-kert. A 19. században a patikusok használatára adott kert. A mai Bükkö- 
nyös északi odalán volt. Az 1854-es térkép feltünteti. Később felosztották házhe
lyeknek. 1929 nyarán ezen a területen jelentős régészeti leletek kerültek elő. A lele
tekről a Kiskunhalas Helyi Értesítője tudósít 1929. június 15-i, július 10-i és 17-i 
számaiban.

Patzal utca. A mai Paprika Antal utca neve a 19. század elején. Később Vágó 
utcának hívták. Mindkét elnevezés arra utal, hogy a környéken lehetett a város 
„vágószín”-je, amelyről a város vagyonleltárában találni adatot.

Pék árok. A Natkai sziget irányában a Szilády Áron és Magyar utcák felől a tóba 
vezető árok, amely valószínűleg a sárállások fölös vizét vezette le. A közelében 
Nagy Czirok László feljegyzése szerint egy pék háza állott és erről nevezték el. Ma 
az Árok utca emlékeztet rá.

Piacok. (24) A 18-19. században a református templom déli oldalán a mai park, 
illetve az I. világháborús hősi emlékmű helyén volt. 1864-ben Halácsy Miklós már 
parkot tervezett erre a területre. A városnak a 19. század végére hat piactere volt, 
amelyeken más-más termékeket árultak. így volt búzapiac, -  káposzta, dinnye és 
burgonyapiac, -  kézipiac (ez volt a mai értelembe vett hetipiac), -  baromfipiac 
(tyúkpiac), -  gabonapiac, széna, szalma, fa, állat és sertéspiac. Az egyes piacok 
elhelyezkedését Ledényi Ferenc városi mérnök 1893-ban készített „Halas r.t. város 
piacztereinek elhelyezkedése” című vázlatáról ismerjük.60 A hetipiac később átkerült
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a nagyvendéglő helyére, majd a Bethlen térre, s végül a Mátyás térre. Mai helyére 
az 1950-es évek elején került.

Piatz hegye. (40) Magaslat a Tabánban a tópart közelében, a mai Zerge és Hu
nyadi utcák találkozása körül lehetett. Ez a terület mai is magasabb a környezeténél. 
Pesty Frigyes helynévtárában valószínűleg téves olvasás miatt Rácz hegyként van 
felvéve. Balla Antal 1781. évi térképén is megtalálható.

Pincehegy. (121) Régészeti lelőhely az Inokai tó alsó végétől nyugatra. Pontos 
helye ma már nem határozható meg. A Pince-hegytől délre az 1860-as években 
jelentős régészeti lelet került felszínre, ezért fontos lenne lokalizálása.

Pincehely. Az 1786-os határfelosztásban a kilencedik szakasz egyik határpontja, 
ahol a határvonal „ az Ivánkái, Mádai és Fejértói, Mádai, Jankói és Fejértói hármas 
határokon által egész a jankováci út mellett lévő pincehelyig” húzódik. Fehetséges, 
hogy azonos a Pinceheggyel.

Pipa rétje. (46) Az Alsó-feketeföldek és az Öregszőlők között elhúzódó vize
nyős, lapos hely a Templomhegytől nyugatra. Korábban valószínűleg vízállás is volt, 
ebben az időben a Templomhegy és környéke egy, csak észak felől megközelíthető 
félsziget volt.

Pir-tó. (52) Nagy kiterjedésű nádas tó a tázlári határ mellett. A tázlári határper
ben a város határát a tó közepén jelölték ki, hogy a tázláriak is itathassanak a vizé
ben. Az 1970-es években még sok víz volt benne, mára kiszáradt.

Pirtó. A halasi határ északi részén a Vadkerti postaúttól nyugatra aTázlári határig 
elterülő puszta, nevét a hasonló nevű tótól kapta, ma önálló község.

Pirtói csárda. (51) A Vadkerti postaút mellett a mai falutól északra az országút 
jobb oldalán volt. A postakocsi itt is megállt, környékén a 18. században nagy vásá
rok voltak. Az épület egy része romos állapotban ma is megvan.

Pirtói strázsa. (50) Magaslat Pirtón a pirtói csárda és a tó között. Az 1761-es 
térképen szerepel, pontos helye nem ismert.

Pitske bokra. (84) Határjel Halas és Csala között. Ma Kecel területén van, pon
tos helye nem ismert, nevében valószínűleg növénynevet rejt.

Postakaszáló.61 Rekettyén a mai Gubodi út közepe táján keletre, lapos terület, 
amelyet a postamesterek használtak.

Postakert. (14) A mai KISZ-lakótelep területén volt, a postamesterek 
használták. Később ezen a területen helyezkedett el a városi kertészet és a neve 
városkert volt. Az 1864-es térképen szerepel.

Potykás kocsma. A régi vendégfogadó későbbi neve, helyén ma az OTP-vel 
szembeni parkoló van.

Pörnyehalom. Révész György feljegyzéseiben szereplő fontos régészeti lelő
hely. Pontos helye sajnos nem ismert, Nagy Czirok Fászló szerint a Templomhelytől 
nyugatra volt.

Professzor sziget. Fásd: Alsósziget, Natkai sziget.
Promenád. Fásd: Ótemető.

319



Promontorium. Lásd: Öregszőlők.
Rácitató. (146) Fehértó délnyugati partján lévő régi itatóhely. Valószínűleg a 

Rákóczi-szabadságharc idején erre portyázó rácok emlékét örökíti meg. Gózon 
László 1813-ban készült térképén is szerepel. Valószínűleg azonos a Kisitató néven 
nyilvántartott régészeti lelőhellyel, a Rácitató nevet több forrás is említi, de a kis 
itató sehol sem fordul elő.

Rajatsa Torina.62 (150) Magyarul: juhállás. Kováts György 1757-ben készült 
Fehértó térképén az erdő közepén lévő hely. Sütő József szerint a 17-18. században 
itt élt rác lakosságra utal.

Régi szénáskert. (25) Lásd: Szénáskert.
Régi várostanya. (135) Zsana középső részén feküdt. A város zsanai gazdaságá

nak neve. A harmadik katonai felmérés térképein magaslati pontként szerepel.
Rekettye. Puszta az Öregszőlőktől nyugatra. A török kiűzése után sokáig vitás 

terület volt, a város szerint sosem volt önálló puszta, hanem a város földjének (ter
rénumának) része. 1693-ban Eszterházy Pál megerősítette a várost a puszta birto
kában. (1. színes kép)

Rekettyéi nagylapos. (99) Rekettye déli részén a keceli út déli oldalán az úttal 
nagyjából párhuzamosan húzódó alacsonyabb terület. Itt voltak a Rekettyén kiosz
tott szántóföldek. Vizét a Bogárzó vezette le a keceli örjegekbe.

Rekettyéi strázsa. (102) A mai keceli országúttól északra, körülbelül a két isko
la között található magaslat. Szerepel az 1797-es városleírásban és az 1786-os ha
tárfelosztásban is.

Rekettyés. (12) Kisebb vizenyős, bokros terület a Felsőöregszőlők keleti oldalán 
a. Kántor kaszálótól délre. Az 1864-es térkép feltünteti.

Rókalik. Határpont Harka, Kötöny és Bodoglár hármas határánál. A határperek 
határjárási jegyzőkönyveiben gyakran szerepel.

Rókalikas. (117) Fehértón a tótól északra elterülő változatos, dombos, itt-ott 
vizenyős táj.

Rókalukak. (66) A majsai határperben szereplő helynév, jelenleg a majsai határ
ban van.

Sajtos hegy. (123) Magaslat Füzesen a jánoshalmi országút 4. kilométerénél az 
országút bal oldalán. Régészeti lelőhely.

Sajtos rét. (122) Vízállás a Sajtos hegytől kissé nyugatra a jánoshalmi út északi 
oldalán. Ma már kiszáradt. Környékén több jelentős régészeti lelet került elő. Pl.:
IlI.Valentiniánus győzelmi verete.

Sanyarú sarok. (19) Városrész a mai Rét utca, a Csónak és a Szilády Áron utca 
északi részének nyugati oldala határolja. Korábban a Felszeg része volt, itt volt a Kis 
András réve is.

Sárállások.63 (20) A város belső területein korábban volt vízállások (Kis-tó) 
helyén kialakult mély fekvésű vizes helyek. Ezeket a szárazabb években beépítették, 
a házak magas vízálláskor jórészt összeomlottak. Később ezeken a területeken ala-

320



7. A halasi piacok. Ledényi Ferenc térképe, 1893. Kiskunhalasi Levéltár V. 273. b. Tanácsi iratok 35. doboz 
a. Az utca szabályozáskor elfoglalt terület. A régi búzapiac. (Ma az Ady Endre utca északi része.) b. Káposzta, dinnye, burgonya piac. 

c. Hetipiac. (A Hősök tere nyugati része, a Hősök szobra körüli terület.) d. Baromfipiac, „tyúkpiac”. (A Bethlen Gábor tér nyugati és középső része.) 
e. Gabonapiac, búzapiac. (A Bethlen Gábor tér keleti része.) f. Széna-, szalma-, fa-, sertéspiac. (Mátyás tér.)





kultak ki a Bánom-kertek, amelyek szintén gyakran szenvedtek vízkárt. Sárállások 
voltak a Nagy-tótól délre a Kertész utca nyugati, a Szatmári Sándor utca keleti 
oldalán és a Székely utca vonalában. Sárállás volt a Szántó Kovács utca vonalától 
kissé északra is. Ez volt a Bárány fok.

Sárközi út. A Fehértó nyugati oldalán a templomhely mellett nyugatra elka
nyarodó régi út. Egyes levéltári források régi fahordó útként említik. Feltehetőleg 
ezen az úton szállították a város bérelt gemenci erdőjéből a fát.

Sasheverő hegy. (118) Magas homokdomb Fehértótól keletre.
Sasheverő. (173) Pusztarész Balotán a kisszállási határ közelében. A katonai 

térképen Sasheverő erdő néven szerepel. Az 1854-es határtérkép is feltünteti.
Sebi homokja. Hármas határpont Kígyós, Ágasegyháza (Majsai puszta) és Halas 

között.
Sertéspiac. A mai Mátyás tér helyén volt. Itt árulták a lábasjószágot, fát, takar

mányt is.
Semjék. (176) Az 1761-es térképen kisebb vizenyős terület Kisszállás és Balota 

határa mellett. A Semjék kifejezés gyakran szerepel helyneveinkben.
Seregélyes. Az Öregszőlők 18. században használatos neve. Az 1786-os határ

felosztás hatodik szakasza: „Seregélyes nevezetű szöllők, a körülötte fekvő kuko- 
ritza, káposzta földekkel, és egy kevés kaszálóval együtt.”

Sétatér. Promenád. A  mai Szilády Áron Gimnázium helyén volt. Itt volt 1778- 
ig a város temetője, az Ó temető. Sétatérnek a 19. században hívták.

Simon semjék. (104) Vízállásos terület Felsőszálláson a Kötönyi határ köze
lében. Az 1786-os határfelosztásban ezen a területen volt a „Simon semjéke mel- 
lyéki nevezetű marhajáró”.

Sós út. Kiskunmaj sáról Soltvadkertre vezető régi országút. A Szeged-Duna- 
földvári sószállító út része volt.

Sós-tó. (3) Szikes vizű tó a várostól északra. Az 1797-es városleírás szerint 
szikes vize miatt a halak nem maradnak meg benne, de gyógyhatása miatt fürdésre 
kiválóan alkalmas.

Sóskabokor 1. (60) Határjel Halas és Bánegyháza között. Pontos helye már nem 
ismert, ma Imrehegy területére esik.

Sóskabokor 2. (115) Határdomb Halas és Jankovácz között. A határjárási jegy
zőkönyvekben említik, 1765-től Jánoshalmához tartozott.

Sövényes-kút.64 (16) Itatóhely a várostól nyugatra az Eperjes hegy közelében. 
1864-ben még ismerték, Nagy Czirok László szerint a mellette növő sövényről 
nevezték el, más források szerint sövényfonattal volt körbevéve.

Strázsa-hegy. Az 1761-es határtérkép, s ennek alapján a Pesty Frigyes féle hely
névtár Halas határában 12 strázsahegyet említ. Egyrészüket az 1786-os határfelosz
tás határpontként említi, Gyárfás István a magyarok előtt itt élt népek őrhalmainak 
tartja ezeket. Valamennyi pontos helyét ma már nem lehet megállapítani. A város-
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9. A halasi vásártér. Gőzön László térképe, 1821 
Kiskunhalasi Levéltár V 201. b. Aa-154-5.
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Só és szalonna árulók

10. A halasi vásártér 1821-ben. A vázlat szerint a vásártér ebben az időben 
a mai Dékáni Árpád utca keleti oldalán volt
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ban a Felsővárosi iskola helyén később Akasztó hegynek nevezett magaslat is strá- 
zsahegy néven szerepel 1761-ben.

Suba-kopolya. (124) Kisebb vízállás afüzesi nagy laposon. Ma már kiszáradt.
Sűrű-Tajó. Tajó középső, sűrűn betelepült része. A 19. században itt volt a város 

táj ói gazdaságának központja.
Száraz-rét. Fehértón a tótól délre fekvő, már kiszáradt nádas, szittyós terület. A 

tótól a Miskolci gát választotta el. Gózon László 1813-as térképén szerepel.
Szarkás. A halasi határ legnyugatibb része. Az 1761-es térképen Terrénum 

Szarkás néven szerepel, később Debeákkal egyesítve Szarkás-Debeák néven önálló 
puszta lett. Ezen a területen volt az AIkolsík, az Argílus, a Szarkási kút. A keceli 
határperben nyugati részét Kecel kapta.

Szarkási kút.65 (82) Itatóhely Szarkáson a csalai határ közelében. Az 1786-os 
határfelosztás határpontként említi az összeírási szakaszok között. Korábban több 
vita zajlott a szomszédos puszták birtokosai és a város között a kúton történő itatás 
miatt.

Szarkási strázsa. (90) Magaslat a régi sárközi út déli oldalán. Szerepel a 18. 
századi térképeken és Pesty Frigyes helynévtárában is.

Székhalom. Határhalom Halas és Mérges között a Balota szék szomszédságá
ban. Egy 1799-ben készített térképvázlaton is szerepel.66

Szénáskert. A város első szénáskertje a mai Bundzsák István utcától keletre volt 
a mostani lakótelep helyén. Ez volt a régi szénáskert.61 1793-ban „a városnak nap
keleti oldalán, a szabad legelőn árkoltattak két nagy takarmányos kertek”, írja Tooth 
János. Ezeket hívták Alsó, ill. Felső szénáskertnek. Az Alsó szénáskert a volt Ikarusz 
gyárteleptől délre a Szegedi út keleti oldalán volt, a Felső szénáskert a Ganz-gyár 
területén. Emlékét a Szénás utca őrzi.

Szilágyi járása. (61) Bodoglár legészakibb pontja. Az 1761-es térkép, és több 
hatáijárási jegyzőkönyv említi.

Szilos. Lásd: Kiserdő.
Szőlőhegy. Lásd: Öregszőlők.
Szőlős hegy 2. (72) Határjel Vadkert, Tázlár és Halas hármashatárán. Nagy 

Czirok László szerint nevét onnan nyerte, hogy a pásztorok régen itt szőlőt ültettek.68
Szőlős-hegy 1. (81) Határjel Halas és Kecel között.
Szőlős-kertek. A mai Öregszőlők elnevezése 1761-ben.
Szűk-út. Az Alsó fekete földeken keresztül Füzesre vezető földút, amely a 

Gajdói hegy környékén kapcsolódik a szegedi országúihoz.
Tabán. Valószínűleg a város legrégibb része, a Szász Károly, Ady Endre, Révész 

György és Petőfi utcák határolják. Régi házai már jórészt eltűntek, de zegzugos 
utcaszerkezete még jelzi a régi rendezetlenséget. Ez még 1803-ban is olyan mérvű 
volt, hogy az ekkor készült tizedbeosztásban a „házaknak rendetlen építése miatt” 
pnaszkodnak. Sütő József szerint a Tabán név Debeákhoz és a Rajatsa Torinához 
hasonlóan az egykori rác lakosságra utal.
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Tajó. A város egyik önálló pusztája a várostól keletre. Ma Kiskunmajsa határá
hoz tartozik. Az 1699-es összeírás szerint templomának romjai még látszanak egy 
dombtetőn.

Táj ói strázsa. (113) Magaslat Tajó déli részén az 1761-es térképen a Busa 
rétjétől északra. Ma már nem azonosítható.

Táj ói telek. (110) Az 1761-es térképen a Tajó-Harkai határ mellett fekvő terület, 
melyet valószínűleg szántóföldi művelés alá vontak.

Tegzes kútja. (54) Itatóhely Pirtón a tázlári határtól nyugatra. A terület egy része 
még a 20. század elején is a Tegzes család birtokában volt.

Telek 1. Kováts György 1761-ben készült térképén a határ különböző részein 
kisebb foltokban megművelt területek. Érdekes, hogy közelükben gyakran temp
lomrom vagy templomra utaló helynév található.

Telek 2. A katonai térképeken magaslat Alsó Kistelek nyugati részén.
Templomhegy. (45) Nagyhalom. Vajda hegye. Magaslat az Alsó feketeföldeken a 

Tinódi utca végén. Ma a vágóhíd áll a helyén, a századforduló körül itt szélmalmok 
voltak. A halmot 1864-ben átvágták, itt építették meg az átjárást a Halastón. Az 
átvágás alkalmával sok régészeti lelet került napvilágra, amelyeket Révész György 
feljegyzéseiből ismerünk. Egyesek szerint itt állt Halas egykori temploma, s ezen a 
területen zajlott Kinizsi Pál csatája „a fekete sereg” maradványaival. A templom a 
harcok során pusztult el, harangját a tóba süllyesztették, ettől nyerte a Harangos-tó 
nevet.

Templomhely. (142) Fehértón a tó délnyugati sarkánál fekvő magaslat. Az 
1699. évi összeírás szerint a dombon még álltak a templom falmaradványai. 
Környéke régészeti lelőhely.

Tímár-temetés. (151) A jankováczi országút mellett a régi 1765. előtti határ 
közelében kereszttel megjelölt hely Kováts György térképén. Az egykorú tanúki
hallgatási jegyzőkönyvekben a tanúk elmondják, hogy ezen a helyen a török idők
ben három tímárlegényt megöltek és azokat itt is temették el. 1950-ben ennek a 
helynek közelében több csontvázat találtak.

Tizedek. A város a 18. század elején Alszegre, Felszegre és Tabánra tagolódott. 
Ebből az időből származó iratokban gyakori az alszegi, felszegi és tabáni előnév. A 
várost később négy tizedre osztották. Az első tizedbeosztást 1803-ban módosították, 
hogy a házak számozását megkönnyítsék. 1821-ben a város növekedése miatt szük
ségessé vált a tizedbeosztás módosítása. Ekkor hat tizedet alakítottak ki, figyelem
be véve a város további növekedését is. Ez a beosztás a 19. század végéig meg
maradt.

Tó farka. A várost nyugatról lezáró Halastó északi és déli nyúlványait hívták a 
tó farkának. Balla Antal 1781-ben készült térképe a Felső-tó farkán lévő kukori- 
cafoldeket ábrázolja.

Tölgyes. (167) Határrész Balotán a Mérgesi határszélen. Ma magassági pont
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neve a katonai térképeken. Tooth János leírja, hogy itt Balotán volt a városnak egy 
tölgyfából álló „erdötskéje.”

Tyúkpiac. L. Baromfipiac.
Újszőlők. Az 1850-es években a Fejetek és a Sóstó között kiosztott szőlők neve. 

Ma Iparszöllők.
Újváros. A katolikus lakosok részére kijelölt városrész neve a kiépülés után.A 

katolikus templomtól keletre az Arany János, Deák Ferenc és Batthyány utcák hatá
rolta terület.

Ürgés kocsma. (28) A 19. században a város egyik nevezetes kocsmája. Körül
belül a mai Kuruc szobortól délre, az Arany Oroszlán patika helyén volt.

Ürgés kút. (27) Az Ürgés kocsmától északra a Kuruc szobortól pár méterre délre 
lévő kút. Korábban a vásárra vitt állatok itatóhelye volt. Lefedve ma is megvan.

Vadleány ugrása. (65) Pesty Frigyes helynévtára szerint „különös mély buk
kanó völgyecske” Bodoglár északnyugati részén, a Kötönyi határ közelében. A 
katonai térképek a nevet ma is használják.

Vajda-hegye. Lásd: Templomhegy.
Várhely. (157) Fehértó alsó részén a mélykúti postaúttól keletre fekvő magaslat. 

Révész György itt számos régiséget talált. Pesty Frigyes helynévtára szerint hármas 
sánccal körülvett halom, kő- és téglamaradványokkal. Az 1797-es városleírás sze
rint itt volt Tóth Domokos kunkapitány székhelye Mátyás király idejében.

Városkert. Lásd: Postakert.
Várostanya. (148) A város fehértói gazdasága a 18. századtól kezdve. A tótól 

délre az erdő délnyugati sarkán volt, ma is gazdasági épületek állnak itt.
Vásárállás. (26) A mostani Bercsényi utca környéke a 18. században. Déli 

részén volt az Ürgés kocsma és az Ürgés kút. Kelet felé volt az 1778-ban megnyi
tott temető, nyugat felé a régi szénáskert.

Vásártér. (29) A 19. század első felétől a vásárállástól délre a mai Erdei Ferenc 
tér és a Dékáni Árpád utca keleti oldala, itt voltak az árusok sátrai. Elhelyezkedé
sükről 1821-ben térkép is készült.69

Vaska. (139) Fehértói pusztarész a tótól északnyugatra.
Vastaghegy. (114) Flatárhegy a határ nyugati oldalán Fehértó, Csala és Mitre 

között az 1761-es térképen. Ma is megvan, ma Bogárzó délnyugati határpontja.
Vendégfogadó. (34) A városnak az első vendégfogadója annak a parkolónak a 

helyén volt, amely most a Kossuth és Bokányi Dezső utca délnyugati sarkán van. A 
második vendégfogadó, amely később nagyvendéglő néven vált ismertté, a város
háza északi oldalán volt. Ezt 1903-ban az új városháza építésekor lebontották. Ezen
kívül Pirtón és Bodogláron volt pusztai vendégfogadó.

Vesztőhely. (44) A város 1854-ből származó térképén a mai Átlós úttól délre a 
Szegedi út közelében volt. A közelmúltben töltésnek elhordták.

Zöld domb. (83) Határjel Halas és Pokárd között az 1761-es térképen.
Zöldhalom 1. Lásd: Ártányhalom.
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Zöldhalom 2. (131) Magaslat Eresztőn a szegedi úttól nyugatra, az eresztői 
kiskút közelében. Az 1761. évi térkép már jelzi.

Zöldhalom 3. (166) Magaslat Balotaszálláson, a Balotai nagylaposon a Kőha
lom 3-tól délre. Kováts György térképén szerepel.

Zöldhalom 4. (4) Magaslat a Sóstó déli oldalán. Régészeti lelőhely. 1975-ben 
feltárták, majd töltésnek elhordták.

Zsana. Puszta a várostól délkeletre, déli része Kőkút. Templomát a 20. század
ban megtalálták és feltárták, területén Révész György számos régiséget gyűjtött. Ma 
Eresztővel összevonva önálló község.
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Népesedés, házasság Halason 
a 18-19. században

Melegh Attila

Az alábbi tanulmány egy hosszabb távú népesedés- és családtörténeti kutatás 
jelentősebb eredményeit foglalja össze.1 Az írás legfőbb célja, hogy szemben az 
eddigi helytörténeti hagyományokkal az adott település demográfiai, családtörténeti 
folyamatait egymással összefüggésben tárgyalja és mindeközben megragadja a vizs
gált jelenségek időbeliségében rejlő lehetőségeket. Tehát meg szeretné rajzolni azo
kat a hosszú távú trendeket és időbeli egymásrahatásokat egy település kapcsán, 
amelyek olyannyira hiányoznak az országos elemzésekből. Úgy gondolom ily mó
don lehet túllépni az egy település vizsgálatából szükségszerűen származó partiku
laritáson és ily módon lehet olyan kérdéseket megfogalmazni, amelyek mind a tele
pülés, mind pedig ezen keresztül az egész ország társadalomtörténetét új megvilágí
tásba helyezheti. Összefoglalóan, a népesedéstörténet ma már nem lehet csak egy 
kötelező, a többi résztől elszakadó alfejezet.

Az alábbi írás a fenti törekvéseket még csak töredékesen tükrözi. Hiányzik ugya
nis az a személyi szintű adatbázis, amely lehetővé tenné a vizsgált jelenségek köz
vetlen társadalmi és gazdasági környezetbe való helyezését. Most csak arra van 
mód, hogy felrajzoljuk a keresztelések, temetések és házasságok hosszú távú trend
jeit, az időbeli változások folyamatát, és kitérjünk az első házasság korának és tár
sadalmi tényezőinek elsődleges elemzésben megmutatkozó vonásaira egy 18. és egy 
19. századi évtizedre vonatkozóan.

A tanulmány elején szükséges még egy problémára kitérnem. Az egyes halasi 
helytörténeti kötetek szerkesztésekor felmerült a periodizáció kérdése. E korsza
kolásnak megfelelően e tanulmány szerzőjét is arra kérték, hogy az első kötetben az 
eddigi vizsgálatokból csak az 1849-ig terjedő időszakra vonatkozó eredményeket 
közöljük. Én továbbra is úgy gondolom, hogy az ilyan időbeli korlátozással pont azt 
a perspektívát veszítenénk el, amely egy-egy jelenség hosszú távú elemzéséből szár
mazik. Úgy hiszem, meg kell fordítanunk a gondolkodási menetet, és nem az egyes 
jelenségek elemzését kell egy-egy valamilyen szempont (általában politikai) alapján 
meghatározott történeti korra szűkíteni, hanem meg kell hagynunk az egyes jelen
ségek történetiségében rejlő szakaszolásokat és e szakaszok alapján kell, amennyi
ben lehetséges nagyobb társadalomtörténeti korszakhatárokat meghúznunk. Úgy 
hiszem hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy az egyes elkülönített jelenségek történetét 
különböző egymás mellett szaladó, egymással csak bizonyos pontokon érintkező 
sínpárok szerint képzeljük el.
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Források

Halas esetében ritka forrásadottságokra építhetünk. 1679-től szinte folyamatos 
anyakönyvekkel rendelkezünk, amelyek csak rövid időre, 1705 és 1711 között hiá
nyosak.2 Előre szeretném jelezni, hogy az adatsorokban ezt egy átlagszámmal pótol
tam, és csak az 1709-es év temetési adataira támaszkodtam, (egyes nem anyakönyvi 
források szerint 1300 fő halt meg pestisben). A történeti demográfiai irodalomban 
ezen adatok felhasználása kapcsán állandó aggodalom a temetési bejegyzések hiá
nyossága, a csecsemőhalottak alulregisztrációja. Ebből a szempontból úgy tűnik a 
halasi református anyakönyvek igen jónak mondhatók, és több módszer és időszak 
alapján állítható, hogy szisztematikusan, nagy számban nem hagyták ki a csecsemő
halottakat.3

Halason a nem református anyakönyvek csak némi késéssel követik a nem helvét 
hitvallású lakók megjelenését. Adatok vannak arra vonatkozóan, hogy katolikusok 
már 1770 előtt, az 1750-es évektől Halason, illetve a Halashoz tartozó tanyákon 
élnek. Anyakönyvezésük más plébániákon történt 1770-ig. Ugyanígy hiányos a zsi
dó népesség regisztrációja, hiszen már a 18. század végén, azaz más városokkal 
összehasonlítva viszonylag korán megjelentek Halas városában. A halasi zsidó né
pesség száma fluktuált, miután gyakran került sor a külön engedéllyel nem rendel
kező zsidó bentlakók kiköltöztetésére.4 Népesedési adatsoraimban az elemzésnek 
ebben a szakaszában azonban hűen- követem az anyakönyvezés dátumait, miután 
mind a katolikus, mind a zsidó nem regisztrált népesség esetében feltehető, hogy 
számuk viszonylag alacsony. Az elemzésből a forrásadatok töredékessége miatt 
kimaradt a számában nem túl jelentős evangélikus népesség.

A népességszám meghatározásokor további forrásokat is felhasználtam. így sor 
került a Nagy Szeder István által közölt becsült 18. sz.-i5 népességszámok beépí
tésére, illetve a Conscriptio Animarum jelentéseinek összegyűjtésére, amelyekből 
1679-től néhány év kihagyásával 1790-ig össze lehet állítani a népességszám vál
tozásának a sorát (1773, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 90).6 Ugyancsak sikerült 
összegyűjteni a nem-nemes összeírásokról készült jelentéseket 1810 és 1845 kö
zött.7 Összesen 19 évre van adatunk. A forrás elemzésekor fontos felhívni a figyel
met arra, hogy bizonyos időpontokban teljes rectifikációt kér a Helytartótanács, 
amelyet Halason nem hajtanak végre (1813). Ugyancsak fontos hangsúlyozni, hogy 
az elkészülés ideje eleinte változó, de később kialakul egy október-decemberi le
adási időpont, amely csak a harmincas években változik meg újra. Az összeírást egy 
számlálóbiztos, a jegyző és a képviselőtestület egy tagja végzi el. 1836-tól az 
adóösszeírással együtt állítják össze és ekkora tehető ez egyedi városi jelentések 
megszűnése is. Ekkortól csak összevont több városra kiterjedő táblákat találunk. Az 
összeírás személyi szintű A típusú tábláinak megrendelése alapján lehet arra követ
keztetni, hogy az összeírást az adott évben újból elvégezték vagy csak az előző évit
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„javították”. Úgy tűnik Halason 1810 után, talán csak 1816-ban végezték el az 
összeírást újból, miután csak 2-3000 A típusú táblát rendeltek évente az egész kerü
letre vonatkozóan (1818: 3000, 1820: 3590, 1834: 1500). Ez alapján feltehetjük, 
hogy az egyedi értékek nehezen fogadhatók el „pontos” népességszám adatként, 
illetve azt is, hogy a javítások esetleges dinamikája miatt a trendek is némiképp el
csúszhatnak a tényleges változásokhoz képest. Az azonban kitűnik, hogy a pontat
lanságok nem lehettek túl nagyok, illetve elemzésünk csak a demográfiai trendek 
főbb irányaira összpontosít és nem azok egzakt szintjeire. A kapott népességszámok 
és népmozgalmi trendek alapján a 17. század végétől a 20. század elejéig tartó idő
szakot korszakokra bontottuk és az egyes korszakokat a főbb trendek összefüggései 
alapján jellemeztük.8

1. „Zűrzavaros és nyomorúságos idők” 1679-1739

A 16. század végén és a 17. század elején elnéptelenedett nagy kiterjedésű halasi 
határ vagy hely, pontosabban egyközpontú agrárkomplexum a 17. század során fenn 
tudta magát tartani.9 Anyakönyvi adatokkal már 1679-től rendelkezünk, amikor a 
népesség az adóösszeírások alapján jóval meghaladta az ezer főt. (lásd 1. ábrát) Az 
anyakönyvezés kezdete rögtön egy nagyobb halandósági krízissel esett egybe, még
pedig egy pestisjárvánnyal, amely a 17. század végén átlagos 50-60 temetésnek a 
négyszeresét eredményezte. Rövid távon ez nem hatott jelentősebben a kereszte
lések számára, bár úgy tűnik, a halállal felbomlott házasságokat követő 1-3 éves 
újraházasodási hullám a keresztelések számát mégis viszonylag magas szinten tar
totta. A nyolcvanas évek közepétől megfigyelhető apály részben a megelőző válság 
következményeként könyvelhető el, bár a háborús időszaknak köszönhető népesség- 
mozgásnak és alulregisztrációnak is szerepe lehetett. A kilencvenes évek egyenlete
sebb képet mutatnak, és egy későbbi nekilendülés alapjai látszanak körvonalazolód- 
ni a keresztelések felfutása alapján. Ez az esetleges felfelé kapaszkodás törik meg 
1703-ban, mikor egy kisebb halandósági krízis bontakozik ki. Ez nem hozható 
összefüggésbe az ez évi háborús eseményekkel, hiszen a halandósági többlet a nyári 
hónapok eredménye, míg csak októberben kerül sor ütközetre a kuruc és a Szegedről 
érkező rác-magyar csapatok között. Ez a kisebb válság nem igen hat a későbbi de
mográfiai folyamatokra, bár ezt igazolni igen nehéz, hiszen 1705-ben megszakad az 
anyakönyvezés. Az 1711-ig tartó szünet alatt következik be a már az előbbiekben 
említett igen súlyos pestisjárvány 1709-ben, amely egyes egykorú feljegyzések sze
rint 1300 főt is elpusztíthatott. Ez a népesség szinte egészét érintő válság súlyossá
gában messze meghaladja az 1679. évit és következményei a tízes és húszas évek 
stagnálásában is megmutatkozhat. A tízes évek végétől kisebb fellendülés jelei lát
szanak, a keresztelések, a temetések és a házasságok száma egyenletes emelkedést
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mutat egészen az 1739-es utolsó nagy magyarországi pestisjárványig. Az 1709-es 
halandósági krízis mellett ez a legnagyobb válság a vizsgált két és negyed évszázad
ban.

Az anyakönyv tanúsága szerint 956 fő hal meg néhány hónap leforgása alatt 
(május és szeptember között). A válságot súlyosbíthatta, hogy az 1738-as előzetes 
figyelmeztetések ellenére a halasi reformátusok nem voltak elővigyázatosak és a 
kiskun kapitány utasításait nem igen tartották be. Egy kunszentmiklósi levél névte
len szerzője 1739 májusában a következőképpen ír a nyakas, az eleve elrendelés 
fatalista értelmezését valló halasi reformátusokról:

„A felséges Locumtenentiale Consilium (Helytartó Tanács) igen panaszolkodik 
édgy ...levelibe, hogy az reformátusok, avagy a mint parasztul szólnak a kálvinisták 
semmit el nem hagynak az halotti ceremóniákból, hanem nagy társalkodások vagy
on az egészségeseknek az pestises emberekkel... azért Tts Adminsitrator 
Podradtszky György úr tselekedné megintvén mind Prédikátorokat mind közrendit 
a Reformátusoknak, hogy az eleve elválasztás kárhozatos vélekedése alatt a tár- 
salkodásokban való vakmerőségtől magokat szüntessék, Tort, Vendégséget és halot
ti több pompás Ceremóniákat hadgyanak el. Ennek okáért pedig Strásák állíttasa- 
nak. Ha penig megátalkodva ezen jó intéseknek ellene járna, elsőbb az ilyen enge
detlenek megfogattassanak és példás büntetéssel másoknak rettentésére büntettesse- 
nek, vagy felakasztással vagy lövöldözéssel is.”10

Úgy tűnik, az isteni csapásként értelmezett válság politikai felsőbbségek által 
képviselt morális következményeit sem vállalták a halasiak. A morális rend restau
rációja helyett a helyreállítás mindennapi gondjaival voltak elfoglalva, a világi 
előrehaladásban látva az isteni gondviselést. Mint azt a kiskun kapitány novemberi 
körrendeleté állítja, figyelmen kívül hagyják a hetedik napra vonatkozó parancsola
tot és csak „...dolgoznak, járnak kelnek, foglalatoskodnak”.11 Gyorsan újraházasod
tak, és már 1739 novemberében 36 új frigy köttetett, amely újraházasodási hullám 
eltartott a következő év novemberéig. A lakodalmakról valószínűleg a muzsikaszó 
sem hiányzott, amennyiben a fenti körlevél tiltása azt tanúsíthatja. A gyermekáldás
ban sincs nagy visszaesés 1740 áprilásától a korábbi évek rendje látszik visszatérni.

Összefoglalóan e kor igen pusztító járványoktól terhes, amelyek egyének, csalá
dok sőt egész generációk életét feldúlták. Harminc évenként nagy halandósági krí
zisek rázzák meg a település lakóit, amelyek halandósága elviszi a nem pestises 
évek teljes természetes szaporulatát, sőt a feltételezhető némi bevándorlási többlet 
is. Ez alapján könnyen adódik a feltételezés, hogy rendszerszerű összefüggés volt az 
erőforrások és a népesedés között malthusi összefüggések szerint. Úgymond a túl
zott népességnövekedést meg kellett állítani, nehogy a korabeli viszonyokhoz ké
pest a népesség túlságosan szapora legyen. Ez a széles körben használt feltételezés 
Halas esetében ebben az időszakban semmiképp sem állja meg a helyét, hiszen nem
csak a település határa volt relatíve nagyon nagy, hanem minden jel arra utal, hogy 
e térség lakosainak a száma nem hogy túlságosan magas volt, hanem jelentős to
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vábbi növekedést is lehetővé tett. A pestis, a mikrobák egyik leghírhedtebb változa
ta lehetett a legfontosabb és a társadalmi folyamatoktól jobbára független tényező e 
zűrzavaros időszak népesedés történetében.12

Ezen túlmenően az is megjegyzendő, hogy elterjedt szakmai közvélekedéssel 
szemben a háborúk pusztító hatásával nem is kell számolnunk. Fontos jellegze
tesség, hogy a járványok után házassági csúcsok alakulnak ki. Megfejtendő azon
ban, hogy miért ugyanakkorra az 1679-es és az 1739-es válság utáni plussz 50-60 
házasságot jelentő nuptialitási csúcs annak fényében, hogy a két válság intenzitása 
jelentősen eltér. Hipotézisként három lehetőséggel számolhatunk. 1739-ben több 
gyerek halt meg, 1679-ben a gyerekhalandóság egy része regisztrálatlan maradt, 
esetleg 1739 után a családok kevésbé vagy később álltak helyre.

2. Sokasodás és szaporodás 1740-1849

Az 1739-es pestisjárvány népesedési korszakhatárnak tűnik. (2. ábra) Való
színűleg ekkor szűnnek meg a periodikusan visszatérő nagy járványok, amelyek 
addig a közösség népességszámát stagnálásra kárhoztatta. Ettől kezdve Halason a 
19. század elejéig a népességszám rendületlenül nőtt, más szerkezetben ugyan, de 
jól reprezentálva az egész Európában megfigyelhető fellendülést. A népesség jelen
tős részét érintő járványok megszűnte után megmarad a magas termékenység, amely 
ellensúlyozza a „normális” halandóságot. Első látásra úgy tűnik, hogy a pozitív 
fékek hiányában egy magas termékenységen alapuló népességnövekedés felívelé
sének lehetünk a tanúi. A járványok háttérbe szorulásával, a megfelelő gazdasági, 
klimatikus élettérrel ez az alföldi, frontier típusú közösség elsősorban önnön ere
jéből jelentős gyarapodáson ment keresztül. A népesség 2,5 - 3 ezerről 13 ezerre duz
zadt, ami legalább évenkénti 1%-os drámaian gyors növekedést jelent. E növekedés 
elsődleges forrása a természetes szaporulat lehetett. 1746-ot bázisévül használva 
9150 főnyi a természetes szaporulat. Amennyiben elfogadjuk a kiinduló év adó
összeírásokon alapuló népességbecslését, akkor a természetes szaporulat körülbelül 
1000 fő híján azonos a teljes növekedéssel. A jelentős természetes szaporulatot egé
szíthette ki az a pozitív vándorlási különbözet, amely főképp a katolikusok 1770-es 
évekre tehető betelepítéséből eredhetett.

Ezt mutatja a természetes szaporulat és a Conscriptio Animarum jelentésekből 
nyert népességszámok összevetése. 1769 és 1790 között a népességszám 2918 fővel 
nőtt meg, míg a természetes szaporulat mindösszesen 1938 fő volt. A katolikusok 
betelepítése a népességszám közvetlen megemelésén túl továbberősíthette a termé
szetes szaporulat pozitív egyenlegét, hiszen mint azt a későbbiekben látni fogjuk, a 
fiatalabb korösszetételű betelepülök viszonylag korán házasodtak és így a katolikus 
nők házas termékenysége magasabb lehetett mint a törzsökös református asszo
nyoké.
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A korszak beső demográfiai összefüggései alapján úgy tűnik, hogy e száz év két 
kisebb korszakra bontható. A 18. század végéig a halandóság relatíve kedvezően 
alakul, míg a 19. század elejétől ismétlődő halandósági krízisek rázzák meg a 
települést. E krízisek, amelyek nem mérhetőek az előző korszak járványaihoz csak 
visszafogják a népesség dinamikus fejlődését, de azt nem akasztják meg. A halan
dóság a korabeli halandósági viszonyok szerint alakult a tekintetben, hogy a cse
csemők és a tíz év alatti gyermekek alkották a legérzékenyebb csoportot és az ő 
rendkívül magas halandóságuk szabályozta ezen járványos időszakban a halandósá
gi ingadozásokat.13

A katolikusok betelepülésétől kezdve érdemes a két közösségben lezajlódó de
mográfiai folyamatokat külön vizsgálni. Ez nemcsak az éles elkülönülés miatt 
indokolt, a betelepülő katolikusokat a helybeli kálvinisták ugyanis „tahóknak”, 
„szőrös talpúaknak” csúfolták és többször megpróbálták elűzni őket, hanem mert 
társadalmi összetételük is másként alakult, és más demográfiai magatartást is mutat
tak.14 A törzsökös reformátusság hosszú ideig megőrizte a legfontosabb gazdasági és 
politikai pozíciókat, míg a betelepülő katolikusok elsősorban a református gazdák 
szolgálatába álltak mint juhászok, zsellérek. A katolikusok jobbára vagyontalan 
kisebbségként próbáltak boldogulni, míg a „kun” gazdák erősen el voltak foglalva a 
redempcio révén megváltott vagyon megőrzésével. A történeti okok miatt feleke- 
zetileg szétváló redempcio, mint egy kvázi kollektív—kvázi magántulajdoni rendszer 
szociálisan erősen szabályozta a földhasználatot, ez pedig nyilvánvalóan kihatott a 
két közösség demográfiai jellegzetességeire.15

A nyolcvanas évek végéig mindkét közösség jelentős gyarapodáson megy ke
resztül. A reformátusok esetében a magas természetes szaporulat volt a döntő, míg 
a katolikusok esetében a természetes szaporulat mellett a bevándorlás is szerepet 
játszhatott. 1789-ben a fellendülés egy kisebb halandósági válsággal megtörik és a 
kilencvenes években kisebb plató figyelhető meg mind a katolikusok, mind a refor
mátusok körében, amelynek egyik lehetséges oka a szélsőséges időjárás volt. 1794- 
ben és 1797-ben egy halasi krónika alapján kíméleteién szárazság volt, míg 1795 
tele óriási hóviharokat látott és a takarmány hiánya az állattállomány jelentős pusz
tulásához vezetett. Az 1794-es szárazság a temetések számának megugrását és a 
házassságok számának csökkenését eredményezte. Az 1797-es szárazságnál ilyen 
rövid távú hatások nem mutathatóak ki.16 Válság nem alakult ki ugyan, de a meg
torpanás mindenképpen figyelemre méltó és kihathatott a keresztelések számának 
húsz évvel később jelenkező csökkenésére.

A kilencvenes évek után jelentkező emelkedés a korábbi fellendülés mintáját 
mutatja a két közösség esetében. A reformátusoknál a természetes szaporulat, a 
katolikusoknál a feltételezhető bevándorlás és a természetes szaporulat lehetett a 
növekedés alapja. Az 1810-es években újabb megtorpanás, sőt némi visszaesés 
mutatkozik. A kisebb járványokkal együtt járó országos gazdasági válság állhatott a 
kisebb mértékű csökkenés mögött. Negatív természetes szaporodás az 1806-os,
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1811-es és az 1821-es években volt. A temetések száma mindkét közösségben 
ugyanazokban a nyári, kora őszi hónapokban ugrik meg, amely arra utal, hogy 
kisebb járványok pusztítottak a településen. Valószínűleg a felnőtt lakosságot is 
érinthették ezek a járványok, mert a házasságok száma is megugrik (különösen 
érezhető ez 1806-ban és 1811-ben), amely emelkedés a halálesetek miatt felbomlott 
családi közösségek gyors újraépítésére utal.

A húszas évektől kezdve a református és katolikus közösség demográfiai folya
matai jelentősen eltérnek egymástól és csak egy-egy nagyobb halandósági válság 
időpontjára kapcsolódnak össze. A reformátusok népmozgalmi adatai a harmincas 
években érik el a tetőpontjukat, majd pedig lassú, lépcsőzetes hanyatlásnak lehetünk 
a tanúi. E tetőpontot a reformátusok csak az 1890-es években érik el végre.17 Csak a 
nyolcvanas évek végén figyelhető meg egy kisebb fellendülés. A katolikusok lélek- 
száma az egyes demográfiai események éves összegei alapján lépcsőzetesen emel
kedik és a század végén addig nem tapasztalt fellendülésnek indul.

Az 1830-32 között lezajlott kolerajárvány, bár mindkét közösségben jelentős 
pusztítást végzett, megemelve a halandóságot az ebben az időszakban szokásos szint 
kétszeresére, a református közösség lélekszámának növekedését úgy tűnik, hogy 
végképp megtörte, miközben a katolikus keresztelések, temetések és házasságok 
emelkedő trendje érintetlen maradt a negyvenes évek végéig. Az esetleges katolikus 
bevándorlás mellett a természetes szaporulat eltérő szintje is feltétlenül szerepet ját
szott a két közösség demográfiai történetének szétválásában. Úgy tűnik, hogy a két 
közösségen belül a természetes szaporulat azonos hullámokat jár be, míg azonban a 
reformátusok esetében ezek az ingadozások a 0 érték körül mozognak, addig a kato
likus keresztelések és temetések különbségének mozgó átlaga szinte mindvégig po
zitív marad. Úgy tűnik ez a szétválás a 30-as években a demográfiai jellegzetes
ségeknek semmiképp sem esetleges, hanem egy társadalmi-demográfiai differenciá
lódási folyamat kezdete, amely folyamat a későbbiekben nemcsak, hogy megerő
södik, hanem eltérő felekezetosztályok létrejöttével jelentős mértékben meghatároz
za a település történetét.

Az 1848-49-es válság lefolyása eltér a korábbi járványos időszakokban megfi- 
gyeltektől. A halandóság ugyan mindkét közösségben jelentősen megugrik, azonban 
azt nem követi szembetűnő újraházasodási hullám mint korábban. A házasságok 
hullámszerű megemelkedése igen kicsi a katolikusok körében, míg a református 
közösségen belül csak az 1850-52-es időszakban figyelhető meg, azaz némi késés
sel a válsághoz képest. Az egyik lehetséges magyarázat az 1830-32-es kolerajár
ványra utalhat, azaz a korábbi válság halandósága húsz évvel később korlátozhatta 
a házasuló nők számát.

337



Az első házasság kora és a házasságok szezonalitása az 1770-es években
A demográfiai folyamatok elemzésekor igen fontos tényező a nők első házassá

gi kora, hiszen a fogamzásgátlás elterjedése előtt a házasodási kor szabta meg első
sorban a termékenység legnagyobb részét kitevő házas termékenységet. Emellett 
lehetőség nyílik, hogy feltérképezzük a házasodás társadalmi környezetét, amely 
fontos lépésének tekinthető a népesedési és társadalmi, gazdasági folyamatok össze
kapcsolásában. Erre a korszakra vonatkozóan az 1770-es évekre vonatkozóan ren
delkezünk bizonyos koradatokkal. Ebben az időszakban a Conscriptio Animarum 
által megszabott jelentési kötelezettségnek köszönhetően feljegyezték a házasuló 
felek korát az anyakönyvben.

1. táblázat. Az első házasság kom Halason a 18. század végén

No.

Összesen

No.

Exogám

Vőlegények
átlagos

kora

Menyasszonyok
átlagos

kora

Vőlegények
átlagos

kora

Menyasszonyok
átlagos

kora

Halas ref.
anyakönyv
1772-80

346 25 18 15 29 19

Halas kát.
anyakönyv
1772-81

80 22 18 5 23 20

Megjegyzés: Az anyakönyvekben csak a vőlegények esetében tüntették fel, hogy más településről szár
mazik.

Halason más alföldi településekhez hasonlóan mind a férfiak és mind a nők vi
szonylag korán házasodtak, ami lehetővé tette a korszakra jellemző magas termé
szetes szaporulatot. A házasság elemzését Halas esetében azonban érdemes az egyes 
vallási közösségek szerint elvégezni. A két közösség sorsa nem csak az általános 
demográfiai folyamatokat illetően, hanem bizonyos pontokon a házasodásban is 
elszakadt egymástól. Ilyen pont az első házasság kora, amely a férfiak esetében 
három évvel alacsonyabb a katolikus közösségen belül. Valószínűleg az éppen meg
telepedő katolikusok fiatalabb korszerkezete húzódik meg ezen eltérés mögött és 
nem lehet közvetlenül gazdasági, felekezeti és kulturális különbségekre gyanakod
ni. A férfiak házasodási hullámaiban megfigyelhető kisebb különbségek is ezt mu
tathatják. Mindkét vallás férfiai a leggyakrabban húsz éves korukban találtak ma
guknak megfelelő házastársat, bár a módusz a katolikusok esetében sokkal kiug- 
róbb, mint a református nőtlen vőlegények körében. A következő kisebb hullám 
ugyanúgy a 22. évre tehető, majd pedig a 24., illetve a 25. évre. A 28. évben 
házasságot kötők száma is kisebb hullám csúcspontjai mind a katolikusok, mind 
pedig a reformátusok esetében. A nők esetében az átlagszámok egybeesnek és csak
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az aránylag sok 16 éves katolikus menyasszony érdemel némi figyelmet a két közös
ség összehasonlítása során. A magyarázat a férfiak esetében felvetett fiatal korszer
kezet lehet. Figyelemre méltó, hogy a nők esetében csak egy nagy hullám körvona
lai rajzolódnak ki a módusz körül, bár a katolikusok esetében néhány nő a 27. és 28. 
évében kötött házasságot.

Amennyiben a legsűrűbben előforduló korpárokat vizsgáljuk, akkor látható, 
hogy mind a katolikusok, mind pedig a reformátusok esetében a leggyakrabban 20 
éves vőlegény vesz el 16 éves menyasszonyt. (8, illetve 18 db). A reformátusok 
esetében a következő legnagyobb esetszám a 21 éves vőlegény és 17 éves menyasz- 
szony közötti házasságra vonatkozik, míg a katolikusok esetében a 20 éves vőlegény 
és 18 éves menyasszony között köttetik a leggyakrabban életre szóló kapcsolat. 
Egyik közösség esetében sem számított ritkaságnak, hogy a viszonylag idős férfi 
vett el fiatal nőt.

Fontos elemzési szempont lehet, hogy milyen összefüggés figyelhető meg az 
első házasodás kora és a települési exogámia között. A vizsgált időszakra vonatko
zóan ritkán találunk települési exogámiára utaló bejegyzést az első házasságok ese
tében. Erre csak a vőlegények esetében került sor, ami arra utal, hogy a másutt meg- 
figyelteknek megfelelően a menyasszony lakhelyén került sor az esküvőre. Egyelőre 
az sem tisztázható, hogy az egy ideje már a településen élők minek számítottak és 
ezek a bejegyzési szokások miképpen változtak. A katolikus anyakönyvben szerep
lő igen kevés exogámia bejegyzés a feltételezhető jelentősebb bevándorlás ellenére 
arra utal, hogy a már egy ideje megtelepedett katolikusok halasiaknak számítottak.

Mind a reformátusok mind a katolikusok esetében igen kis százalékban találunk 
exogámiára utaló bejegyzést. A más településekről érkező református hajadon 
vőlegények esetében nehéz főbb irányokat kijelölni. Hárman jöttek ebben az idő
szakban Szabadszállásról, illetve Kecskemétről, más esetekben csak egy-egy sze
mély érkezett egy településről. Az exogám első házasságok esetében mind a vőle
gények, mind a menyasszonyok átlagéletkora magasabb, mint a főátlag, a férfiak 
esetében ez a különbség mintegy négy évre tehető, míg a nők esetében csak egy év. 
A környékbeli településekről (Jankovátz, Kötöny, Keczel, Majsa) érkező katolikus 
nőtlen vőlegények által kötött házasságok esetében is magasabb az átlagéletkor a fő 
átlagnál, bár semmiképpen sem olyan jelentős mértékben, mint a reformátusok 
körében (férfiaknál 1 év, a nőknél 2 év).

Nemcsak a települési exogámia emelte meg az első házasodás életkorát. A refor
mátusok esetében ugyanígy hatott a státuszbeli exogámia, azaz a nem ugyanazon 
státuszú vőlegény és menyasszony házassága. A státusz megjelölés a református 
anyakönyvekben már hosszabb ideje bejegyzésre került, bár annak rendszere az 
egyes lelkészváltásokkal megváltozott. A lelkipásztor hol csak az „extrém” státu
szokat adta meg, hol egy viszonylag merev gazda-zsellér rendszerben gondolkodott. 
A vizsgált korszakban viszonylag finom megjelölési szisztémát használt az anya
könyvet vezető pap, amely alapján az egyes státuszokat viszonylag következetesen
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be is jegyezte. Mindösszesen 43 esetben nem adott megjelölést egyik félnél sem (17 
esetben a vőlegény státusza maradt homályban, 129 esetben a menyasszonyé). Mint 
látható, a kor rendjének megfelelően a nők státusza volt a bizonytalanabb és ameny- 
nyiben megadta, azt akkor is az apa státuszával jelölte. Hosszú ideig csak a meny
asszony keresztnevét és apjának teljes nevét és esetleg státuszát adták meg. A stá
tuszokat az elemzéshez csoportosítottam, amelyre elsősorban a városi tisztviselők 
esetében volt szükség. így a következő státuszok fordultak elő: gazda, tisztviselő, 
juhász, szolga, mester, nemes, béres, zsellér.

A leggyakrabban előforduló gazda-gazda házasságok igen alacsony életkorban 
köttettek és a vőlegények átlagéletkora 23 év volt, míg a menyasszonyoké 17 (129 
eset). Ha összevonjuk a státuszokat és gazda-nem gazda, illetve nem gazda-gazda 
típusú házasságokat vetjük össze a státuszban endogám házasságokkal, akkor az 
látható, hogy az első típus esetében a kor 25-19 év, míg az utóbbi esetben 24-18. 
Tehát különösen a máshova házasodó gazda vőlegények esetében bizonyos tár
sadalmi korlátok érvényesülhettek. A finomabb bontásban látható, hogy a távolság 
különösen nagy lehetett a gazda vőlegény és szolga státuszú menyasszony közötti 
házassság esetében, ugyanis az átlagkor már 29-20 (9 eset). A gazda-zsellér 
házasságok esetén már nem ennyire érezhetőek a korlátok, ebben az esetben az 
átlagéletkor 23-18 (6 eset). Fordított esetben, azaz gazda lánya és zsellér házassága 
esetén viszont érdekes módon a vőlegény átlagéletkora igen magas az endogám 
házasságokhoz viszonyítva. 25 év a vőlegények, míg 18 a menyasszonyok esetében 
(22 eset). Ugyancsak figyelemreméltó, hogy ha a szolga státusúak házasodtak össze, 
akkor is igen késői a házasság mindkét fél esetében (28-22, 10 eset). Összefoglalóan 
tehát úgy tűnik, hogy nem állítható fel egyértelmű endogámia, exogámia szabály, és 
azokat keresztbe metszik vagyoni és öröklődési megfontolások. így válik érthetővé, 
hogy míg a földet öröklő gazda vőlegény számára nem jelenthet problémát a csak 
szerény ingóságra számot tartó zsellér menyasszony választása, addig fordított eset
ben a zsellér vőlegény csak korban később házasodhat össze gazda leányával. 
Mindenesetre fontos megjegyezni, hogy a katolikusok esetében az anyakönyv alap
ján nem végezhető el ez az elemzés.

A házasodási minta elemzése során feltárt státuszbeli társadalmi elkülönülések 
megjelentek a háztartás szerkezetben és az öröklési rendben is, illetve a differenciá
lódás egyben vissza is hatott a népesedési folyamatokra. Sőt ezek a társadalmi kü
lönbségek egyben összekapcsolódtak a felekezeti tagolódással is, és az így kialakuló 
felekezeti társadalmi pozíciók jobbára megmagyarázzák az eltérő felekezeti demog
ráfiai fejlődést. A jobbára nagy háztartásokban élő református gazdatársadalomnak 
a redemptus rendszerben megszerzett dominanciája megjelent az örökösödési rend
szerben a tekintetben, hogy pozícióját védendő, megpróbálta kizárni a nőket az in
gatlanöröklésből és egyáltalán erős kontroll próbált gyakorolni a helyi házasodási és 
szexuális szokások felett.18 Ezen patriarchális öröklési és normatív rendszer pedig a 
nők alacsony házasodási kora révén jól illeszkedett Halas népesedési folyamataiba,
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hiszen az alacsony házasodási kor, különösen a gazdaházasságok esetében magas 
termékenységet biztosított.19

A házasságok szezonalitását vizsgálva szembetűnik, hogy a betelepülő katoliku
sok követik a törzsökös reformátusság házasodási szokásait a házasságra kijelölt 
hónapok tekintetében a 18. század végén és a 19. század elején. Mindkét közösség 
tagjai elsősorban novemberben kötnek házaságot, míg azt január és február követi. 
Csak a szigorúbb vallási tiltások különítik el őket a reformátusoktól. A katolikusok 
egyáltalán nem kötnek házasságot márciusban a böjt, és decemberben az advent ide
jén, míg a reformátusok esetében ezekben a hónapokban is ülnek lakodalmat. Úgy 
tűnik, hogy a helyi reformátusok szokásaikat rá tudják kényszeríteni a betelepülők
re. Emellett persze az is figyelemre méltó, hogy a tiltások hiánya ellenére a refor
mátusok is mintha őriznék a középkori katolikus rendet, amennyiben a húsvét és 
karácsony előtt ők is csak igen ritkán kötnek házasságot. A decemberi házasságok 
például mindig csak a hónap legelejére esnek.

3. Stagnálás és hanyatlás 1850-1874

Mint azt a népességszám adatok is mutatják, az előző korszak jelentős növeke
dése nem minden előzmény nélkül az 1850-es évekre megtorpan, sőt a reformátu
sok esetében hanyatlás is bekövetkezik, ami csak az 1870-es években fordul meg. 
(lásd 3. ábra) 1850 és 1869 között a teljes népesség mindösszesen 344 fővel nő a 
korabeli statisztikák szerint. 1850-ben 12783 fő, míg az 1869-es népszámlálás 
szerint 13 127 fő. A katolikusok esetében enyhe növekedés látszik, míg az 1830-as 
években elkezdődő trendek folytatásaként a reformátusoknál kisebb visszaesés kö
vetkezik be. A két közösség esetében a keresztelési és temetési görbék még hason
ló trendeket mutatnak, ami arra utal, hogy társadalmi-felekezeti közösségeken kívüli 
okok hatnak elsősorban. Azonban már jelentkeznek olyan jelenségek is, amelyek azt 
mutatják, hogy a két közösség sorsa végképp elválik egymástól. E jelenségek a 
következő korszakban válnak egyértelművé.

Az 1855-ös kolerajárvány jóval súlyosabban érintette a reformátusokat, mint a 
katolikusokat. A reformátusok esetében a XIX. század legjelentősebb halandóságát 
regisztrálja az anyakönyv, míg a katolikusok esetében ez az 1849-es év volt. Ez a 
válság azonban mindkét közösség esetében kisebb korszakhatárnak tekinthető a 
népesedés folyamatain belül. A katolikusok népességszámának növekedése 
megtörik, a görbékben plató alakul ki a 70-es évek végéig. A reformátusok körében 
a keresztelések és temetések számának csökkenése egyértelmű. Igen jellemző, hogy 
1864-ben, 1867-ben, 1868-ban, 1870-ben, 1871-ben és 1872-ben csak a református 
anyakönyvben találunk halandósági többletet. Tehát míg a katolikusok már az 55-ös 
kolerajárvány után fellélegezhettek, a reformátusok esetében csak 1873 után követ
kezik be egy nyugalmi időszak.
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Minek köszönhető ez az egyre erősödő diszkrepancia a két közösség népesedési 
folyamatait illetően a század második felében? Mint a fenti jellemzésünk is mutat
ja, az ötvenes és hetvenes évek közepe közötti időszak egyik közösség szempont
jából sem tekinthető emelkedő időszaknak. Azonban a reformátusok esetében 
további korlátok alakulhattak ki. Az egyik lehetséges magyarázat a vegyes házassá
gok szerepét hangsúlyozhatja. Úgy tűnik a reformátusok jelentősebb népességet 
veszítettek a katolikusokkal szemben, oly módon, hogy a vegyes házasságokban 
született gyermekeket már a katolikus hit szerint keresztelték. Ezt mutathatja a 
református keresztelések számának hatvanas években megfigyelhető drámai csök
kenése. Amennyiben ez a hipotézis igazolható lenne a későbbiekben, akkor ez a két 
közösség gazdasági pozícióinak jelentős megváltozását is mutathatja. A másik ma
gyarázat egy újabb katolikus bevándorlási hullámot feltételez, amely esetben a kato
likusok jobb demográfiai eredményei fiatal házas bevándorlóknak köszönhetőek. 
Erre utal az 1869-es és 1880-as népszámlálás katolikus népességre vonatkozó ada
tainak és a természetes szaporulatnak az összevetése. 1869-ben a katolikus népes
ségszám 4435 fő, míg 1880-ban 6028, amely jelentős emelkedés nem tudható be a 
464 főre tehető természetes szaporulatnak. Ennek ellentmond azonban a temetések 
számának a keresztelések számához hasonló alakulása, és a keresztelések számának 
kisebb mértékű csökkenése. A harmadik és talán legerősebb feltételezés az lehet, 
hogy a reformátusok hamarabb, illetve szélesebb körben kezdték el a ter
mékenységüket korlátozni. Erre többjei is utal. Egyrészt fennmaradtak azok a háza
sodási szokások, hogy a gazda-gazda házasodások köttetnek a legkorábban, azaz a 
vagyon nem, hogy emelné a házasodási kort, hanem azt éppen csökkenti. (2. 
táblázat) Ily módon a vagyon megőrzésének egyik „racionális” módja lehet a ter
mékenység feletti kontroll. E református önkorlátozásra utalnak az 1900-as év 
későbbiekben elavult adatai is, hiszen a századfordulón 40-A4 éves református nők 
termékenysége jelentősen alacsonyabb a katolikusénál és nem feltételezhető, hogy a 
stagnáló kor végén házasságra lépő nők a termékenységüket csak később kezdték el 
korlátozni. Sőt az ebben időszakban megalapított óvoda is arra utalhat, hogy bizo
nyos „polgárosultabb” csoportok már a kevesebb de jobban védett, óvott gyermek 
szemlélete szerint járt el.20
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2. táblázat. Első házasság kora felekezetenként és státusz szerint, 1860-69

Hajadon menyasszony Nőtlen vőlegény

N
Az első 

házasság 
átlagos kora

N
Az első 

házasság 
átlagos kora

Református 753 20 696 26
Ebből: birtokos vagy 
leányoknál birtokos lánya 302 19 209 25

Földmíves 101 22 87 26

Cseléd, szolga - - 11 29

Katolikus 326 20 333 27

4. Demográfiai átmenetek 
A református térvesztés véglegessé válása

Az 1873-as kolerajárványt követően Halas népességszáma jelentős növekedés
nek indul. (4. ábra) A századfordulóra megközelíti a 20 ezres lélekszámot, és a dina
mizmus a 18. század közepén megfigyelhető tempóhoz hasonlítható. A szinte expo
nenciális növekedés egyik forrása a bevándorlás mellett a halandóság javulása, 
hiszen a korabeli statisztikai adatok szerint csak az 1890 és 1900 közötti időszakban 
a nyers halálozási arányszám 27,7%o-ről 20,9%o-re esik vissza.21 A halandóság javu
lásával egyidőben a nyers születési arányszám is jelentősen lecsökken és a 90-es 
években 38,9%o-ről 30,5%o-re esik vissza.22

A nagyobb vallási közösségek trendjei azonban élesen eltérnek. A katolikusok 
gyors gyarapodása szembe állítható a reformátusok számának lassú emelkedésével 
és a kilencvenes években megfigyelhető stagnálásával. A katolikusok népesség
számának növekedése egyenletes, míg a reformátusok esetében az emelkedés meg
törik, és mind a keresztelések, mind a házasságok, mind a temetések száma a nyolc
vanas évek végétől csökkenni kezd. A katolikusok esetében újból feltételezhető a 
jelentősebb bevándorlás, miután a népszámlálások szerint bekövetkező 1880 és 
1890 közötti 1487 fős emelkedés csak 813 fő erejéig tudható be a természetes népes
ségszaporulatnak. A reformátusok esetében úgy tűnik, csak a természetes szaporu
latnak köszönhető az emelkedés. A demográfiai magatartás szétválását megfigyel
hetjük mind a halandóság mind pedig a termékenység finomabb és precízebb 
mérőszámaiban is.23 Az 1900-as évre már ki lehet számítani a népszámlálás és az 
anyakönyv összekapcsolása révén a teljes termékenységi arányszámot, azaz azt, 
hogy az 1900-as évben a Halason élő eltérő felekezetű nők az egyes korcsoportok
ban a létszámhoz viszonyítva hány gyermeket hoztak a világra és az így képzett 
módon a termékeny korban lévő nők átlagosan hány gyermeket hoztak a világra. E
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ma is széles körben használt mutató szerint a katolikus nők több mint öt gyermeket 
szültek, míg a reformátusok csak valamivel több mint négyet. E nagy különbség 
nemcsak a felekezeti differenciálódás szempontjából érdekes, hanem jól mutatja azt 
is, hogy erre az időszakra a református nők születéskorlátozása meglehetősen 
széleskörű. E magatartásbeli differenciálódás egybevág a református csoportok e 
korban megfigyelhető privilegizált helyzetével, hiszen az egykorú adatok szerint 
ími-olvasni tudásban, házbirtoklásban és földtulajdonlásban a reformátusok pozí
ciója jelentősen jobb volt mint a katolikusoké.24

E felekezeti osztálytagolódás fényében meglepő, hogy a kor specifikus halálo
zási arányszámok és a születéskor várható átlagos élettartam alapján a katolikusok 
halandósága kedvezőbb (férfi: 43,24 év, nő: 40,42 év), mint a reformátusoké (férfi: 
40,42 év, nő: 40.89 év). E „furcsa” eredmény egyelőre nehezen magyarázható és a 
regisztrációs hibákon túl csak arra gondolhatunk, hogy egyrészt a katolikusok rosz- 
szabb csecsemőhalandósága „szelekciós” mechanizmusként javította a gyerek- és 
felnőttkori halálozást, illetve a kevésbé „városias” és a nagyobb arányban tanyákon 
élő katolikus népesség előnyt faragott a kevésbé „civilizált” életfeltételekből.25

Az utak szétválását, és az eltérő demográfiai átmenetet a magas halandóságú kor
ból az alacsonyabb halandóságú korba mutatják a házasodási mintával kapcsolatos 
adatok is, bár megfigyelhető a homogenizálódás folyamata is. (3. táblázat)

3. táblázat. Első házasság kora felekezetenként Halason 1880-1889

Református
anyakönyv

Katolikus
anyakönyv

Összes házasság 743 271
Nőtlen vőlegény, átlagos életkor 26 26
Hajadon menyasszony átlagos életkor 19 20
Vegyes házasságok száma 168 34
Nőtlen vőlegény átlagos életkor 27 28
Hajadon menyasszony átlagos életkor 20 21
Exogám házasságok száma 139 101
Nőtlen vőlegény átlagos életkor 27 26
Hajadon menyasszony átlagos életkor 20 20
Exogám és vegyes házasságok száma 72 11
Nőtlen vőlegény átlagos életkor 26 27

Menyasszony átlagos életkor 20 20

Az első házasság kora és a házasság szezonalitása az 1880-as években
Halason a 18. század végéhez képest az első házasság kora nem változott meg 

jelentősen és enyhén megemelkedett. Mindösszesen a katolikus nőtlen vőlegények 
esetében érezhető jelentősebb változás, amely valószínűleg egyrészt a hosszabb
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idejű megtelepedés, másrészt az ezzel járó vagyonbeli gyarapodásnak tulajdonít
ható. A száz év alatt a katolikus és református vőlegények átlagéletkora kiegyen
lítődött. A hajadon menyasszonyok átlagéletkora is emelkedett némiképp, bár az 
egy, illetve két év nem tekinthető drámai változásnak.

Halason a református anyakönyvben regisztrált első házasságok esetében a férfi
ak kormegoszlása egy elhúzódó hullámot mutat 24 év körül (Módusz 24, átlag 26 
év), amely eltart a harmincas évek közepéig. Harminc év körül egy nagyon kicsi 
hullám figyelhető meg. A katolikus vőlegények esetében is teljes egészében eltűnt a 
korai húsz év körüli házasodási csúcs és a reformátusokhoz képest mindösszesen 
annyi az eltérés, hogy a 28. év körül karakteresebb a házasodási hullám. Tehát, 
valószínűleg a kötelező katonai szolgálat következtében a férfiak több hullámú 
házasodási folyamata egységesült.

A házasuló nők kormegoszlása már a 18. század végén egy pont körül összpon
tosult. E tekintetben nem történt jelentősebb változás. A református és katolikus 
hajadon menyasszonyok korösszetétele egy nagyobb, lassan elhúzódó hullámot 
mutat 18 év körül (módusz: 18, átlag 19). A református menyasszonyok esetében 
megfigyelhetünk még egy kisebbet, a 22. év körül.

Hasonló egységesülés figyelhető meg a leggyakoribb házastársi korösszetétel 
tekintetében: a reformátusok és katolikusok esetében a sorrend igen hasonló [24-18 
(44 db), 24-17 (40 db), 23-17 (40 db), illetve 24-17, 24-18, 25-19. (12 db)]. Idős 
férfi-fiatal lány házasságra mindkét közösségben viszonylag kevés eset van, bár az 
egyik házasságtípus a harmincon felüli férfi és a kora huszonéves nő között kötött 
házasság lehetne. Úgy fogalmazhatunk tehát, hogy első látásra az első házasság kora 
tekintetében a két halasi közösség jelentősen közeledett a 19. század végére.

Az utak szétválását mutatják azonban a vegyes- és exogám házasságok jellemzői 
a kor szempontjából, amely eltérések részben megmagyarázhatják a demográfiai 
folyamatokban megmutatkozó eltéréseket a 19. század végére. A halasi református 
anyakönyvben bejegyzett vegyes házasságok aránya tekintélyes (168 a 742-ből és 
életkor szerint átlagosan később köttetnek mint a vallás tekintetében homogén há
zasságok. (25-19 versus 27-20). Ugyancsak jelentős a regisztrált exogám házas
ságok aránya jelentős (139 a 742-ből) és korban átlagosan egy évvel később köttet
nek meg, mint a gyülekezet első házaságainak fő átlaga Az exogám házasságok több 
mint fele vallási szempontból vegyes (72 versus 139). A halasi katolikus gyüleke
zetben regisztrált vegyes házasságok aránya kisebb mint a református közösségen 
belül (34 a 271-ból) és életkor szerint (különösen a vőlegények esetében) jelentősen 
később köttetnek mint a nem vegyes házasságok. A bejegyzett exogám házasságok 
aránya roppant nagy, majd felét teszik ki az összes házasságnak (101a 271-ból). Kor 
szerint a gyülekezeti átlagot jól képviselik. A katolikusok körében az exogám házas
ságok túlnyomó többsége vallási szempontból homogén (11 vegyes az összesen 
101-ből).

E jellemzők alapján két teljesen eltérő karakterű közösség képe bontakozik ki. A
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katolikus közösségbe „kívülről” hozott házastársak jobbára katolikusok. A csekély 
számú vegyesházasság kétharmada köttetik helyi eltérő felekezetüek között. A kato
likus gyülekezet településen belül és kívül is zárt közösség vallási szempontból. így 
érthető, hogy az exogám házasságok életkor szerint miért állnak közel az átlaghoz, 
szemben a református közösségben tapasztaltakkal. A reformátusok esetében a ve
gyes házasságok alig több mint fele köttetik helyi eltérő felekezetüek között, a refor
mátus anyakönyvben szereplő vegyes házasságok egy igen jelentős része „kívülről” 
hozott partnerrel jön létre. Településen belül zárt, kifelé nyitottabb közösség vallási 
szempontból. Tehát míg a katolikusok egy kívülről töltekező közösség képét sug
allják, addig a reformátusok egy kívülről bomló gyülekezetnek tűnnek. Tehát rész
ben innen származik a reformátusok térvesztése a katolikusokkal szemben.

A 19. század végére a házasság szezonalitása is megváltozik és egyre jelentősebb 
különbségek mutatkoznak a két vallási közösség között. Úgy tűnik, a katolikusok 
pontosan követik a 18. század végi, 19. század eleji hagyományokat és a vizsgált 
1880-as években is elsősorban novemberben házasodnak, amelyet csak kiegészíte
nek más hónapok. A vallási tiltásokat is szigorúan megtartják, december és március 
esküvő nélküli hónapok számukra. A reformátusok ezzel szemben fellazítják a 
korábbi mintát és egy hosszú november-február időszakban házasodnak elsősorban. 
A református egyház által nem vallott, korábban azonban még követett tiltásokat 
átlépik és nemcsak a karácsony előtti időszak válik telítetté, hanem bizonyos 
mértékig március is lakodalmas hónappá válik.

Összegzés

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Halas egy rendkívül dinamikus közösség 
benyomását kelti a 18. és 19. században. A két évszázad alatt egy alig néhány ezres 
közösségből húszezres, korabeli viszonylatban is jelentős településsé vált. E 
népességnövekedés elsősorban „önerőből” történt és a bevándorlás csak másodlagos 
szerepet játszott, ott is főképp a katolikusok esetében. Úgy tűnik Halas földrajzi, tár
sadalmi és gazdasági helyzete tartósan fenn tudta tartani a dinamikus népesség 
növekedését. Tehát semmiképpen sem tartható ifj. Leopold Lajos vitriolos meg
jegyzése, hogy a Halashoz hasonló alföldi agrárvárosok „ok nélküli” települések, 
amelyek csak a népesség védelmének funkciójával bírtak a török korban.26

A növekedés azonban nem volt egyenletes és éles korszakhatárok is kirajzolód
nak. Az 1873-as kolerajárvány mellett, amely végképp megszabadította Halas népét 
a jelentősebb halandósági krízisektől a legfontosabb korszakhatár az 1739-es pestis- 
járvány, amely lezárta a 17. századi és a 18. század eleji kaotikus időszakokat.

Az alföldi „paraszt városokra” jellemző dinamizmus mellett Halas különösen 
figyelemre méltó felekezeti differenciálódást mutat.27 Az egész kornak népesedését
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áttekintve úgy fogalmazhatunk, hogy a 18. század során lélekszámban, politikai és 
társadalmi pozícióban megerősödő református közösség talán éppen a privilegizált 
helyzetnek köszönhetően a 19. század folyamán a lélekszám gyarapodása tekin
tetében kevésbé volt sikeres mint a státusában hosszú ideig hátrányban lévő kato
likus közösség. Úgy tűnik a redempcióval is összefüggő sajátos, helyi „polgáro
sodás” vezetett el a születéskorlátozás és az elzárkózás révén ahhoz, hogy a 20. 
század elejére Halas többségében katolikus város lett.
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Kiskunhalas társadalma a redempciótól 
a polgári forradalomig (1745-1848)

Bagi Gábor

A török kiűzését követően az újranépesülő, s az országos feudális szervezetbe 
visszatérő Alföld jelentős részén -  időlegesen vagy tartósabban -  a földesúr-job- 
bágy viszony lazább formái honosodtak meg. Példaként említhetőek erre a Duna- 
Tisza köze nagyobb szabadalmas mezővárosai (Kecskemét, Nagykőrös, Nagykőrös, 
Cegléd stb.), melyek földesuraikkal szemben fokozatosan bővítették autonómiá
jukat, és a 19. század első felében egyesek a földesúri terhek egy összegben való 
megváltására, illetve a szabad királyi városi cím megszerzése is kísérleteket tettek. 
Sajátosan illeszkedik ebbe a fejlődési vonulatba a Jászkun Kerület, s benne a Kis
kunság és Halas városa.

A Jászkunság a Pesti Invalidusház foldesurasága alóli 1745-ös felszabadulásával 
(redempció, redemptio) az ország egyik legkésőbb körvonalazódó jogi-társadalmi 
képződményének kialakulása vette kezdetét, melynek megszilárdulására alig egy 
évszázad maradt.1 További problémát jelentett, hogy a helyi viszonyok számos 
eleme rokonítható volt ugyan az ország más törvényhatóságaiéval (a Hajdúság mint 
szabad kerület, szabad királyi városok), összességükben azonban mégis eltértek 
ezektől. Az egyediség és késeiség -  a Jászkunság területi tagoltságával párosulva -  
gátolta a gyors és teljes jogi egységesülést, ráadásul az 1745 után a kiakuló helyi bir
tokosság (redemptusság) számára a jászkun privilégiumok, s annak nemesi elvei 
alapján -  a Hajdúsághoz hasonlóan -  hosszú időre az országos nemesként való elis
mertetés vált az alapvető társadalmi céllá, ami különösen a 19. század európai folya
matai hatására vált anakronizmussá. E sajátosságok hatottak Kiskunhalas város 
1745-1848 közötti társadalmi fejlődésére, sokáig behatárolva a lehetőségeket.

A népesség2

Bár a török kiűzése és a Rákóczi szabadságharc során a Jászkunságon belül a 
Kiskunságot érte a legnagyobb pusztulás, Halas mégis e terület legnagyobb né
pességű, gazdasági erejű településeként érte meg a békés időszakokat.3 A 17. száza
di és az 1745 körüli lakosság jelentős része közötti kontinuus kapcsolat bizonyított.4 
Korszakunkban a népesség gyarapodása a járványoktól eltekintve zavartalan:5

1746 1771 1780 1786 1790 1810 1830 1831 1849

2736 3953 5544 6607 6488 8719 11440 11325 12898
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Halas népességére korszakunkban két külső tényező hatott. Egyrészt -  bár az 
újratelepülő kiskun településeknél kevésbé — az úrbéres vidékekről a redempció 
előtt meginduló, és a századfordulóig tartó önkéntes bevándorlás, aminek mérése -  
a megmaradt források alapján -  igen problematikus.6 A másik tényező a Mária Teré
zia, illetve Esterházy váci püspök által szorgalmazott tervszerű katolikus betelepítés 
volt, mely korszakunk vallási megoszlásában még nem okozott alapvető változást, 
ám a város homogén református arculatát mégis megváltoztatta. A népesség vallási 
megoszlása korszakunkban a következő képet mutatta:7

1. táblázat. Kiskunhalas vallási megoszlása 1773-1850
református evangélikus római katolikus görög zsidó összesen

1773 ? ? 420 7 7 4544
1775 ? 9 625 ? ? 5021
1777 ? ? 621 9 7 5148
1778 ? 7 647 ? ? 5301
1781 ? ? 686 ? ? 5799
1783 9 9 710 ? 9 5945
1803 6750 - 1455 22 45 8272
1828 8496 - 2849 15 68 11428
1850 8734 48 3756 - 248 12786

A betelepülés, a lakosként való befogadás méreteire, sajátosságaira a századfor
dulótól a honosítások alapján következtethetünk. A beköltözők ugyanis csak egy 
évtized után kaptak lakosi jusst, már amennyiben a tanács munkájuk, magaviseletük 
alapján megadta azt. A honosítás engedélyhez, s honosítási (concivilis) taxa fizeté
séhez volt kötve, kivéve egyes háborús éveket.8 Az adatok így nem a tényleges 
beköltözést mutatják (ráadásul illegálisan érkezettek is voltak), inkább csak tenden
ciák megállapítására alkalmasak.

Az 1800-1830 között a város évente 4-7 személyt honosított. Ezek kb. felét az 
iparűzők,4 a többit a „honoratiorok”, árendások tették ki. 1817/18-ban 7 honosított 
között 1 takács, 2 kézműves, 1 iskolamester és 1 commentarius,10 1823-ban 4-ből 2 
takácsmester volt. 1833/34-ben a felesége révén itt birtokhoz jutó vadkerti Szekeres 
Mihály, és a birtokos (!) Kovács Sz. István mellett Király István takácsmesterről 
esik szó, míg a negyedik személy Nagy Szeder Andor kir. udvamok, a Péter 
lányörökösök birtokainak árendátora.11 A honosítottak 1804-1818 közötti felekezeti 
megoszlása a következő volt:12
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2. táblázat. A honosítottak felekezeti megoszlása 1804-1818
1806
1807

1807
1808

1808
1809

1809
1810

1810
1811

1811
1812

1812
1813

1813
1814

1814
1815

1817
1818

Ö sszesen

refor
mátus 1 3 2 2 3 6 3 2 1 2 25

kato
likus 3 5 2 1 6 1 2 2 2 5 29

Úgy tűnik, a honosítottak nagyobbik fele a századfordulótól katolikus volt. Ez -  
a nagyobb népszaporulat mellett -  bizonnyal elősegítette a katolikus népesség 20. 
századi számbeli túlsúlyának kialakulását.

A redempció

A redempció előtt a jászkun lakosság mindvégig megmaradt olyan árendafizető 
jobbágynak, melyet -  a korábbi jogállás maradványaként -  mint közösséget számos 
speciális katonai kötelezettség (nemesi felkelés, fokozott katonaállítás) is terhelt.13 E 
gazdaságilag differenciált, ám jogilag homogén társadalmat 1745-től a földesúri ha
talom alóli felszabadulás, a redempció alakította, s rétegezte át. Bár a redempció so
kak szerint az első magyarországi örökváltság (a fogalom ugyan ekkor még nem 
létezik), de a kor közvéleményében mégsem így tudatosult, mert a hangsúly egy 
korábbi jogállapot (feudális jogok) visszaszerzésén volt.14

A Jászkun Kerület (a továbbiakban Kerületek) hatalmas redempciós terheiből 
(580900 r.Ft és 1000 huszár kiállítása) 1745-ben Halasra és hat pusztájára (Fejértó, 
Füzes, Balota, Zsana, Bodoglár, Tajó) után 50900 r.Ft esett, s 79 lovaskatonát állí
tott ki.15 A redempció sajátosságaként a lakosok váltságát a hadiadó alapján vetet
ték ki (minden adóforintra 11 r.Ft redempció esett16), a Kerületekben általános telek 
(sessió, fúndus) szerinti váltás itt nem volt meg. A váltságnál a helyi mértékeket 
használták: a lánc föld 2400 négyszögölet, a zsák 1200-at tett ki. A szőlőnél a boroz- 
daszám volt a meghatározó, de ennek hossza változott. Később fontos sajátossággá 
vált, hogy a nádasokat sokáig nem osztották ki a lakosoknak.17 A redempció által 
kialakult birtokstruktúráról több, különböző évekből való, sokszor keltezetlen rész
összeírás, publikált összesítés ismertes, melyek ellentmondanak egymásnak. Nagy 
Szeder István közelmúltban kiadott munkája a redempció felosztását az alábbiakban 
összegezte:18

304 adózóra 1745-ben kivettetett 48021,87 r.Ft,
69 adózó nem fizetve kiesett 6589,68 1/2 r.Ft,
235 adózó fizetési hiánya 5389,70 1/2 r.Ft,
235 adózó tényleges fizetése 36042,48 r.Ft,
57 új adózó 1748 előtt 7469,94 r.Ft,
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1. A Kiskunság címere a Liber Fundi első lapján, 1754 
Thorma János Múzeum
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4872,50 r.Ft, 
2630,00 r.Ft, 
52039,92 r.Ft,
5227,66 1/2 r.Ft,
57267,58 1/2 r.Ft

Összesítése szerint az 1745-ös adózók 22%-a nem fizette ki váltságát (a redemp- 
ció 13%-át), a többiek pedig a kivetés 11%-ával maradtak adósok. Az új birtokosok 
száma 1763-ig 114 fő volt, kik a foldváltó birtokosok 1/3-át tették ki, a váltott földek 
kb. 1/4-ével. Mindez a redempció alatt a társadalom jelentős mobilitását, s a bir
tokosság számottevő átrétegződését bizonyítja. Problémát jelent viszont, hogy ezek 
az adatok nem egyeznek Nagy Szeder korábban megjelent adatsoraival. A pontat
lanságok mellett ennek egyik oka lehet, hogy e kimutatás a birtokosokat, a korábbi 
viszont a birtokokat vette számba. A későbbiekre a korábbi adatsor tűnik ponto
sabbnak, mely az alábbi képet mutatta:

0-25 r.Ft-os földváltó: 12 fő,
25-50 r.Ft-os földváltó: 67 fő,
50-75 r.Ft-os földváltó: 53 fő,

75-100 r.Ft-os földváltó: 39 fő,
100-125 r.Ft-os földváltó: 39 fő,
125-150 r.Ft-os földváltó: 36 fő,
150-175 r.Ft-os földváltó: 19 fő,
175-200 r.Ft-os földváltó: 22 fő,
200-225 r.Ft-os földváltó: 16 fő,
225-250 r.Ft-os földváltó: 13 fő,
250-275 r.Ft-os földváltó: 11 fő,
275-300 r.Ft-os földváltó: 10 fő,
300-325 r.Ft-os földváltó: 2 fő,
325-350 r.Ft-os földváltó: 2 fő,
350-800 r.Ft-os földváltó: 12 fő.

A legtöbb földet a későbbiekben kiskun kapitányi tisztet is gyakran betöltő Péter 
família tagjai közül Péter Ferenc, valamint Torma István váltották 800-800 r.Ft-tal. 
Mellettük Búza Mihály 700, Tari István 580, a Bikit família 552, Tegzes Pap 
Gergely 510, Péter Mihály és Gyenizse János 500-500, Babó Ferenc 464, Modok 
Gergely 426, Lukács János 400 és Hajós András 351 r.Ft-os birtokai emelhetők ki. 
Az 1775-ben beköltözött katolikusok közül 25 r.Ft-os földet 5, míg 50 r.Ft-ost 32 fő 
kapott.19 Utóbb gyakran felvetődött a legnagyobb és legkisebb váltott birtok, s ezek 
tartozékainak kérdése. A földvételek nyilvántartása egy idő után összekeveredett, 
így a késve osztott nádnyilas mutatta a redempció mértékét. (A vizsgálatok szerint 
1 r.Ft váltságra a fejértói osztályból 106, a nyomási osztályból 65, a kaszáló osztály
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ból 237, míg a bodoglári osztályból 148 négyszögöl fold járt.) A 800 r.Ft-tal re- 
dimált Péter Ferenc földje 306 1/2 holdat tett ki (1600 négyszögöllel), 102 1/2 hold 
szántót, s 204 2/8 hold kaszálót. A legkisebb váltás 30 r.Ft után 12 1/4 hold volt, 4 
1/8 hold szántó és 8 1/8 hold kaszáló.20 A váltott földek nagysága a váltságösszeg 
alapján redempciós Ft-os birtok szerint rögzült.

A város redempciós terheinek törlesztése egy bonyolult kölcsönfelvételi rend
szerben valósult meg, melynek eredményeként a Kerületek, az egyes kerületek, a 
települések és magánszemélyek is vettek fel kölcsönöket. Emiatt a végleges birtok
struktúra csak jó két évtized múlva alakult ki. 1761-ben a tanács kimondta, hogy 
eztán senkinek „redempcionális fundus ne adasson”,21 ám az új gazdák közül még 
65 fő nem tette le a katonaállításra kivetett 6%-ot,22 s 63-an még földjük árából is 
tartoztak.23 1763-ban rögzítették, hogy az újonnan beköltözöttek nevét, kik a ter
heket nem viselik (viselhetik), a redimált földhöz joguk nincs, ház, föld, szőlő nekik 
nem jár, s akik mégis foglaltak ilyeneket, azoktól az kobozzák el.24 A város csak 
1768-ban mondta ki, hogy a még redimálni kívánóknak nem adnak földet, mivel 
azokat már mind kiosztották.25

A redempció társadalma

A halasi társadalmat a megváltakozás terheinek viselése, s ennek mértéke osz
totta három részre. Fokozatosan kialakult egy redempcióban résztvett birtokos 
redemptus, egy részterheket vállaló, jórészt birtoktalan irredemptus, illetve egy in
gatlannal nem bíró zsellér réteg. A redempció nyomán a redemptusság a váltság- 
összeghez való hozzájárulás alapján mért tőkeföldek birtoklásához volt kötve. 
Ennek arányában adtak a birtokosoknak járulékokat (tartozék, appertinencia), me
lyekhez osztott nyilasok, használati és haszonvételi jogok (legelők, kisebb királyi 
haszonvételek) tartoztak. Ezek elvileg csak a tőkefölddel együtt, annak arányában 
voltak elidegeníthetők.

A kerületi majd nádori rendelkezések értelmében a tőkeföldek, és egyéb ingat
lanjavak vásárlásában, árendálásában a redemptusokat elsőbbség illette meg az irre- 
demptusok, míg az irredemptusokat a zsellérek előtt. Ez önmagában is mérsékelte a 
társadalom mobilitását, ám idővel a települések és a Kerületek másképp is korlá
tozták a redemptussá válást. Flalason 1786-tól 15 red. Ft teljes birtok után vált az 
irredemptus redemptussá,26 1794-től pedig már a helyi legalsó váltás összegét 
meghaladó birtokot írták elő. 1800-tól Flalason 25 redempciós Ft alsó határú birtok 
után minden osztáskor kiadott föld, juss meglétét követelték meg.27 Ezzel a redemp- 
tusságnak a vérség is kritériumává vált. A két Kunság több településén ugyan min
den tőkeföldtulajdonost redemptusnak tekintettek, ám Halason a kerületi határoza
tok nyomán a 25 red. Ft váltság alatti új birtokosokat az irredemptusokhoz sorol-

361



3. Gál János redempciós levele (292 forint, 45 dénárról), 1761. december 15. 
Thorma János Múzeum 8947

ták.28 A század utolsó harmadában megszilárduló helyi társadalomban az alábbi cso
portok elkülönítése lehetséges:29

1. Teljes jogú redemptusok
A redempciókor vagy később tőkeföldet váltott, redemptus jogokat szerzett lako

sok és utódaik csoportja. A helyi szóhasználat „birtokos”, az összeírások „civis” 
(polgár) néven illetik őket. Elvileg rendelkeztek belső házzal, telekkel, tőkefölddel, 
kaszálóval, járulékföldekkel, legelőhasználattal, s a kisebb királyi haszonvételek 
engedélyezett jogaival. A közös földek hasznaiból ingyen, majd a redempció ará
nyában részesültek. A nem redemptusokkal szembeni elsőbbségi jogaikat (földvá
sárlás, bérletek, kocsma- és boltnyitás) idővel a gazdasági élet mind szélesebb terü
leteire (árendálás, boltnyitás) terjesztették ki. A bormérés szabadságát 3 hónapig 
gyakorolhatták. Lakosi és redemptusi jogaikat korlátozás nélkül örökíthették utó
daikra.

A 18. század végétől két csoportjukat különítették el. A törzsökösök a re- 
dempcióban maguk, felmenő őseik, vagy vérrokonaik révén közvetlenül résztvettek, 
s redemptus jogaikkal már a legminimálisabb mennyiségű tőkeföld alapján élhettek. 
Az aquisitorok maguk vagy őseik révén már a redempció után kerültek be -  föld- 
vásárlás révén -  a földváltók közé, s birtokuk nagysága a helyi legalsó osztály fölött
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4. Pap Gergely redempciós levele (510 forint, 62 és fél dénárról), 1761. december 14. 
Thorma János Múzeum 5117

volt. E két kategóriát az összeírások soha nem különítették el, a családokról azon
ban ismert volt hovatartozásuk.30

A társadalom vezető, meghatározó csoportja a vagyonos törzsökös redemptu- 
soké volt. A város tisztviselői karát adták, s gyakran a kiskun, vagy hármas kerületi 
magisztrátusba is bekerültek. (Péter, Torma, Búza stb. családok.) A redemptusság 
aquisitorokra és törzsökösökre történő elválasztása sajátos problémákat okozott a 
19. század elejétől a fiúgyermekek különválásakor. 1807-ben a Kerületek is meg
hagyták, hogy a szülők gazdálkodásra alkalmas fiaikat elegendő javak nélkül „el ne 
válasszák”, mivel ezáltal irredemptus „szolgálatra” fogják őket kényszeríteni.31

2. Nem teljes jogú redemptusok
Több, jogait és örökíthetőségét tekintve eltérő csoport sorolható ide, kik főképp 

a korszak első felében léteztek. Ezek idővel az alapvető társadalmi rétegek valame
lyikébe olvadtak be. Ide sorolhatók azok a redemptusok, kik tőkeföldjeik eladása 
után bizonyos előjogaiktól nem váltak meg, és más, kisebb társadalmi csoportok. 
Közülük jelenleg kettő emelhető ki. Elsőnek azok az elszegényedett elemek, kik 
tőkeföldjeiket, s a hozzájuk tartozó redemptus jogaikat egyaránt, végleg, örökre el
adták. Utódaikra már csak az irredemptusokkal szembeni földelővásárlási jogukat 
örökíthették, s így azok, illetve leszármazottaik gyakorlatilag irredemptusok voltak.
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A mellettük létező száraz redemptusság a Kiskunság egyes részein, így helyben is 
ismert átmeneti kategória volt. Ezek már csak a redemptus jogokkal rendelkeztek, 
minthogy azokat a tőkeföldektől -  jogellenesen -  függetlenítve nem adták el. Ebből 
több bonyodalom is származott.

Halason nyilvántartási hibák miatt a századfordulóra a redempciót (birtokot) a 
nádjuss alapján számolták, ám a nádjuss és a birtok nagysága között már jelentős 
eltérések voltak.32 Az 1805-ös katonaállítás során kitűnt, hogy sokan a nádjuss 
kivételével minden földjüket eladták, de megtartották redemptus jogaikat. Mivel a 
nemesi felkelés alapja a birtok volt, ezek zöme a terhek viselésére alkalmatlan volt. 
A tanács letiltotta ilyen eladásokat, és a megmaradt nádjussnál meghagyta, hogy 
azoknak adják el, akinek egyéb birtokukat, vagy más redemptusoknak.33 1808-ban a 
földmérők jelentették, hogy több személynek földje van ugyan, de nádjussa nincs. 
A földosztályból végül ezek kimaradtak, mivel a nádjuss a redempcióval volt 
azonos, és a közterhek szétosztása is ennek alapján történt. A határozat a fölös 
földeket a több nádjusst bíró személyeknek rendelte.34 1823-ban a Kerületek 25 re- 
dempciós Ft-os birtokban szabták meg az irredemptusok redemptussá válásának 
határát. A végrehajtáskor kitűnt, hogy számos beköltöző csak szántóból vagy kaszá
lóból szerezte meg ezt a mennyiséget, s ezért azok nem teljes redemptus birtokok 
tulajdonosai. Kimondták, hogy ha ezeknek a 25 red. Ft-os szántójuk, kaszálójuk 
nincs meg, irredemptusként adóztassák őket.35

3. Irredemptusok
Tágabban minden nem redemptust, míg a pontosabb -  szükebb -  értelemben a 

lakosként befogadott, ám redemptus előjogokkal nem rendelkező személyeket 
magában foglaló kategória. Az országos összeírások a házas zsellérekkel (inquili
nus) vették azonosnak, helyi elnevezésük -  talán a tőkeföldes irredemptusok kivé
telével -  „birtoktalan lakos” volt. Ide tartoztak a birtokukat vesztő teljes, és nem tel
jes jogú redemptusok, a redempció kori irredemptusok utódai és a honosságot kapó 
beköltözők. Tőkefölddel egyáltalán nem rendelkeztek, vagy az a helyi legalsó váltó
érték alatt volt. Bírtak házat, lehetett beltelkük, időlegesen osztott földeket -  kender, 
dinynye, tök, kukorica, szőlő stb. -  is kaptak, ám ezekre tulajdonjoguk nem volt, s 
így e részesedés is a tanács „jóindulatától” függött. A kocsma- és boltnyitásokban, 
ingatlanvételekben a zsellérekkel szemben volt elsőbbségük. A közlegelőkön való 
állattartásért terragiumot (szájbér) fizettek a tanácsnak. Csak egy részük volt képes 
önálló gazdálkodásra, a közügyekben való részvételük, társadalmi súlyuk minimális 
volt.

4. Zsellérek
A jászkun társadalom legalsó rétege, mely lakosi joggal nem bírt, ingó vagyon

nal (állatokkal) minimálisan, ingatlannal nem rendelkezett, s állatai után terragiumot
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fizetett. Döntően szolgai, cseléd állapotú elemnek tekinthető, mely a tehetősebb 
lakosok házában, háztartásában élt, és önálló gazdálkodásra nem volt alkalmas. Az 
országos összeírások a házatlan zsellér (subinquilinus) kategóriával azonosították 
őket, helyi elnevezésük sokáig a „betyár” volt. Döntően úrbéres vidékekről jöttek 
be, beköltözésüket azonban állandóan gátolták, beszökdösésüket szigorúan büntet
ték. Az irredemptussá váláshoz honosságot mind nehezebben szerezhettek. Az 
összeírások elkülönítették tőlük az egyszerű szolgákat és szolgálókat.

A redempciót vállaló birtokosság volt a jászkun társadalom meghatározó ereje, 
törekvéseit össztársadalmi érdekként tudta megfogalmazni. Célja előbb -  IV. László 
1279-es, újabban vitatott hitelességű kun privilégiuma nyomán -  saját országos 
nemesként való elismertetése volt, majd ennek sikertelensége után a jászkun privi
légiumok nemesi kötelezettségeinek (nemesi felkelésben való részvétel) a saját szá
mára történő biztosítására, illetve a jobbágyi terhek (állami adó fizetése, rendszeres 
katonaállítás, királyi szolgálatok) nem redemptusokra való hárítására törekedett. 
Sikert ugyan ezzel sem értek el, ám az előbbre jutni akaró irredemptusok és zsel
lérek gyarapodásának, társadalmi felemelkedésének lehetőségeit fokozatosan korlá
tozták. A két eltérő törekvés jogi alapját az elvileg a jászkunok egészére érvényes, s 
a törvény előtti egyenlőség, a közös teherviselés és a tisztviselők szabad választása 
elveit is tartalmazó jászkun privilégiumok adták, melyet a felek eltérően értelmez
tek. A birtokosok ezt 1745-től csak magukra vonatkoztatták, míg a többiek szerint 
minden kerületi lakost illetett.16

A társadalmi rétegek statisztikai mutatói

A társadalom három alapvető rétegének számszerű adatait tekintve két jellemző 
érvényesült a Jászkunságban. A redempció utáni évtizedekben a nem redemptus ele
mek felduzzadása jellemző, utóbb viszont -  részint a szabályozások nyomán -  ez a 
tendencia megállt, sőt néhol kissé a redemptusság aránya nőtt. A Kerületeken belül 
a birtoktalanok aránya végig a Kiskunságban a legnagyobb, itt idővel a társadalom 
nagyobbik felét tették ki. Ez Félegyháza, Kunszentmiklós, Dorozsma és Majsa ese
tében különösen jól megfigyelhető. Halason viszont -  vélhetően a lakosság konti- 
nuus jellege miatt -  végig a redemptusság maradt túlsúlyban. Ezt mutatják az adó
összeírások adatai (3. táblázat).17

E tendenciákat más adatok is erősítik. A redempció idején a birtoktalanok a tár
sadalom legfeljebb 20-25%-át tették ki. Halason 1751-ben 319 redemptust és 87 
irredemptust, 1752-ben 312 redemptust és 96 irredemptust írtak össze.38 A követ
kező két évtized adóösszeírásai nagyjából ugyanezt az arányt tükrözik. Az 1766-os 
pl. 387 redemptust, 132 irredemptust, 5 cigányt és 10 szegényt említett. A későb
biekben aztán a nem redemptusok aránya növekedett. Amikor 1786-os népszámlálás
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3. táblázat. Társadalmi rétegek 1774-1830
1774/75 1779/80 1788/89 1799/1800 1809/10 1819/20 1829/30

Birtokos 489 563 625 607 805 952 1199
Fiú 200 222 271 267 400 530 287
Lány 89 43 78 58 100 157 112
Testvér ? 42 25 16 16 21 11
Házas zsellér 221 257 291 275 245 299 374
Házatlan zsellér 146 120 200 131 164 146 147
Szolga 223 178 192 330 325 258 172
Szolgáló 46 36 61 89 87 131 106

során a teljes népességet összeírták, Halason 15 tisztviselőt és papot, 225 nemest, 
564 polgárt és 811 zsellért vettek számba. A századfordulón azonban ez a növekedés 
fokozatosan mérséklődött. Az 1825-ös kerületi adatok szerint a településen 70 ne
mes, 943 birtokos, valamint 857 birtoktalan családfő, illetve önálló személyt élt. 
1828-ban az országos összeírás 3673 adófizetőt, 7 honoráciort, 1048 polgárt, 632 
házas és 83 házatlan zsellért, 76 szolgát, 31 szolgálót, 260 iparost, valamint 7 keres
kedőt sorolt fel, kikhez a nemeseknél még 37 adófizető, 59 polgár, 7 házas zsellér, 
20 szolga, 17 szolgáló és 7 iparos járult.39 Mivel az adóösszeírások az adófizetők 
mögött álló családokat nem tüntetik fel (ez különösen a házatlan zsellérek, szolgák, 
szolgálók esetében kérdéses), csak annyit mondhatunk, hogy a népességnek a szá
marányoknál nagyobb részét, több mint felét adhatták a redemptusok. Ezt bizo
nyítják a kerületi népességösszeírások adatai is.40

Szintén nem problémamentes a vagyontárgyakból való részesedés megállapítása. 
A vagyonosság két fokmérője a birtok és az állat volt. A föld esetében, mely dön
tően redemptus, esetenként irredemptus tulajdonban fordult elő, a redempciós Ft 
szerinti megoszlás vizsgálatára van módunk. E módszer problémája, hogy kizárja az 
elemzésből az irredemptusok által bírt járulékokat, nyilasokat, szőlőket. Adataink az 
alábbiakban összegezhetők (4. táblázat).41

A legszembetűnőbb korunkban a rendkívüli birtokaprózódás, száz év alatt a bir
tokosok száma közel ötszörösére növekedett. 50 redempciós Ft-os váltságnál alakult 
ki az a határ, ami fölött a birtokosok számának, arányának csökkenése, és ami alatt 
ezek növekedése a meghatározó. Az alsó két birtokkategóriához tartozók száma 
közel hússzorosára nőtt, arányuk pedig alig 23-ről 86%-ra emelkedett. A 25 Ft alat
ti kisbirtokosok felduzzadása a legnagyobb. Alig fél évszázad alatt arányuk 3,4-ről 
45%-ra, számuk pedig negyvenszeresére (!) 12-ről 516-ra nőtt. 1855-re arányuk már 
70%, számuk pedig megduplázódott.

A redempciókor még az 25-150 Ft birtokúak alkották a redemptusok zömét. 
1817-re átmenetileg a 25-50 Ft-os földek aránya nőtt meg, ezek azonban 1858-ra 
már jórészt a legalsó kategóriába estek vissza. A közepes és nagy birtokok száma és 
aránya folyamatosan csökkent. Némi kivételt ez alól csak a 300 Ft fölötti kategória
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4. táblázat. A redempciós forintok megoszlása 1763-1855

Birtoknagyság
1763 1817 1855

fő % fő % fő %
0-25 Ft-os 12 3,4% 516 45,5% 1234 69,3%

25-50 Ft-os 67 19,0% 351 31,0% 302 16,9%
50-75 Ft-os 53 15,0% 118 10,4% 97 5,4%

75-100 Ft-os 39 11,1% 50 4,4% 46 2,5%
100-125 Ft-os 39 11,1% 32 2,8% 43 2,4%
125-150 Ft-os 36 10,2% 19 1,6% 20 1,1%
150-175 Ft-os 19 5,4% 12 1,0% 6 0,3%
175-200 Ft-os 22 6,2% 9 0,7% 6 0,3%
200-225 Ft-os 16 4,5% 5 0,4% 8 0,4%
225-250 Ft-os 13 3,7% 8 0,7% 4 0,2%
250-275 Ft-os 11 3,1% - - 3 0,1%
275-300 Ft-os 10 2,8% 4 0,3% 2 0,1%
300- Ft-os 14 3,9% 8 0,7% 9 0,5%

351 100,0% 1132 100,0% 1780 100,0%

jelentett, ahol 1817-től kezdve növekedés figyelhető meg, az ingatlanok aprózódá- 
sának és felhalmozódásának kölcsönhatásaként.

Lassan módosult a legtehetősebbek összetétele. 1817-ben a legnagyobb birtokos 
Péter János volt 800 Ft-tal, őt Csitsvár Antal 488, és Zsenyi János 420 Ft-tal követte. 
300 Ft feletti birtoka volt még a Turóczy Istvánnak, Babó Mihálynak, Gőzön János- 
nénak, Torma Mihálynak és Farkas Mihálynak. A földváltás kori és az 1817-es bir
tokosság 25 legtehetősebb tagját vizsgálva csak 4 új családnévvel (Kecskés, Fűzik, 
Szűry, Csitsvár) találkozunk, kik közül Csitsvár Antal a második a rangsorban. 
1855-ben a legnagyobb birtokos már Kolozsvári Sándor 1318 Ft-os földdel, ami jó 
másfélszerese a legnagyobb redempciós váltásnak. (E javakat apja, Kolozsvári Ist
ván részenként vásárolta össze.) Őt követte Zsenyi István 707, Fridrich Alajos 451, 
Péter Zsigmond 424, a másik Péter Zsigmond 400, Túróczy Istvánné 395, Tari 
Gerzson 343, Gőzön Kálmán és Péter Lajos 310-310 Ft-tal. A legtehetősebb 25 főt 
vizsgálva az 1817-ben említett Fűzik mellett 6 új névvel találkozunk (Sprüchler, 
Deák, Baky, Szilády, Fridrich és Kolozsvári), Kolozsvári az első, Fridrich a har
madik a rangsorban. Megjelenésük a XIX. század közepére egy nem törzsökös bir
tokos csoport gazdasági előretörését mutatja.

Az állatállomány megoszlása az első évtizedekben aránylag jól nyomon követ
hetők. 1751-ben Halason 319 redemptus tulajdonában 675 igás és 112 ökör, 876 ló, 
2082 tehén és 5399 juh volt, addig a 87 irredemptus kezében mindössze 102 tehén, 
75 ló, s 6 igás ökör. Bár a nem redemptusok az összeírtak 20%-át alkották, az állatál
lományuk nem érte el az 5%-ot sem.42 1766-ban az állatvagyon (a forrás korabeli 
elnevezéseit meghagyva) az alábbi módon oszlott meg:
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5. táblázat. A társadalmi rétegek és az állatvagyon 1766-ban
marha tehén ló juh

db % db % db % db %
redemptus 1134 97,0% 3370 93,4% 1670 93,5% 5698 99,1%
irredemptus 34 2,9% 225 6,2% 106 5,9% 47 0,7%
cigány - - 1 - 6 - - -
szegény - - 12 0,3% 3 - - -

1168 100,0% 3608 100,0% 1785 100,0% 5745 100,0%

A nem redemptus állatállomány ekkor 1-8 %-ot tett ki, ami a Kiskunság alacsony 
átlagai közé tartozott. A magasabbak főleg az újonnan települt Félegyházát, Dorozs- 
mát, Májsát jellemezték. Későbbi adataink már töredékesek. 1793-ban a halasi bir- 
toktalanok kezében 1128 marha és 7719 juh volt, ez a teljes állomány kb. 20%-át 
tette ki.43 1802/3-ban 6500 nem redemptus juhot írtak össze.44 A századfordulótól a 
városi gazdálkodás iratai évente feltüntették az irredemptusok terragiumát, eseten
ként a taxa alá vett állatállományt, bortermést, vagy szőlőterületet.45

6. táblázat. Az irredemptusok vagyona 1818-1845
marha

db
juh
db

bor
akó

szőlőföld
kapás

1818/19 847 5258 1314 -
1824/25 961 8808 1648 -
1829/30 600 232 1807 -
1839/40 374 2148 - 489
1844/45 435 2883 - 503

Pillanatnyilag úgy tűnik, a nem redemptus állatállomány a 19. század második 
negyedében számszerűen csökkent, és a teljes állatlétszámon belüli arány is ked
vezőtlenül változott. Amíg az 1819-ben még a teljes marhaállomány ötödét, a juhál
lomány negyedét tehették ki,46 addig az 1844/45-ben már egyaránt csak 6-6%-ot, s 
a szőlők kb. 13%-át. E forráscsoport adatait többé-kevésbé igazolja az 1828-as 
összeírás, mely szerint Halason a juhállomány 7,6%-a volt az irredemptusok kezén. 
(Mivel a zsellérek állatait a gazdáknál írták össze, az eltérés elfogadhatónak tűnik.)

Az 1766-os kerületi összeírás időszakában még a fő haszonállat a szarvasmarha 
volt. Ennek megoszlása jól utal a társadalom polarizálódására. (7. táblázat)

A marhaállománynak 94,3%-a volt a redemptusok, 5,4%-a az irredemptusok 
kezében. A korszak elején a redemptusságnak csak egy töredéke, s az irredemp- 
tusságnak is alig harmada maradt ki a marhatartásból, ám a darabszám tekintetében 
már nagy eltérések voltak. A birtokosok több mint fele 1-10 állattal bírt, s e kategó
riához tartoztak a marhatartó irredemptusok is. Az állomány több mint fele a 20-nál 
több állatot tartó gazdák (kb. 18%) tulajdonában volt. A legnagyobb állattartó Péter 
István volt 138 db-bal, őt Tegzes Pap Gergely 93, Tari István 82, Modok Gergely 75,
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7. táblázat.
A redemptusok és az irredemptusok szarvasmarha állománya 1766-ban

redemptus irredemptus
nincs marhája: 29 fő 7,5% 47 fő3 6,3%
1-10 db marhája van: 216 fő 55,8% 82 fő 63,0%
10-20 db marhája van: 74 fő 19,1% - -
20-30 db marhája van: 39 fő 10,0% 1 fő 0,7%
30-40 db marhája van: 17 fő 4,6% - -
40-50 db marhája van: 4 fő 1,0% - -
50-100 db marhája van: 7 fő 1,5% - -
100- db marhája van: 1 fő 0,2% - -

387 fő 100,0% 130 fő 100,0%

Torma István 65, Bene János 60, Buss Péter és Szilágyi István 55-55 db-bal követ
ték. A nevek alapján látható, hogy a legtöbb földet váltók, s a nagy marhatartók név
sora zömmel egyezett.

Az 1828-as összeírás idejére a fő haszonállattá már a juh vált. Ezért ekkor a 
juhállomány megoszlását vizsgáltuk.

8. táblázat.
A redemptusok és az irredemptusok juh állománya 1828-ban

redemptus irredemptus
nincs juha: 835 fő 75,4% 579 fő 90,6%
1-25 db juha van: 85 fő 7,6% 38 fő 5,9%
25-50 db juha van: 98 fő 8,8% 20 fő 3,1%
50-75 db juha van: 24 fő 2,1% - -
75-100 db juha van: 27 fő 2,4% 2 fő 0,3%
100-150 db juha van: 9 fő 0,9% - -
150-200 db juha van: 12 fő 1,0% - -
200-300 db juha van: 11 fő 0,9% - -
300-400 db juha van: 3 fő 0,2% - -
400- db juha van: 3 fő 0,2% - -

1107 fő 100,0% 639 fő 100,0%

Halason ekkor 20432 juhot vettek számba, közülük 1565 (7,6%) volt az irre
demptusok kezén. A birtokosság 75, és az irredemptusok 90%-a nem rendelkezett 
juhállománnyal, bár ez az arány -  adóeltagadást valószínűsítve -  eléggé kétséges. A 
legnagyobb juhtartó kategória a redemptusoknál a 25-50 db-bal bíróké, ám a 
juhtartó irredemptusoknak csak harmada tartozott ide, a többi az 1-25 db-os kate
góriába. A juhállomány közel 30%-a a 200 db-nál többet tartó 17 gazda között osz
lott meg. A legnagyobb 9 juhtartó az állomány 18%-át tartotta a kezében. A legna
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gyobb juhbirtokos Kármán Pál és Péter Ferenc voltak 600-600, Jánosi György 500, 
Péter Zsigmond és Péter Ferenc 400-400, Besnyei Zsigmond 347, Tari István, Gő
zön László és a város 300-300 db-bal. A nevek alapján a juhállomány és a földbir
tok megoszlása már jobban egyezett, mint 1766-ban. Kivételként csak Kármán Pál, 
és a görög kereskedőből birtokossá lett Jánosi György említhető.

Az irredemptusoknál a „nagy” állatállomány és a „nagy” szőlőbirtok inkább 
kizárta egymást. A nem redemptus állatállomány Halason jelentősebb volt, mint a 
Jászság és a Nagykunság számos településén. 1844/45-ben a legnagyobb nem 
redemptus állatvagyon (Fejszés János) 24 marhára és 87 juhra rúgott, míg az átlag 
ekkor 2-A marhát és 20-40 juhot bírt. Az állatok elrejtésének lehetőségei jók voltak, 
és a helyiek éltek is ezzel. Bizonytalan, hogy a birtoktalanok állatállományán belül 
az irredemptus és zsellér tulajdon hogyan oszlott meg, bár nyilvánvalóan az előb
bieké volt a meghatározó.

A város legtekintélyesebb családja kezdetben a Péter família. Ferenc, Miklós és 
István még 1726-ban osztoztak meg apai örökségükön, mely 800 r.Ft-ot, 6 jármos 
ökröt, 3 hámos lovat, 30 gulyabeli marhát, 12 ménes lovat, valamint 150 juhot tett 
ki. Miklós vagyona utóbb 200 holland arany (= 825 r.Ft), 9 göböly ökör, 6 jármos 
ökör, 3 kocsis ló, 12 ménes kanca, 45 gulyabeli marha, szekér, eke, kocsi, s 200 
borozda szőlő. Péter Ferenc vagyona 1740-ben 20 hámos ló, 18 tehén, 19 tinó, 5 
üsző, 13 rúgott borjú, 10 jármos ökör, 253 juh, valamint 137 bárány volt. 400 r.Ft- 
ot elloptak tőle, míg 554 r.Ft-on vett 22 göböly ökröt. Vagyonához tartozott még 258 
borozda szőlő, valamint a Bikit famíliától még 24, illetve 1 malom. Péter Ferencnek 
1760-ban az alábbi vagyontárgyait írták össze: 94 marha, 48 ménes és 6 kocsis ló, 
12 jármos ökör, 647 juh, kétszobás ház, alatta, s az udvarán is pincével, sütőházzal, 
présházzal, kamrával és istállóval, akiok, malom, és 416 borozda szőlő. Váltott föld
je ekkor is 800 r. Ft-os volt.47 A Péter família javai lassan aprózódtak el. 1858-ban 
Péter Miklós 148, Péter Lajos 310, Péter Antal 237, Péter Zsigmond 400, Péter Imre 
424 Ft-os birtokkal bírt. A leszármazottak kezében összesen 1519 red. Ft-os föld 
volt.

A 19. század kerületi szinten is egyik legnagyobb földszerzője a redempció után 
beköltözött nemes Kolozsvári István, aki 1820-1848 között mintegy 110 (!) föld- 
vásárlást hajtott végre. A kisebb birtokokat nagyobbakra cserélte, a különbözetet 
pénzzel fizetve ki. így 30 év alatt kb. 65000 váltó Ft-ot és 1000 pengő Ft-ot fektetett 
földvásárlásba.48 (Ez a birtoknövelési módszer a korszakban általános volt.49) Az 
1850-es években a vagyon 1140-1320 redempciós Ft-os földből állt, amihez 1855- 
ben 126 hámos ökör és 6 hámos ló, 170 szarvasmarha, 10 ló, 7 szamár, 10 sertés és 
1500 juh tartozott.50 Kérdéses hogy e vagyon kialakulása mennyiben magyarázható 
egy új, eredményesebb gazdálkodási szemlélet elterjedésével.
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A nemesség

Halas, s a Jászkun Kerület társadalmában a helyi nemesség a redempción alapuló 
társadalmi tagolódást, és a jászkun privilégiumok érvényességét magára nézve 
gyakran nem fogadta el, sőt azt olykor komolyan veszélyeztette. Épp ezért velük 
külön kell foglalkoznunk.

Halason több nemes família jelenléte már a 18. évszázadban kimutatható. 1745- 
től elvileg bármely társadalmi csoportba bekerülhettek, ám döntően a redemptusok 
között említik őket. Halas redempciójában 33 nemes vett részt, összesen 4745 r.Ft 
váltsággal. Az összeg harmada a Péter család három tagjára esett.51 1761-ben 45, 
1764-ben 47, 1825-ben 70, 1830-ban 67, 1851-ben 61 családfőt írtak össze, míg 
1786-ban a helyi férfinépesség száma 225 fő volt.52 Korszakunkban összesen 62 
családról tudunk Halason. Közülük a jelentősebbek: Besnyei, Bornemissza, Búza, 
Hajós, Herpay, Hunyadi, Kamhal, Kolozsvári, Péter, Paprika, Segesváry, Tegzes, 
Torma, Tóth, Turóczy, Zsenyi.53

A nemesek kiváltságaikkal a Jászkunságban nem élhettek, mivel csak a redemp- 
ció után bírhattak ingatlant.54 A személyes szabadságukat elismerték, ám kerületi 
vagyonuk alapján egyenlően adóztak a többi lakossal. 1803-tól a katonai beszállá
solás és szállítás, sófuvarozás, utak és hidak építése stb. pénzen való megváltása 
jelentett számukra könnyítést, valamint hogy vásáron eladott jószágaik után csak fél
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taxát kértek.ss Törvényes ítélet nélkül nem voltak elfoghatok, s csak a kapitányi, 
főkapitányi szék, illetve a nádori törvényszék ítélhetett felettük. A halasi nemesség
1787-ben a harmadik legnagyobb a Kerületekben. Amíg Apátin és Karcagon a né
pesség közel 10%-át adták, addig itt arányuk 6,7% körüli volt.56 Többen a kerületi 
tisztikarba is bekerültek (Péter, Búza, Zsenyi), a redemptusság legtehetősebb, vezető 
rétegét ők alkották. Ugyanakkor a kerületi nemesek zöme az 1840-es években már 
szegény, akik inkább közmunkát végeztek, mert a váltságot nem tudták fizetni.57 
1828-ban az iparosok között is szerepelnek, és vagyoni differenciálódásuk Halason 
is jól látható.58

A Kerületek már 1764-ben kimondták, hogy területükön a nemesi előjogokat 
elismerni nem hajlandók.59 Ennek ellenére a 18. század végétől a nemesek sorozatos, 
ám sikertelen kísérleteket tettek jogaiknak a jászkun privilégiumok rovására történő 
elismertetésére. E törekvések jórészt településeken belüli, pár embert összefogó 
szervezkedésként jelentkeztek, s engedetlenségben, szolgálat- és adómegtagadás
ban, panaszlevelek írásában merült ki, melyekben „elnyomatásukon” siránkoztak. 
Halason a Tegzesek renitenskedése 1783-tól kezdve évtizedeken át követhető. A 
nemesek számának, arányának csökkenése mögött -  mely Halason kisebb a 
jászságinál, nagykunságinál -  gyaníthatóan jogaik korlátozása, illetve a Kerületekbe 
irányuló népmozgalomban való csekély részvételük, esetleges elköltözésük állhat.60 
Idővel a tisztviselői karból is számos nemesítés történt, bár a hiányok, nemesi elő- 
nevek is bonyolítják a képet.

A társadalom „töredék” elemei

A változások hatására a századfordulótól a gazdák a redemptusokkal, a földte- 
lenek az irredemptusokkal és a zsellérekkel már nem teljesen egyeztek meg. Ugyan
akkor a jászkun társadalom ötvöződött etnikai és foglalkozási csoportokkal is. Ezek 
nem bírtak önálló súllyal, s a redempcióhoz való viszony alapján egyénileg kerültek 
a redemptusok, irredemptusok vagy a zsellérek közé. Besorolásuk viszont változása 
a társadalmi átalakulás fontos jele volt.

1. Iparosok
A Jászkun Kerületekben az iparos- és kereskedőréteg súlya csekély volt. A 

kiskunsági ipar, kereskedelem a Jászság és a Nagykunság szintjét sem érte el, bár 
Halas a Kerületekben a „legfejlettebbekhez” tartozott. Az első céhek (takács; szabó, 
szűcs, csizmadia és gombkötő; kovács, bognár és nyerges) a 18. század második 
felében már léteztek. Az asztalosok és lakatosok 1805-ben alakítottak céhet, mely
ből 1819-ben kiváltak az ácsok, molnárok és kőművesek. A helyi céheknek „külső” 
iparosok is tagjai voltak, 1811-ben a dorozsmai takácsok csatlakoztak a halasi
akhoz.61
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A századfordulótól a birtoktalan iparosok számos irredemptus teher (téglaégetés, 
mészoltás, levélvitel, rabkeresés, stb.) alól mentességet kaptak, mivel ezek a céh
szabályokkal ellenkeztek.62 Utóbb a közszolgálatok megváltását is engedélyezték 
számukra. Az engedélyért 2 Ft-ot, egy napi munka fejében 30 krajcárt szabtak ki, de 
úgy, hogy 2 Ft 30 krajcárnál kevesebbet, s 4 Ft-nál többet ne fizessenek.63 Az adó
összeírások adatai az iparosok számának folyamatos növekedését bizonyítják:64

1774/75 1779/80 1788/89 1799/1800 1809/10 1819/1820 1829/30
Iparos 63 88 102 115 177 239 263
Boltos 15 5 9 11 24 13 18
Kereskedő 3 4 5 5 7 11 1

A nemességét hangoztató redemptusság sokáig elzárkózott az ipari tevékeny
ségtől, amit a századfordulóig főleg irredemptusok és zsellérek űztek. Utóbb már 
sok volt köztük a redemptus és a nemes is. Ok a birtokaprózódás miatt kényszerül
tek az iparűzés felé nyitni. Zömük csak télen dolgozott. A kézművesek felsőbb kor
mányszervek által szorgalmazott tömeges honosítása általában zökkenőmentes volt, 
bár kivételek is ismertek.65 Az iparüzők társadalmi megoszlása a következő volt:66

1774/75 1799/1800 1819/20 1828
Iparűző 47 115 239 260+7 nemes
Ebből birtokos 8 38 108+7 nemes 130

irredemptus 24 63 96 130
zsellér 15 14 26 -

1797-ben 1 kelmefestő, 10 magyar szabó és szücsmester, 12 csizmadia és 28 
legény, 4 lakatos és 4 legény, 6 kovács és 6 legény, 23 takács és 19 legény, 2 bognár 
és 3 legény, 1 szíjgyártó és 1 legény, 12 molnár és 9 legény működött a városban.67 
1805-ben az iparosság megoszlása az alábbi képet mutatta:68

iparos közülük inast tartók 
s z á m a

inasok

kovácsok, bognárok 19 3 3
szabók 16 4 4
szűcsök 22 6 6
takácsok 38 9 14
csizmadiák 48 6 8
asztalosok 5 ? 2

(+2 mészároslegény)

Az összeírt 148 mester 32,5 %-át a csizmadiák, 25,6 %-át a takácsok, 14,8 %-át 
a szűcsök, 12,8 %-át a kovácsok és bognárok, 10,8%-át a szabók, 3,3%-át az asz
talosok adták. A mesteremberek közül 8-at soroltak a II. adóosztályba, a többiek a
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Ш-ba tartoztak. A 37 inas 37,8%-a takács volt. Peterka József 1815-ben 201 iparos
ról emlékezett meg, közte 58 csizmadiáról, 46 takácsról, 17 szűcsről, 17 molnárról, 
14 kovácsról, 12 szabóról és 8 asztalosról. Palugyay 1854 körül 194 iparost említ. 
Zömüket a takácsok (59 fő, 30,4%), csizmadiák (33 fő, 17%), kovácsok és szűcsök 
(17-17 fő, 8,7%), szabók (12 fő, 6,1%) és kerékgyártók (10 fő, 5,1%) tették ki, a 
kalaposok, tímárok, lakatosok, kötélverők, asztalosok kisebb számban voltak jelen.69 
Az ipar szerkezete fél évszázad alatt szinte nem változott. 1857-ben 239 iparost 
említettek.70

A Kiskunság gazdasági életében különösen nagy jelentősége volt a malmoknak, 
és tulajdonosaiknak. 1797-ben 12 molnárt és 9 legényt írtak össze,71 1805-ben pedig 
20 személy kezén 30 malmot 25 molnárral, 2250 Ft évi jövedelemmel. Ezek a 
tehetős birtokosok tulajdonában voltak. Gőzön Jánosnénak 3 malma volt, Péter 
István, Turóczy István, Kamhal Jánosné, Balog Andrásné kezén pedig 2-2. A város
nak a tulajdonában 4 malom volt.72 1809-ben 31 száraz-, 33 vízi- és szélmalmot írtak 
össze, 1848-ban 36 száraz- és 12 szélmalom működött Halason.73

2. Boltosok, kereskedők
A kerületi kereskedés korszakunkban idegen bérlők, kereskedők kezében volt, 

kiknek száma rendkívül ingadozott. Ugyanakkor a boltnyitás feltételeit redemptus 
előjogként is rögzítették 1806-ban. Eszerint a vállalkozó tartozott a többi boltokban 
lévő, nem tiltott árut tartani, a közterheket viselni. A más házában boltot nyitó adó
mentes személyt a közterhek viselésére utasították. Boltnyitásra, bentlakásra a 
tanács adott engedélyt, de a külső hatóságoktól érkező árendátor foglalkozást, ipart 
nem űzhetett. Az árenda meghatározása a tanács jogkörébe tartozott, ideje a többi 
boltokéval volt azonos.74l 813-tól a boltnyitást taxafizetés mellett az irredemptusok- 
nak is engedélyezték, ám a helybeliek részesedése a kiskereskedelemben nem volt 
jelentős, a jövedelmező állat- és gyapjúkereskedelembe való bekapcsolódásra pedig 
esély sem volt.

1805-ben Halason 5 bolt volt 27400 Ft tőkével. Jánosi György boltja 10000, 
Fekete Jánosé 3400, Stephanovitsé 4000, Belánszkié 5000, a városé szintén 5000 Ft 
értékkel szerepelt, míg az éves hasznot a tőke 6%-ára tették. Szerepelt még egy 
vásáros kereskedő is 300 Ft-os jövedelemmel.75 1809-ben a Kiskunságon belül Hala
son írták össze a legtöbb kereskedőt és kupecet, 4-et a 2., 13-at a 3. kategóriában.76 
Peterka József szerint 1815-ben már 26 kereskedőt volt. Említést érdemlő kezde
ményezés volt Halason 1842-ben Segesvári Ferenc ügyvéd, kisbirtokos vezetésével 
az Iparegyesületi Részvényes Társaság léthozása, mely borkereskedelemre speci
alizálódott.77 1854 táján 45 kereskedőt írtak össze Halason.78 A kereskedelemben két 
csoport játszott meghatározó szerepet: a görögök és a zsidók.
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3. Görögök
A Jászkunságban a 18. századtól jellemző a görögök lakosként, utóbb redemp- 

tusként való befogadása, kik csekély számuk ellenére a kerületi kereskedelemben 
kezdetben monopol szerephez jutottak. 1761 elején Halason már rögzítették, hogy 
amíg honosságot nem nyertek, földet nem bírhatnak.79 1769-ben Mária Terézia még 
tiltotta az ingatlanvételt, mivel jórészt török területekről vándoroltak be. 1773-tól 
hüségesküre kötelezték a letelepedni szándékozókat. Később nagyban elősegítette 
beilleszkedésüket, asszimilációjukat II. Lipót, a szabad vallásgyakorlat, birtok
szerzés és hivatalviselés biztosításával.80 A kiskunsági görög kereskedők száma, 
gazdasági ereje jelentősen elmaradt a másik két kerületétől. Az 1754-es boltsta
tisztika a Kiskunságban 4513 Ft-nyi árut vett számba, míg a Nagykunságban 
csaknem dupláját, a Jászságban pedig háromszorosát. Halason ekkor 6 társkeres
kedő és 2 inas szerepelt 1642 Ft áruval, ami még Szabadszállás értékeit sem érte el.81 
1773-ban még két új kereskedőt írtak össze, de ekkor már Félegyháza görögsége is 
meghaladta a halasit.82 1791/92-ben négy adófizető görög lakos szerepelt: Ilia 
György, Jánosi Tódor, Jánosi Demetemé és Tódor Daminovics, valamint Demeter 
Pál.83 Közülük a Jánosiak jelentős helyi birtokossá váltak. Amikor 1792-ben a 
Kiskunságban a görögök felléptek a zsidók betelepedése ellen, Halason kevés pa
naszt rögzítettek.84 A századfordulótól a kisszámú kiskunsági görögök tömeges 
tönkremeneteléről írnak. Nem bírták a versenyt a rugalmasabb, szélesebb termék- 
választékot biztosító egyéb -  főként zsidó -  kereskedőkkel.85 A Kerületek a bér
letekbe ugyan görögöket ajánlottak, ám hiányukban -  a Jászsággal és a Nagy
kunsággal ellentétben -  el kellett fogadni, ha „zsidót vittek görögnek”.86

4. Zsidók
A zsidó kereskedőket a Kerületekben csak a Kiskunság egyes településein jelzik 

a 18. században, noha tiltották betelepedésüket, korlátozták tevékenységüket. 1848- 
ig is csak a Kiskunságban jutottak szerephez, zömmel Halason. 1810-ben pl. a 
Kerületek 41 fős zsidó férfinépességéből 31a halasi, 1831-ben 31-ből 22, 1854-ben 
pedig 703 főből 248.87 Betelepedésük, megerősödésük a helyi görögség kis szá
mához, és a meglévő kereskedelmi igényekhez kapcsolódott, tevékenységük gaz
dasági hiányt pótolt. Ingatlant a Kerületekben -  elvileg -  nem szerezhettek, sőt az 
1821-es nádori leirat nyomán nem is árendálhattak.88 Halason a 18. század végétől 
laktak zsidók. 1794-ig 18 zsidó család telepedett meg, 49 fővel. Jórészt Pest és Bács 
megyékből érkeztek az előző tíz évben. Előbb raktárházakat, utóbb családjuknak 
szobákat béreltek. Papjuk nem volt, de összejártak imádkozni. A tanács, melynek 
tagjaival már kapcsolataik voltak, hallgatólagosan tudomásul vette jelenlétüket, 
majd a Kerületek is letettek a zsidók kitiltásáról. 1796-ban Moises Veinbergemek és 
Ádám Mártonnak engedélyezték az árusítást, majd a tanács mindkettejüket befo
gadta. Ők voltak az első legális betelepülők a Jászkunságban.89 Kezdetben a „subin-
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quilinus” kategóriába sorolták őket. 1817-ben 71 halasi zsidót írtak össze 10 ház
tartásban, 1848-ra számuk 167 főre nőtt.90 Az 1831-es nádori leirat újra eltiltotta a 
zsidókat a boltbérletektől, piaci árulástól. Csak a házaló kereskedést engedélyezte, 
ám a rendelkezést a közjövedelmek túlzott csökkenése miatt nem lehetett végrehaj
tani. Halas többször is felírt a honos zsidók érdekében, kik fokozatosan kézbe vet
ték a városi bérleteket, a bőr- és gyapjúkereskedelmet. Pozícióikat már boltjaik 
1843-ban elrendelt bezárása sem ingatta meg.91

5. Honoráciorok
A honoráciorok helyzetét a századfordulóig nehezítette, hogy honosításuk nem 

volt törvényszerű, függött a lakosság, a tanács szimpátiájától, avagy ellenszenvétől. 
Ez utóbb változott, s mind általánosabb lett a jegyzők, majd az orvosok, mérnökök, 
tanítók birtokosként való befogadása. A nótáriusok zöme a Kerületekből került ki. 
Az orvosok, mérnökök, gyógyszerészek sokáig jórészt külső helyekről jöttek, a 
helyiek szerepe a korszak végén volt jelentősebb. Az egészségügyi személyzethez 
1767-ben 2 borbély és 2 bába, 1823-ban 2 orvos és 2 bába, 1847-ben 1 gyógysze
rész, 5 orvos és 4 bába tartozott.92 1850-ben 10 református és 2 katolikus tanító mű
ködött Halason.93

6. Cigányság
A cigányság betelepedése már korábban megindult, s Mária Terézia 1760/61-es 

rendeletével felgyorsult, bár létszámuk korszakunkban még minimális.94 Házzal, 
jószággal bírtak taxa ellenében. A korabeli megnevezés szerinti „kóborlókra” vonat
kozó országos törvényeket (egymás közötti házasodás tilalma, gyermekek elvétele, 
más kerületbe adása,95 földművelésre kényszerítés) a hatóságok igyekeztek betar
tani. Foglalkozásuk a földműveléstől (árendálás) a kovácsmesterségig, zenéléstől a 
kupeckodásig terjedt. 1783-tól csak a házas, földdel bíró tarthatta meg zeneszerszá
mait, és a zenélésért napi 3 Ft-ot kérhettek. Számukat regisztrálták, vándorlásukat 
tiltották, az alattomban bejövöket kivetették. 1766-ban 5 személyről szóltak a forrá
sok, utóbb a helyi cigányság 9 családból állt (1768-ban 39, 1773-ban 44 fővel). A 
főbb családok neve: Piroska, Puczola, Balogh, Orgovány, Boldizsár, Bindis, Illés.96 
1783-ban 12 családfőt írtak össze feleségükkel, és 40 gyermekkel. A nevek és a 
megélhetési források nem változtak. Az Illések Máj sáról, a Baloghok és Orgová- 
nyok Törökszentmiklósról érkeztek, két Piroska Kisújszállásról, egy Szentesről 
származott. A beköltözők közül többen kézművessé, egyesek földművelővé, olykor 
redemptussá váltak.97 1854-re számuk 152-re nőtt.98 Úgy tűnik, a „cigány életmódot 
folytatók” zömmel ezt követően költöztek be.
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A birtoklás és redemptus-irredemptus elkülönülés

A redempcióval a teherviselő redemptusság vált -  a politikai szóhasználatot 
követve -  a jászkun társadalom „nemzetfenntartó” elemévé. Jórészt őket illették a 
földek és a kiváltságok. A redemptusság alapja a tőke-, vagy tanyaföld birtoklása 
volt, mely -  kezdetben -  nem mindig különíthető el a járulékoktól, ami a halasi 
határ nagyságának, tagoltságának is következménye. Mindkettőt a megváltás 
forintszáma alapján osztották ki, ám a tőkeföldeket nem, vagy csak több évtized 
után mérték -  határrészenként -  újra.

A házhelyosztásból a redempciót követően csak a lakosi jogúak, főként a 
redemptusok részesültek. Az 1760-as évektől az irredemptusok ingyenes házhely
osztásokból való kizárása, majd a házhelyosztások redemptusokénál nagyobb taxák
hoz kötése, végül 1828-tól az irredemptusok teljes szabadforgalmi vásárlásra kény
szerítése vált általánossá. A zsellérek még szabadforgalmi vásárlásra sem jelent
kezhettek, nekik tilos volt az ingatlanvétel." A szabadforgalmat gátolta, hogy tiltot
ták a birtokkal arányos porták több darabban történő, elaprózott eladását. Négyszö
gölenként eltérő, rendszerint a házhelyosztásoknál használt taxákat vetettek ki a 
malomföldeket igénylő redemptusokra és irredemptusokra is.100

A birtoktalanok a Jászkunságban marháik után fübér vagy szájbér (terragium) 
fizetésére voltak kötelezve, amit 1770-től kerületileg határoztak meg. 1791-ben a 
helyi tanács panaszolta, hogy a juhok után másutt magasabb a terragium, ezért az 
idegenek is ide jönnek juhaikkal, a legelő szükül, s terjed a futóhomok. Végül az 
irredemptusok terragiumát juhonként 3 krajcárra emelték.101 1792-ben Halas a 
Kerületeknél is javasolta a nem redemptusok fokozottabb adóztatását. Lovak és 
marhák után 24, a juhokról 12, a bor akója után 12 krajcár beszedését ajánlotta.102 A 
Kerületek a későbbiekben fokozatosan egységesítették a terragium összegét.

A Kerületekben általános volt a nem redemptus állatállomány szabályozása. 
Egyrészt a haszonállatok (szarvasmarha, juh) tenyésztését tiltották vagy korlátozták 
a nem redemptusoknál (majd a redemptusoknál is a redempcióhoz mérték103), más
részt igavonók tartását írták elő a királyi szolgálatok végzése végett. A századfor
dulótól a juhászok által tartott állatlétszámokat maximálták, pedig a szolgák ellen
őrzését a gazdák kötelességévé tették. Az igavonó tartást a redemptusoknál is 
megszigorították, mivel 1810-re már 145 gazda (kb. 7000 redempciós Ft váltsággal) 
vonta ki magát alóla. Ezeket külön taxa fizetésére kötelezték.104 A másik oldalon
1818-ban a tanács eltiltotta a gulyásokat és a bojtárokat a hátaslovak tartásától.105 A 
természeti csapások miatt a nem redemptusok korlátozásait sokszor tovább szigorí
tották.106 A nyilasosztásoknál is döntő volt a redempciós váltság, ám egyes fajtáiból 
sokáig -  érdem szerint -  a jó teherviselő irredemptusokat is részesítték. Főképp 
kukorica-, krumpli- és kenderföldeket kaptak, bár aszálykor jutatásaikat mérsékel
ték. Jelentéktelen volt a részesedésük a ritka és értékes erdőkből, nádasokból, köles
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földekből,107 bár itt idővel a redempció alapján a birtokosok között is különbséget 
tettek.108 Az irredemptusok krumpliföldekből való gyakori részesedésében a növény 
elterjesztése is közre játszott.109 A földosztókönyvekből nem mindig derül ki, hogy 
az irredemptusok is kaptak-e az egyes földfajtákból. A halasi határ egyes részein a 
föld minősége eltérő volt, s nem is mindenütt kaptak az irredemptusok nyilast.

Eltérő osztókulcsok jellemzőek a szőlőknek való földeknél is. A halasi irre
demptusok megélhetésében a szőlőnek jelentős szerepe volt, olykor még zsellér(!) 
tulajdonában is említik. Halast a 18. század végén a Kerületek legjelentősebb szőlő- 
termelő településének mondták. E földek osztása, birtoklása idővel függetlenedett a 
redemptus birtoktól, noha a terragiumot az irredemptusok szoléi után is kivetették. 
Halason ezt sokáig a termett bor után szedték, akónként 6 krajcárral. Ez a homokos 
talaj, nehezen felmérhető dombok miatt igazságosabb terhelést jelentett,110 bár idő
vel itt is a területi alapú díjszabást alkalmazták.

A redempcióval megszűnt a nem redemptusok jogosultsága a kisebb királyi ha
szonvételekre, sőt idővel a redemptusok jogait is korlátozták a közkasszák javára. A 
legtöbb adat a vadászathoz és a borméréshez kapcsolódik, mely a paraszti gazdál
kodásban való súlyát jelzi. A birtoktalanoknak tiltották a puska tartását,111 majd a 
századfordulótól a vadászatot már a redemptusnak is csak saját szükségletre (kijelölt 
határrészeken, az év bizonyos szakaszaiban, végül egyes állatfajtákra) engedélyez
ték. A vadat csak a piacon adhatták el, szabott árak mellett.112 A halászat és vadászat 
árendába adása után már a redemptusoknak is csak 1 Ft évi taxa ellenében engedé
lyezték ezeket.113 A szabad bormérés privilégiumát évi három hónapra II. Józseftől 
nyerték a jászkunok. így az eleve redemptus jognak minősült, bár az irredemptus 
szőlősgazdák gyakran megsértették.114 1791/93-ban a lakosok Sándor Lipót nádortól 
kérték az egész évre történő kiterjesztését, ám ő a Kerületek jogi egységére hivat
kozva elutasította a kérést. A bormérés szabadságáról a halasiak 1811 -ben mondtak 
le, mivel azzal inkább már csak a nép „allyasabb” része élt.115 A közös haszonvétel 
volt a gúzsvessző vágása. 1806-tól ez az irredemptusoknak tilos volt, s a redemp
tusnak is cédulát kellett kérnie a tanácstól.116 A közföldekből téglát égető irredemp
tus lakosokat is fizetésre kötelezték. 1813-ban minden 1000 tégla után 1 Ft besze
dését rendelték el.117

A nem redemptusok zömét, kik a királyi szolgálatok viselésére földdel, anyagi 
erővel nem rendelkeztek, szigorú limitált bérek mellett munkavállalási kötelezettség 
terhelte. A város és a Kerületek fő célja a birtoktalan elemeknek a redemptus bir
tokokhoz munkaerőként való kapcsolása volt. Elvileg mindenki birtokhoz kötötten 
élt a Jászkunságban, vagy tulajdonosként vagy munkavállalóként.

A beköltözések, munkavállalások szabályozása a 18. század 60-as éveitől már 
jórészt a Kiskunság, illetve a Hármas Kerület gyűlésein folyt. A határozatok főként 
a limitált -  vármegyékénél alacsonyabb -  bérek megtartására, a munkátlanok elsze- 
gődtetésére és az elszökők büntetésére irányultak. Elrendelték a szolgálatot elha
gyók bebörtönzését, gyalogos katonának adását. Pénzbüntetéssel sújtották a limi-
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táltnál nagyobb bért adó gazdát, a többet kérő szolgát pedig pálcával, kalodával, 
állatai elkobzásával. Meghagyták a béreseknek conventiós cédula adását a bérek 
feltüntetésével,118 az elveszett jószágok bérből való levonását, s az elnéző gazdák 
büntetését.119 A béreket az időjárás hatására is változtatták, mégpedig a gazdák 
érdekeinek megfelelően. A drága gabonát ár alatt pénzre váltották, akárcsak a ruha
járandóságot.120 A külső munkavállalásokat szigorúan büntették, bírsággal, kicsap- 
atással.121

A századfordulótól számos határozat szabályozta, hogy kik kötelesek szolgálat
ba állni. Az irredemptusoknál döntő a királyi és városi terhek, szolgálatok (hadiadó, 
háziadó, katonai beszállásolás, fuvarozás) viselésére való alkalmasság volt, ami ház, 
istálló és igásállat meglétét feltételezte.122 A szolgálatra alkalmas személyeket éven
te összeírták, 1813-ban pl. 124 béresről 6 kapásról és 55 szolgálóról tudósítottak.123 
Őket szükség esetén erővel is elszegődtették, sőt a lakosoknak kötelező volt a 
„henyélők” tanácsnál való feladása. 1821-ben pl. a szolgálatba nem álltak össze
írása 89 bérest, 7 kocsist, 18 kapást és 65 szolgálót sorolt fel.124 A cseléd nélküli 
gazdának ezek közül „mutattak”, kerestek munkaképes embereket.

Társadalmi konfliktusok
A jászkun társadalom egyedisége számos speciális feszültségforrást hordott 

magában, és a kerületi konfliktusok periódusai Halason is jól megfigyelhetők. Eb
ben a fejezetben elsősorban a közösségi rétegek közötti ellentétekkel foglalkozom, 
a mindennapi életet meghatározó egyéb konfliktusok bemutatására itt nincs lehető
ségem. A helyi mozgalmak első fellendülése itt is a redempcióhoz köthető. A kiskun 
közösségek kezdetben maguk is felléptek a megváltakozás rendkívüli terhei ellen, a 
helyi ellenkezés, a fizetések egyéni szabotálása gyakori volt. így a halasiak 1745. 
november 8-ig nem fizettek a redempcióba, „csak” a kölcsönökből törlesztettek. 
Szavajárásuk szerint: „Vagy én nem érem meg fizetni, vagy ők elunják rajtam 
kérni.” Almásy főkapitány és Pálffy nádor is többször megrótta a kiskunokat.125 
1749-ben a város kérésére a Kerületek elrendelték a fizetni nem akarók állatainak 
lefoglalását.126 A káromkodások miatt egy személyt Halason halálra is ítéltek.127

Az 1760-1830 közötti időszakban a Jászkunságban a helyi ellentétek különösen 
felerősödtek. Ezt elszigetelt mozgalmak jellemzik, a mindennapi élet általános 
kiváltó okaival. A Jászkunságban minden földosztály, tagosítás megosztotta a lako
sokat. 1794-ben pl. a halasi határ felosztása ellen fellépőket a kerületi közgyűlés 
„néplázítóként” ítélte el.128 A birtokfoglalások főképp a szőlőnek való földeknél je
lentkeztek, az állattartás, a regálék vitái pedig az 1840-es években tetőztek. A külső 
törvényhatóságban lakó, de itt is birtokos lakosok esetében a benefíciumok áren- 
dálása és a tartható állatok száma miatt éleződtek ki az ellentétek. A több ezres 
árendás juhnyájak tartása ellen a birtokosság állandóan tiltakozott, ami sorozatos 
városi és kerületi határozatokhoz vezetett.
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A ház nélküli birtokosok megjelenése a katonai beszállásolás mellett a föld- 
osztályoknál jelentett problémát, mert az a házak sorrendjében történt. Egy 1808-as 
határozat szerint ők rokonaik mellett kapták ki földjüket, vagy erre kijelölt helye
ken.129 Számuk ekkor már 153 fő volt, kb. 8000 redempciós Ft földdel.130 A királyi 
szolgálatokra való alkalmasság fontos feltétele volt a vonómarhák tartása. 1802-ben 
a juhtenyésztő árendátorok kötelező vonómarha tartását mondták ki.131 1810 után 
többször tárgyalták a hámosállatot nem tartó birtokosok ügyét,132 s 1823-tól a tanács 
a taxáltatás mellett büntetést is kirótt rájuk.133

Az adózás, közösségi és királyi szolgálatok kérdése még az igazgatás felsőbb 
szintjein is bonyodalmakat okozott. Főképp a Kiskunságban volt lehetőség az adó
alapok eltagadására. 1808-ban a juhtartó árendásokat is 50 Ft redempciótól 12 Ft- 
onként arányos közterherviselésre kötelezték. Az is kitűnt, hogy házas, földes, 
szőlős gazdák is „külföldre” mentek a szolgálatok elől, mire ezek taxáltatását is 
kimondták.134 A teherviseléssel kapcsolatos problémák miatt 1834-től Halas 30 hold 
tőkeföld, valamint kvártélyos katona befogadására alkalmas belterületi lakóház és 
istálló birtoklásához kötötte a tanyákon való kintlakást. Ezt 20 hold alatt teljesen 
eltiltották, a meglévő tanyáknál pedig csak akkor tettek engedményt, ha a birtokos 
két év alatt városi házat szerez.135

A vallási ellentéteket a katolikusság erőszakos betelepítése szította fel. Általános 
volt a felháborodás, hogy a honosítási jog ellenére minden idegen betelepedését 
törniük kell, csak azért, mert katolikus. A helybeli-jövevény, redemptus-irredemp- 
tös hierarchia is felborult a katolikusoknak osztott földek miatt. Súlyosbította a 
problémákat, hogy az utólagos földosztás a kialakult határhasználati rendet is meg
bolygatta. A katolikusok ugyanakkor az 1775-től számukra kiosztott földek minősé
gét panaszolták, s csak az 1791-es tagosításszerü földosztás során sikerült azokat 
orvosolni.136 Utóbb Halason 2 katolikus szenátort is kénytelenek voltak bevenni a 
tanácsba, sőt az egyik aljegyzőt is ők adták.137 A katolikus egyház a patronátösi jogát 
-  a fenntartás költségei miatt -  a város nem fogadta el, s követelte, hogy az egyen
lőség miatt a református egyház kiadásait is a közkasszákból fizessék. így itt a 
kegyuraságot 1821-től maga a katolikus egyház kapta meg.138 A katolikusok alsóbb 
rétegekbe tagozódásával a vallási problémák társadalmi, jogi vitákban jelentkeztek. 
1803-ban a katolikusok sérelmezték, hogy az irredemptus adókat csak rajtuk követe
lik, míg a reformátusokon nem.139

Idővel mind nagyobb tömegeket érintettek a tisztviselői (tanácsi) visszaélések, 
vélt vagy valós sérelmek, amik olykor a szabályozatlanságból is fakadtak. 1770-ben 
pl. Búza főbíró ellen panaszkodtak, aki elsőként kezdett nagyarányú juhtartáshoz.140 
Az elöljárók olykor a gazdálkodás kötelező szabályai alól is kivonták magukat. A 
helyi igazgatás az egyedi viszonyok miatt nem mindig tudott eredményesen, min
denki megelégedésére ténykedni. A bosszantó hibák mellett a királyi haszonvételek 
megvonása, kisajátítása, a deficites kasszák pótadókkal való megtöltése, s tiszt
viselői adómentesség elismertetése gyakran együttesen váltott ki indulatokat.
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Halason 1766-ban a szegény redemptus rétegek megnövelt terhei, és az új föld- 
osztály robbantott ki nyílt lázadást a tanács ellen, mely a problémáknak a kerületi 
közgyűlés elé vitelét is akadályozta. A lakosok felrótták a redempciós és egyéni 
visszaéléseket, a közjövedelmek hanyag kezelését, a tanácstagok egyéni juttatásait, 
s követelték a redempció szerinti kaszálóosztást. Az ellentétek a július 20-i nyil
vános tanácsülésen tetőztek, ahol a két fél álláspontjait „egyeztették”. A kerületi 
közgyűlés azonban az ügyet „néplázadásnak” ítélte, s a „lázadók” ellen döntött.141 
Végeredményben tehát a redemptus jogok sérelme, és a tisztviselők visszaélése vál
tott ki megmozdulást, mely azonban igyekezett a meglévő képviseleti elveket nem 
sérteni.

1790-től a helyi nemesek előjogaik biztosítására, az adómentesség és a külön 
bíróság megszerzésére törekedtek. A diéta összehívása, s a nemesi ellenállás hírére 
Thuróczy István nemes társaival folyamodványt intézett az országgyűléshez. A 
Kerületek komoly dilemma elé kerültek, mivel épp ekkor II. József halála után tör
vényhatósági önállóságukat, országgyűlési képviseletüket törvényileg is biztosítani 
kívánták. Válaszukban cáfolták a vádakat, s jelezték, hogy a nemeseket a királyi 
városokhoz hasonlóan adóztatják. A megoldást a diétái döntéstől várták, ám a kivá
rás csaknem vérrontást eredményezett. A halasiak körében a nemesi birtokok kibe- 
csülése, sőt a kiűzés gondolata is felmerült, majd a vehemensebbek a nemesek „ka
szával-kapával” való kiverését kezdték hangoztatni. Végül a Kerületek állították 
helyre a rendet.142 1795-ben a nemesek megtagadták a közszolgálatok teljesítését, s 
a tanácsnak való engedelmességet. Mozgalmuk ugyan más településekre is átterjedt, 
de a birtokosság, illetve a nádori hatalom sikerrel szállt szembe ezekkel a törekvé
sekkel.143

A 19. század első negyedében a lakosság nem nagyon élhetett önkormányzati 
jogaival. 1817-ben pl. Kármán Pál táblabíró szerint oly kevesen jelentek meg a 
bíróválasztáson, hogy azt „bé húnyt szemmel nézni tovább nem lehetne”.144 A 
Jászkun Kerület társadalmi problémái az 1830-as évektől mégis fokozatosan az 
1790-től húzódó önkormányzati reform, a „coordinatio” sürgetésében összegződtek, 
előbb az egyes kerületek, majd a Hármas Kerület szintjén. Ez az időszak a társadal
mi konfliktusoknak mind Halas várost, mind a Jászkun Kerület egészét tekintve új 
korszakát jelenti. A kiváltó okok között ott szerepelt a tagosítások és a közös földek 
felosztásának módja, a közvetlen célok azonban kézzelfoghatóbbak voltak. A 
lakosok főként a tisztviselői adómentesség megszüntetését, valamint a jászkun pri
vilégiumokban foglalt demokratikus jogelvek (közös teherviselés, tisztviselők 
szabad választása) érvényesítését követelték, ettől remélve a fő problémák 
megoldását.

1832-ben és 1835-ben Halas egyaránt csatlakozott ahhoz a kiskun mozgalomhoz, 
mely a coordinatio országyülési sürgetésére, valamint a tisztviselői adómentesség 
felszámolására indult.145 1837 nyarán a lakosok a kerületi közgyűlésnél sérelmezték, 
hogy a város a piacon eladott kenyér, búza és marha után adókat vet ki, a három havi
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szabad bormérést felfüggesztették, míg a tehetősek idegen nyájakat és juhászokat 
fogadnak be. Kiemelték, hogy a „Borbíró, Erdőbíró, Második Bíró, s Perceptorok és 
többek a Tanács tagjai közül választatnak”, továbbá a kisebb tanácsot a szenátorok 
fiai alkotják. Javasolták a kisebb tanács létszámának a tehetősebbek bevonásával 
50-re vagy 100-ra növelését, s követelték a tisztviselők szabad választását. A 
kerületi közgyűlés jórészt a tanács védekezését fogadta el.146

1838-ban a lakosok új beadványban a „Tanátsbeliek választását, az adó fizetés és 
köz terhek alóli némellyeknek kimaradását és egyebeket” sérelmezték. A bead
ványban egyebek mellett „csoportozással való fenyegetőzés” is foglaltatott. A 
növekvő városi terhekkel kapcsolatban több lakos is kijelentette, „senem szánt, 
senem kaszál a városnak”.147 1839-ben Halas városa jelentette a kerületi közgyűlés
nek, hogy a privilégumok értelmében a tisztújítás alá nem eső kerületi hivatalok 
betöltésekor a kerületi kapitányon, a valóságos nádori táblabírákon és a közösségi 
képviselőkön kívül a „többi Tiszti Tagok” választásból való kizárását javasolja.148 
Ezzel a helyi kérdéseken túlnövő halasi mozgalmak az egész kerületi igazgatás áta
lakítását is célul tűzték ki. Az elégedetlenség mindinkább összefonódott a Jászkun 
Kerület egyéb helyi törekvéseivel, melyek a coordinatiót sürgető 1843/44-es diétái 
mozgalomban robbantak ki.149 Ezt a tisztviselői adómentesség felszámolásával 
József nádor le tudta szerelni, így a végleges megoldás 1848-ra maradt.

Az elmondottakból látható, hogy a halasi redemptus társadalom kialakulását 
követően egészen 1848-ig a helyi ellentétek itt sem sértették a jászkun privi
légiumokat, sőt sokszor annak eltérő értelmezése képezte a konfliktusok alapját. E 
feudális eredetű kiváltságok eltörlésének gondolata korszakunkban még nem figyel
hető meg.
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A halasi határperek történeti-néprajzi tanulságai
Bárth János

Bevezető

Halas város története bővelkedett határperekben. Ez nem véletlen, hiszen a sok 
pusztát magába foglaló nagy határ megszerzése és megtartása nem történhetett meg 
a szomszédok vélt vagy valós érdekeinek sérelme nélkül. Néhány határperbéli tanú
vallatás fennmaradt a 17. század második feléből, és előfordult határper a 19. század 
első felében is. A halasi határperek többsége azonban a 18. század középső har
madában zajlott. Ez az időszak számít a határperek nagy korszakának a török alól 
felszabadult magyarországi területeken. A határviták dokumentumainak helytörté
neti jelentősége nyilvánvaló. A fennmaradt tanúvallatási jegyzőkönyvek emellett 
egy-egy táj népesedéstörténetének, agrártörténetének és történeti néprajzának ten
gernyi apró adatát tartalmazzák. Ezeknek az adatoknak az összegyűjtésével, te
matikus csoportosításával és körültekintő elemzésével a kutató képet alkothat a 
megszólaltatott tanúk felidézett életútjainak migrációs irányairól, valamint a határ
perekben szereplő táj lakóinak munkáiról, szokásairól, szóhasználatáról, gondol
kodásáról, történeti emlékezetéről, mindennapi életéről.1

Tanulmányunk elején sietünk kijelenteni, hogy Kiskunhalas határtörténetének és 
a halasi határperek történetének megírását nem tekintjük feladatunknak. Az ezer 
szállal összefonódó szövevényes téma legfontosabb adatait Nagy Szeder István 
összefoglalta.2 A kiválasztott perek és peres területek rövid áttekintése után a tanú- 
vallomások népesedéstörténeti, társadalomtörténeti, agrártörténeti és néprajzi 
elemzésére.teszünk kísérletet.

Halasi vonatkozású határperek

A 17. században még olyan halasi területekről is folyt pereskedés, amelyeket a 
város népe Halas történelmi határának tekintett. így 1657-ben és 1658-ban tanúkat 
hallgattak ki Kalapár, Rekettye, Fejérföld és Eresztő pusztákról, amelyekre nehezen 
bizonyítható középkori és koraújkori jogok alapján Felföldön élő birtokosok tartot
tak igényt. Ennek a pernek még 1752-ben is volt föllángolása.

A 18. századi perek jobbára valódi határvitákat próbáltak eldönteni Halas város 
területének minden oldalán. Már a 17. század legvégén, 1694-ben tanúkihallgatást
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1. Halas város nyugati határa határjelekkel 1814-ben. Horváth István térképének részlete.
Magántulajdon, Kiskunhalas
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2. A Tázlár-Szank-Bodoglár hármashatár határköve, 1810 körül 
Thorma János Múzeum 99.11.1.

tartottak a halasi Pirtó és a magánföldesúri Tázlár határvonaláról. Pirtó és Tázlár 
között újabb per zajlott 1756-ban, amikor a Pirtót birtokló halasiak és a Tázlárt 
árendáló kiskőrösiek álltak szemben egymással.

A halasiak érdekeltek voltak a Vadkert kötelékébe került Bőszér és a Kecel bir
tokába adott Bánegyháza pereiben. A bánegyházi per része volt a Kecellel, illetve 
földesurával, a kalocsai érsekkel 1761 táján vívott nagy horderejű pernek, amely
1762-ben egyezséggel és Halas jelentős birtokvesztésével ért véget. Mint régi bér
lőt és szomszédot érintették Halast a magánföldesúri birtoklású Polgárdi 1735. és 
1761. évi perei. Az utóbbiban kifejezetten Halas és a Polgárdit árendáló akasztóiak 
érdekei ütköztek.
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Kis összeütközés zajlott le 1776-ban a Csalát bérlő miskeiek és a halasiak között, 
de valószínűleg mindkét fél a békés szomszédi viszonyt választotta.

Súlyos fehértói birtokveszteséget hozott Halasnak az 1749-ben, 1755-ben és 
1762-ben fel-fellángoló jankováci határper.3

A mai Kisszállás területéhez tartoznak azok a földek, amelyeket a 18. században 
Mada és Ivánka néven emlegettek. Magánföldesúri birtokok lévén, birtokosaik, bér
lőik többször perbe keveredtek Halassal. A helyzetet bonyolította, hogy halasiak is 
sokszor bérelték Madát és Ivánkát. A két puszta Halas felé eső határvonalának 
megállapítása érdekében többek között 1734-ben és 1762-ben rendeztek tanúval
latást. Az ivánkai és madai, illetve a fehértói perekben némiképp Mélykút is érdekelt 
volt.

Kecelhez, Jankováchoz, Majsához képest, viszonylag keveset pereskedett Halas 
a jeles déli szomszéddal, Szabadkával. Kisebb határvitáik természetesen voltak, pl. 
1739-ben, 1761-ben, 1774-ben, jobbára Balota és Tompa találkozása tájékán. Nem 
vívott látványos pereket Halas városa Szegeddel sem. Öttömös határairól 1736-ban 
könnyen kiegyeztek. Mérges és Kígyós puszták bérlői és Halas között kisebb 
határvita zajlott 1760 körül Zsana és Eresztő határai miatt.

A föltűnően kis területre szorult Majsa viszont sokat békétlenkedett. A halasiak 
Bodoglár és Tajó pusztájából igyekezett minél nagyobb területet megszerezni. 
Közben Kunszentmiklóssal is perbe keveredett a Bodoglártól északra fekvő Szánk 
egy részének megszerzéséért. A halasi Bodoglár-Tajó és a Majsa-(Majsai) Ágas
egyháza határát kereső 1746. és 1747. évi tanúvallatások 1748-ban egyezséggel 
zárultak, amelyben Halas táj ói és bodoglári területekről volt kénytelen lemondani 
Majsa javára, de Majsa helység az egyezség után is csak 3 kilométerre feküdt a 
halasi földek keleti szélétől. A vita fellángolását újabb tanúkihallgatási jegyzőkönyv 
jelzi 1759-ből. A helyzetébe bele nem nyugvó Majsa 1818-ban megindította Halas 
ellen a táj legszenvedélyesebb határperét, amely 1832-ig tartott és szentesítette az
1748-ban kijelölt határokat.

Kisebb jelentőségű határvita bontakozott ki Halas és Kunszentmiklós között 
1747-ben a halasi Bodoglár és a kunszentmiklósi Szánk puszták közös határa miatt.

A halasi földek közé zárt, magánföldesúri birtoklású Harka és Kötöny puszták 
tulajdonosai és bérlői igyekeztek pusztáikat növelni Halas rovására. 1737-1738-ban 
Kötöny puszta Halas felé eső határáról gyűjtöttek vallomásokat. 1744-ben Harka 
határait nyomozták minden irányban: tehát Kötöny, Halas, Zsana, Tajó, Bodoglár 
felé egyaránt. 1747-ben ugyancsak Harka határairól rendeztek nagy tanúvallatást, 
különös tekintettel a Tajó és Bodoglár felé eső határokra.

Halas város hajdani levéltárában „Metális acták” néven más iratfajtáktól elkülö
nítve kezelték a várost érintő határperek tanúvallatási jegyzőkönyveit és más peres 
iratait. Ugyanígy kezelik ma is a Bács-Kiskun megyei Levéltár halasi részlegében.4 
Nagy számú halasi vonatkozású határpert őriz a Kalocsai Érseki Levéltár II. számú, 
ún. gazdasági levéltára.5 A Halas és Majsa közötti 19. századi határper néhány
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nyomtatott dokumentuma föllelhető a Majsai Helytörténeti Múzeumban.6 
Előfordulnak halasi vonatkozású határperek az újvidéki Vajdasági Levéltárban is.7

Migrációs irányok, vonulatok

A halasi vonatkozású határperekben több száz tanút hallgattak ki. Többségük 
bizonyítván vallomásának hitelességét, néhány adatot beleszőtt mondanivalójába a 
saját életútjáról is. Bizonyos tanúk esetében a per idején feltüntetett és a vallomás
ban szereplő korábbi lakóhely különbözőségének ténye is árulkodik migrációról. E 
tanulmányban nem vállalkozhatunk arra, hogy valamennyi vallomás összes migrá
ciós adatát elemezzük és bemutassuk. Inkább csak a vallomásokból kirajzolódó 
fontosabb migrációs irányokra és vonulatokra, valamint a népéleti szempontból 
jelentős kapcsolatokra kívánunk rámutatni.

Baranyai felülrétegződés
Az 1566. évi tatár pusztítás után 30 évvel, 1596-ban a tizenötéves háború hozott 

végzetes pusztulást Halasra. A város valószínűleg csak az 1620-as évek vége táján 
népesedett újjá, mégpedig jobbára baranyai családokkal.8 A Duna-Tisza közére 
húzódó református baranyaiakból jutott Fülöpszállásra, Szabadszállásra, Kunszent- 
miklósra és Kiskunlacházára is. A hosszú ideig tartó baranyai beköltözésről, a 
Kiskunság 17. századi, „baranyaiéként emlegetett dél-kelet-dunántúli és szlavóniai 
népességi felülrétegződéséről ezidőtájt Tálasi István rövid összefoglalása nyújthatja 
a leghasznosabb tájékoztatást.9

A Tegzes János pirtói földfoglalása miatt 1694-ben végzett tanúkihallgatás során 
Halas „megszállását”, vagyis újranépesítését emlegette Antal János halasi tanú, aki 
8 éves korában, apjával együtt került a városba, az újra megülés után 3 esztendővel. 
Életkorát sajnos vagylagosan jelölte meg. 70 vagy 80 évesnek mondta magát.10

A Karapályra, Rekettyére, Eresztőre áhítozó felföldi nemesek Halas ellen indí
tott 1658. évi perében több tanú is emlegette a Halasra költözött baranyaiakat. 
Jellemző a Bátyáról megidézett 60 éves Nagy Dávid vallomása: „... Rekettyét és 
Eresztőt tudom jól, hogy csak azolta híják Rekettyének és Eresztőnek, mely olta meg 
szállották az Baranyaságbul ki szakait Emberek... ”. Hasonlóképpen nyilatkozott a 
105 éves pataji Farkas Gáspár: „... hogy az Halast utókban meg szállották az 
Baranyai Emberek...csak az vessző kedvéért nevezték (értsd: Rekettyét!) 
Rekettyének, de az előtt a régi Emberektül soha nem hallotta annak nevét 
Rekettyének... Az utóbbi vallomás a város baranyaiakkal történt újranépesí- 
tésének tényét még azzal is kiemelte, hogy a baranyaiaktól élesen megkülönböztetve 
emlegette a „régi embereket”, a pusztulás előtti Halas hajdani lakóit.

A Kiskunság 17. századi baranyai népi felülrétegződésének következményeként
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még a 18. században is léteztek kapcsolatok Baranya és Halas között. Éltek rokoni 
szálak, előfordultak házasságok és munkakapcsolatok a két terület lakói között. 
1747-ben Kötöny perében tanúként megidézték Baranyából Góbi János 40 éves és 
Hanga István 32 éves nagyharsányi lakosokat. Előbbi „...circiter Tizen Kilencz 
Esztendeig, hol Szolgai képpen, hol maga Gazdájul Halason lakássát tartóztatta ”. 
Utóbbi 10 évig lakott Halason.12

Hódmezővásárhelyiek halasi befogadása, tartózkodása
1693-ban a tiszántúli Hódmezővásárhely népe a tatár pusztítás elől menekülni 

kényszerült a Duna-Tisza közére. Az útrakelt vásárhelyiek Halason, Solton, 
Szabadszálláson húzták meg magukat. Első csoportjuk 1699. okt. 19-én tért haza.13 
Arról nem szól a história, hogy mikor érkeztek meg elhagyott városukba az utolsó 
hazatérők. Sok vásárhelyi menekült Halason töltötte a 18. század első évtizedét vagy 
annak egy részét, és csak a kuruc háborúk alatt, esetleg a Rákóczi-szabadságharc 
után szánta el magát a hazaköltözésre. Valószínűleg akadtak olyanok, akik soha nem 
költöztek vissza, mert házasságuk, megélhetésük, kiskunsági életszakaszuk a Duna- 
Tisza közén marasztalta őket.

Az 1693. évi „nagy szaladás” és a következő háborús évek más vásárhelyi mene
külései hosszú időre szóló családi kapcsolatokat teremtettek Hódmezővásárhely és 
Halas népe között.

1747-ben Harka, 1750-ben Fehértó, 1753-ban pedig Karapály perében hallgattak 
ki hódmezővásárhelyi tanúkat, akik elmondták, hogy valaha Halason laktak, a halasi 
földeken sokat jártak-keltek, dolgoztak. Ezért jól ismerik a halasi határt.14

1747-ben a 64 éves Hegedűs Mihály és a 63 éves Baranyai Pál vásárhelyi lako
sok úgy nyilatkoztak, hogy 40 évvel korábban Halason tartózkodtak és halasi gaz
dáknál szolgáltak. Utólagos számolgatással tehát Vásárhelyre költözésük idejét 
1707-re tehetjük. 1750-ben az akkor már 67 éves Hegedűs Mihály elmondta, hogy 
24 éves koráig béreskedett Halason és 43 éve távozott el onnan. A hazaköltözés 
évszáma így is 1707-re jön ki. Baranyai Pál 1750-ben közlékenyebbnek bizonyult, 
mint három évvel korábban. 70 évesnek mondta magát. Azt vallotta, hogy 12 éves 
korában szakadt Halasra, ahol 14 évig béreskedett. Következésképp, 1680 táján 
született. 1692-1693 körül, vagyis a „nagy szaladáskor” menekült Halasra, ahonnan 
1706-1707 táján tért vissza Vásárhelyre. Az 1707. esztendő valószínűleg egy na
gyobb hazatérési hullám időpontja lehetett.

1747-ben, Harka perében vallomást tett Bozsér Mihály 38 éves vásárhelyi lakos, 
aki elmondta, hogy Halason született. Életkorából következtetve, születési éve 
1709-re tehető. Tehát még a 18. század első évtizedeinek végén is éltek Halason 
Vásárhelyről menekült családok, vagy vásárhelyi származású, „hátrahagyott” halasi 
családtagok. Bozsér Mihály valószínűleg Halason élte meg a felnőtt kort, mert 
elmondása szerint vadászott is a halasi földeken. Felnőtt korában azután valamiért
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mégis úgy gondolta, hogy tiszántúli ősei földjén, tiszántúli rokonai közelében, 
Vásárhelyen próbál szerencsét.

1753-ban, 70 éves korában, a fentebb már többször említett Hegedűs Mihály 
vásárhelyi lakos, úgy nyilatkozott, hogy Halason született. Ha igaznak tekintjük ezt 
a kijelentést, a vásárhelyiek és a halasiak kapcsolatait, illetve a vásárhelyi mene
külések sorát az 1693. évi „nagy szaladás” előtti háborús esztendőkre is kiterjeszt
hetjük.

Harka 1744. évi pere idején a szorgalmas fiskálisok készítettek egy feljegyzést 
azokról a személyekről, akikre további tanúként lehetett volna számítani, mivel jól 
ismerték Halas és Harka határait. A számbavett, lehetséges tanúk között négy vásár
helyi lakos is szerepelt: Baranyai Pál, Ködmen Mihály, Bozsér Mihály és Hódi 
István. Baranyai Pál és Bozsér Mihály neve más perekből ismerősen cseng. Ködmen 
Mihály pedig valószínűleg azonos volt a fentebb már többször emlegetett Hegedűs 
Mihállyal, csak a hevenyészett lajstrom papírra vetői a ragadványnevét használták. 
Más perek szereplőihez képest tehát Hódi István számít új névnek.15

1734-ben, Ivánka perében Halas város kérésére a vásárhelyi bírák kihallgatttak 
két vásárhelyi lakost: Tóth Jánost és a későbbi halasi határperekben többször sze
replő Baranyai Pált, akik, bár életútjukról keveset szóltak, jól ismerték az Ivánka 
felé eső halasi földeket. Föltételezhető, hogy az 1734-ben 54 esztendős Tóth János 
is Halason lakott a menekülés éveiben.16

A pataji kapcsolat
A török uralmat is túlélt Duna menti Pataj és a kiskunsági homokhátságra tele

pült Halas népi kapcsolatait a kalocsai érsekség már korábban tanulmányozott határ
pereinek vallomásai is sejteni engedték. A Kalocsa környéki perekből elsősorban 
olyan adatok kerültek elő, amelyek patajiak Halasra költözéséről szóltak.17 A halasi 
határperek vallomásai bizonyítják a népi kapcsolatok tartósságát; patajiak halasi és 
halasiak pataji szolgálatát. Emellett olyan adatokat is tartalmaznak, amelyek halasi
ak Patajra költözéséről adnak hírt. A vallomásokból ítélve a 17. és a 18. században 
rokoni kapcsolatok szövevénye fűzte össze a két református mezőváros társadalmát. 
E rokoni kapcsolatok húzódhattak meg az oda-vissza költözködések, a másik város
ban vállalt béreskedések és egyéb szolgálatok hátterében.

1738. jún. 5-én Halas város kérésére Pataj város bírái kihallgatták két lakosukat: 
Nagy Istvánt és Kozma Istvánt a Kötöny és Halas közti határokról. Kozma István 
elmondta, hogy ismerte a kötönyi határokat, mert sok szénát felgyújtott a halasi 
földek közé ékelődött pusztán. Az esküdtséget viselő Nagy István pedig egy kerek 
történetet adott elő arról, hogy fiatal korában, amikor Halason Szabó Jánosnál 
„lakott”, szénagyüjtés idején Kötöny táján „gazdájával” lóháton üldöztek egy hirte
len előbukkant „őzfiat”, lova azonban egy „hangya sombékban el esett” és ő alapo
san megütötte magát.18
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A pataji vallomásrögzítés után néhány nappal, 1738. jún. 19-én 14 tanú között 4 
pataji tanút hallgattak ki Kötöny perében: Tóth Mihályt, Szabó Györgyöt, valamint 
a Patajon már kikérdezett Nagy Istvánt és Kozma Istvánt. Utóbbit a kutató kiemel
heti a Halas és Pataj kapcsolatát bizonyító tanúk sorából, mivel elmondta, hogy a 
Kötönyt árendáló hajdani kalocsai tiszttartó, Stim János úr számára kaszált Kötöny 
és Halas határvidékén. Tóth Mihály fölöttébb szűkszavú volt, ezért vallomása kevés 
tájékoztatást nyújt témánk szempontjából. Azt azonban elmondta, hogy jól ismerte 
a Kötönnyel határos területeken birtokló halasi „Farkasokat”, amiből gyaníthatjuk, 
hogy valaha szolgálatukban állt. Egyébként nem kérték volna, hogy tegyen val
lomást. A másik két tanú azonban viszonylag közlékenynek bizonyult. A 47 éves 
Nagy István az őzüldöző történet főszereplője elmondta, hogy „gyermekségitül 
fogva hallott” Kötöny és Halas határairól. A 33 éves Szabó György pedig azt val
lotta, hogy Modok Gergely halasi gazda szolgálatában állt.19

1747-ben Harka perében egy 28 éves pataji tanú, Császár Pál azt vallotta, hogy 
10 évvel előbb Bakó Istvánnál béreskedett Halason, majd Péter István halasi nagy
gazda marhái mellé szegődött gulyásnak.20

A Halasról Patajra költözések sorát visszavezethetjük a 17. századba, sőt talán 
még a XVI. század végére is. 1658-ban vallomást tett a Pataj városában lakozó 105 
éves Farkas Gáspár, aki elmondta, hogy hajdan négy évig lakott Halason. Ezalatt 
szántott, kaszált a halasi földeken. Emlegette a baranyai embereket, akik megszáll
ták az elnéptelenedett Halast. Ismerte a Halas pusztulása előtti régi embereket is. Ha 
nem is tudta pontosan saját életkorát, mindenképpen az 1550-es években született. 
Mivel voltak emlékei a baranyai bevándorlók előtt Halason élt régi emberekről, 
mindenképpen az 1596. évi pusztulás előtt lakott Halason. Esetleg valamelyik kun 
eredetű kisebb faluból menekült oda. Tulajdonképpen ő is a régi emberek sorába tar
tozott. Valószínűleg a nagy pusztuláskor, a 16. század végén hagyta el Halast és 
menekült Patajra.21

1657-ben négy pataji tanút hallgattak ki Karapály perében. Közülük a 80 éves 
nemes Marchus Imre pataji főbíró anekdotázott a kalapári tökről, de saját életéről 
nem szólt. A második, a harmadik és a negyedik pataji tanú egyaránt a Vörös család
nevet viselte. Mindhármukat nemesnek titulálták. Emlegették apjukat, akivel Hala
son laktak. Karapállyal kapcsolatos emlékeiket érdemes szó szerint is idéznünk: 
Vörös Pál, 60 éves: „... hogy mi az Atyánkkal Halasra szakadtunk, mind az Kalap ári 
földön éltünk, senkit az Atyám mást reá nem bocsájtott, mind szántásunk, vetésünk, 
kaszálásunk annak az Telekén volt és Halastul külön való föld volt’’. Vörös Istvány, 
42 éves: „... mikor Halason laktunk, az Atyámmal Kalapárt bírtuk, szántottamis 
rajta... ”. Vörös Gergely, homályban maradt életkorú: „... Halason mikor laktunk az 
Atyámmal együtt Kalapár nevű pusztát, mi szántottuk, vetettük, s kaszáltuk... ”. A 
vallomások alapján feltételezhető, hogy a három Vörös nevű pataji tanú talán testvér 
lehetett. Apjuk, aki halasi lakosként valamiféle magánbirtok gyanánt „élte” Kara
pályt, név nélkül szerepel fiai vallomásaiban. Talán azonos volt azzal a Vörös
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Sebestyénnel, akiről a 60 éves Bemát Mátyás kecskeméti lakos emlékezett meg: 
„ Vörös Sebestyén bírta azt az Kalapár nevű pusztát, meg is akarta ülnyi lakájul 
azon pusztát és az Halasiak közül senkit reá nem bocsájtott, sem marhájával, sem 
rajta nem hagyott Kaszálniok, úgy bírta, mint sajáttyát”.22 A falualapítási tervből 
bizonyára nem lett semmi, mert Vörös Sebestyén feltételezett gyermekei pataji 
lakosként tettek vallomást 1657-ben.23

1747-ben Harka perében vallomást tett Domokos Gergely, 70 éves pataji lakos. 
Három évvel később, 73 évesen újra tanúként szerepelt Fehértó perében.24 El
mondta, hogy születésétől fogva Halason lakott. 1741 táján költözött Patajra.

1756-ban Pirtó perében tanúként hallgatták ki a 42 éves Szívós András pataji 
lakost. Halasi származására vonatkozó szavait érdemes idéznünk: „ Tizenhét eszten
deje lehet, hogy a Tanú Halasrul Pataira vette lakását, de Halason született, ott is 
nevelkedett emberi korra, ott lakott állandóképpen mind addig, míg Pataira nem 
ment lakni, béresképpen szolgált pedig némelly betsületes Halasi Gazda Embereket, 
úgy mint Kováts Pétert és Babó Istvánt ... öt esztendeig ..., a Pirtó szigetét pedig 
Temesvár vétele után a Tanú édes Attya bírta e most legközelebb el múlt Pestisig 
telek számban, s ott a Tanú maga is kaszált mind fiivet, mind nádat a Pirtóban min
den esztendőben...”.25

Talán összefügg a Halas és Pataj közötti nagy múltú népi kapcsolatokkal, hogy 
az 1750-es években a patajiak árendálták Halas városától Rekettye Szarkásnak 
nevezett felső részét baromjárásnak. Az árendás kontraktust 1752. ápr. 9-én kötöt
ték meg. 3 évre szólt, de valószínűleg meghosszabbították. A patajiak ezáltal szen
vedő részesei lettek a Halas és Kecel között kibontakozó határvillongásoknak. 1760. 
június 26-án aggodalommal panaszolták, hogy érsekpárti kalocsai és keceli emberek 
tönkretették rekettyéi itatókútjukat. Mindebből következett, hogy Halas és Kecel 
határperének határjárásai és tanúvallatásai során a pataji pásztorok jobbára a halasi
ak kedve szerint nyilatkoztak.26

A Csanádi kapcsolat
A nagy múltú Duna menti Csanád (Érsekcsanád) falu református népe és Halas 

mezőváros ugyancsak református lakossága a 17-18. században valószínűleg élénk 
népi kapcsolatokat tartott fenn egymással. A halasi gazdák 1699. évi összeírásában 
Sándor Mátyás és Sándor Máté neve után megjegyezték, hogy Csanádról származ
tak. A Liber Fundiban felsorolt redemptusok között pedig szerepelt a Csanádi elő- 
nevű Szabó János.27 A Sándorok és a Csanádi Szabók tehát valószínűleg Csanádról 
költöztek Halasra. Föltételezhető, hogy Csanádról került Halas városába a Paprika 
családnév is, bár a kérdéskör még további kitartó kutatást igényel.

A Paprika családnév halasi múltja még nem kellően tisztázott. Tény, hogy az 
1699. évi Pentz-féle összeírásban nem szerepelt Paprika nevű halasi lakos. A 18. 
század közepén viszont három jeles halasi gazda is viselte a Paprika családnevet:
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Paprika János, Paprika István és Paprika Miklós. Mindhárman szerepelnek redemp- 
tusként a Liber Fundiban és a Halason élő nemesek 1761. évi lajstromában.28 A 20. 
században a mártír sorsot élt halasi ügyvéd, Paprika Antal tette híressé a Paprika 
nevet.

A paprika termesztéséről híres Kalocsai Sárközben a Paprika családnév Csanád 
helységhez köthető. Csanádon fordult elő először 1703-ban, a magyar hatóságok 
által készített török utáni első jobbágynévsoros összeírásban.29 Az amerikai eredetű 
paprika íuszemövény Balkán felől érkező paprika megnevezésének első magyar- 
országi írásos emléke szótáraink szerint 1748-ból származik.30 A korai paprikater
mesztéssel valamiképpen összefüggő Paprika családnév legkorábbi magyarországi 
előfordulását pedig Kázmér Miklós hatalmas családnév szótára, valószínűleg az 
1720. évi országos összeírás Csanádi adatai alapján, 1720-ra teszi.31 Ettől csaknem 
két évtizeddel korábbi a Paprika Istvánra vonatkozó 1703. évi csanádi adat. A 
Paprika nemzetség Csanádon gyorsan szaporodott. 1720-ban három, 1725-ben négy 
Paprika nevű jobbágyot vettek számba a faluban.32 Az 1770-ben készült csanádi 
úrbéri tabellán nyolc Paprika nevű jobbágyot tüntettek föl.33 Valamennyien a helyi 
parasztság jobb módú rétegéhez tartoztak. Került csanádi bíró is a Paprikák nem
zetségéből.34

A csanádi és a halasi lakosság hajdani népi kapcsolatainak kutatásában fontos 
szerepet tölt be a ritka Paprika családnév Csanádról Halasra kerülésének felté
telezése. A kérdéskör megnyugtató megválaszolásához közelebb vihet bennünket a 
1747. évi harkai határper egyik vallomása. A sok tanút felvonultató perben megszó
lalt Paprika János 30 éves csanádi lakos is, aki elmondta: „... Három Esztendeig 
lakossá lévén ezen Tanú Halasnak, Balog hegyét jó l tudgya, ...mivel közel hozzá 
kaszállottis Halasi Egyed István Sógorával... ”.35 A vallomásban emlegetett Egyed 
István valószínűleg azonos volt azzal az Egyed Istvánnal, aki 1744-ben és 1749-ben 
a főbíró tisztségét töltötte be Halason.36 A kalocsai érsek egyik csanádi jobbágya, 
Paprika János tehát feltehetőleg egy halasi redemptus gazdával állt közeli rokoni 
kapcsolatban. Ez a „sógorság” gyakori látogatásokkal, esetleg több esztendős, 
tanulmányi célú, tapasztalat-szerző csere-szolgálatokkal járhatott együtt.

1731-ben a kalocsai érsekség vizsgálatot folytatott arról, hogy bizonyos érseki 
falvakból kik költöztek el a 18. század első évtizedeiben uradalmon kívüli területre. 
A megszólaltatott csanádi tanúk is felsorolták eltávozott hajdani „falusfeleiket”. A 
megemlítettek között szerepel Nyékre távozott Paprika is, de az elköltözöttek több
sége Halasra ment. A halasivá lett Csanádiak között van Paprika nevű, ami jó adalék 
a halasi Paprika családnév csanádi eredetének feltételezéséhez. Tanulságos a Csaná
di tanúk 1731. évi vallomásának halasi vonatkozású részét szó szerint idéznünk: 
„Paprika Miska szökött el Nyékre in Anno 1729. Paprika András in Anno 1729- 
Halasra, Bor Mihály szökött el in Anno 1729 Halasra, Molnár Mihály is Anno 1730 
aratni menvén, maradott Halason”.31
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A magyar Bátya
1658-ban Kalapár, Rekettye, Eresztő birtokperében négy bátyai tanút szólaltattak 

meg. A 70 éves Tóth Pál elmondta, hogy 3 évig „lakott” Halason. Az 50 éves Tóth 
Gergely és a 60 éves Nagy Dávid ugyancsak kijelentette, hogy „lakott” Halason, 
szántott és kaszált Karapályon. A 70 éves Tóth Márton a „Karapályon, Rekettyén 
eleget járt” kifejezést használta. Mind a négy tanú tájékozott volt a baranyaiak 
Halasra telepedésének témakörében. Tóth Márton ismerte a pataji kapcsolatokról 
szóló fejezetünkben emlegetett Vörös Sebestyént, aki mesélt neki arról az időről, 
amikor Halas városa még „épen volt”.

Bátya falu a 17. században többször elpusztult. Lakói a veszedelmek idején 
elmenekültek, majd a háborúk elmúltával visszaköltöztek.38 Feltételezhető, hogy a 
karapályi perben megszólaltatott négy bátyai lakos Bátya valamelyik pusztulása ide
jén Halasra menekült, majd néhány év múlva visszatért falujába. Talán ezzel ma
gyarázható, hogy jól ismerték a halasi földeket és kijelenthették, hogy „laktak” 
Halason.

A 17. század végén és a 18. század elején önmagukat rácnak nevező katolikus 
déli szlávok telepedtek le Bátyán. Egyre többen jöttek, és fokozatosan többségbe 
kerültek. A középkori eredetű bátyai magyarságot magukba olvasztották. A rácság 
meghatározó elemévé vált Bátya népességének, bár a bátyaiak hagyományvilá
gában, különösen a néphitben és a népzenében valószínűleg a beolvadt régi ma
gyarság kulturális örökségeként magyar archaizmusok fedezhetők fel.39

Az 1658. évi karapályi tanúvallatás jegyzőkönyve a Halasra költöző baranyaiak 
emlegetésén kívül azért is figyelemre méltó a Duna-Tisza közi népesedéstörténeti 
kutatás számára, mert benne egy eltűnt világ hírnökei, a rácok érkezése előtti ma
gyar Bátya magyar lakói szólaltak meg.40

A rác Jankovác lakói
A 20. század végén létező Jánoshalma város, amely 1904-ben kapta magya

rosított nevét a korábbi Jankovác helyett, 1731. évi újratelepítése óta jellegzetes 
bácskai magyar helységként ismert a környéken. 18. századi magyar lakosai az 
észak-déli népmozgás forgatagában érkeztek új lakóhelyükre, miként a mélykútiak, 
a keceliek, az akasztóiak, a félegyháziak, a majsaiak, a dorozsmaiak, illetve vala
mivel később a magyarkanizsaiak, zentaiak, adaiak, doroszlaiak, topolyaiak és még 
sokan mások.41

Az 1720-as években Jankovác területe puszta volt. A szomszédos Szentiván rác 
lakói használták. 1715-ben azonban, ha erősen lecsökkent létszámú népességgel is, 
de még létezett a korábbi Jankovác falu, amelyet katolikus rácok, vagyis bunyevá- 
cok laktak. 1715 és 1720 között, talán 1717 táján néptelenedett el teljesen a 
település, és több mint egy évtizednyi pusztai szendergés után magyar települők kel
tették életre 1731-ben.
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A rác Jankovác felszámolódása elkezdődött a török alóli felszabadító háborúk 
idején. 1686 őszén Jankovác rác népességének többsége a jankováci palánk, 
„jankofdsa palánka” törökjeihez hasonlóan délre menekült. A visszatérő bunyevá- 
cok számára a Rákóczi szabadságharc jelentette az újabb megpróbáltatást. 1715-ben 
a hajdani rác népességnek csak töredékét találták az országos összeírás készítői 
Jankovácon. Az alábbi gazdákat vették számba az elnéptelenedő faluban: Martin 
Pansity bíró, Ilia Percies, Czvijo Mamusity, Franya Ivankovics, Markó Pansity, Miat 
Bundies, Nikola Kulis, Lugin Becsula. Ők voltak a rác Jankovác utolsó lakói.42

1734-ben és 1735-ben Kéles puszta perében olyan rác tanúkat hallgattak ki, akik 
valaha Jankovácon laktak, illetve ismerték Jankovác és Kéles határait. Összesen 
nyolc jankai eredetű rác tanú tett vallomást: 1734-ben: Markus Jelasics, 80 éves, 
bajai; Gabriel Vucskovics, alias Csorvai, 60 éves, bajai; Szecska Szobota, alias 
Szveka Sztarocz, 63 éves, bajai; Alexander Gabrilovics, 43 éves, bajai. 1735-ben: 
Georgius Gyukics, 56 éves, szentiváni; Miat Bundies, 60 éves almási; Elias 
Pataricza, 53 éves, szentiváni; Georgius Kuluncsics, 40 éves, csávolyi. A nyolc 
megidézett tanú közül az almási Miat Bundies az egyetlen, aki szerepelt az 1715. évi 
országos összeírás jankováci névsorában. Ő valószínűleg az utolsók között hagyta 
el Jankovácot. A többi tanú már 1715 előtt új lakóhelyet keresett magának.43

A Fehértó puszta nyugati határvonala miatt kirobbant, Halas és Jankovác közti 
határperben szükség volt olyan tanúkra, akik valaha Jankovácon laktak, de időköz
ben elköltöztek onnan. Erre a feladatra alkalmasnak látszottak azok a katolikus dél
szlávok, akik a hajdani rác Jankovác lakói voltak. Ezért sorra megszólaltatták őket 
a különböző tanúvallatások alkalmával.

1749- ben Ivánka, Mélykút, Jankovác és Halas vitatott találkozási pontjának 
megállapítása céljából hallgattak ki rác tanúkat. Első helyen vallott az 1735. évi 
kélesi perből már ismert, de az 1734. évi ivánkai perben is szereplő mélykúti szüle
tésű, Szentivánról megidézett, katolikus Georgius Gyukics, akinek életkorát az 
1735. évihez képest valószínűleg elírták. Nemzetiségének meghatározására a latin 
nyelvű vallatási jegyzőkönyvben a kor szokásainak megfelelően a dalmata kife
jezést használták. Elmondta, hogy gyermekkorától 33 éves koráig Jankovácon la
kott. Felidézte a rác falu népének a Rákóczi-szabadságharc idejére eső szétszórat- 
tatását, visszatérését, majd 1716 után bekövetkezett végleges elköltözését. A perben 
sokszor emlegetett Rajatsa helynevet egy Raja nevű régi jankováci rác juhásszal 
hozta összefüggésbe. Jakobus Koluntsity 75 éves szabadkai, Ilia Tomitsits 83 éves 
garai, Paulus Pataicsin 69 éves katymári tanúk kijelentették, hogy Jankovácon 
születtek és ott is nevelkedtek. Vidák Kujuntsits 42 éves szabadkai lakos, aki jóval 
fiatalabb volt, mint a többiek, úgy nyilatkozott, hogy Jankovácon született, de job
bára másutt nevelkedett. Georgius Kulisev 80 éves szentiváni és Joannes Soktsits 57 
éves szabadkai lakosok azt hangsúlyozták, hogy laktak és gazdálkodtak Janko
vácon.44

1750- ben, Fehértó perében magyar tanúk között vallomást tett Joannes Páncsics
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70 éves csávolyi lakos, aki elmondta, hogy a kuruc háborúk után Jankovácon lakott. 
Valószínűleg nem sokáig maradt ott, mert 1715-ben már nem volt a megfogyatko
zott jankováciak között. Az 1750. évi fehértói perben emlegettek egy Patarica nevű 
hajdani öreg jankováci rácot, aki a vitatott területen „farkas kergetésiben fárado
zott”, és megölvén a farkast, megmutatta Halas és Jankovác határát az ott legeltető 
juhásznak.45

1755-ben Halas és Jankovác perében hét szabadkai, militicsi, katymári, csávolyi 
és szentiváni rác tanút hallgattak ki. Közülük hat tanú tudott ugyan egyet s mást a 
jankováci határról, de nem nyilvánította ki egyértelműen jankováci származását. 
Ellenben az első tanú, a 46 éves, szabadkai Simeon Pancsics elmondta, hogy 
Belgrád bevétele, vagyis 1717 után Jankovácról Szentivánra költözött, és más szent
iváni lakosokkal együtt árendálta a pusztává vált jankováci határt. A perben val
lomást tett egy magyar nevű tanú is, a 70 éves sükösdi Árpád János, aki jól ismerte 
a jankováci határokat, mert Belgrád bevétele, vagyis 1717 előtt három évig a rác 
Jankovác „dalmata” lakóinak juhásza volt.46

A rác Mélykút lakói
Mélykút 17. század végi és 18. század eleji története sok hasonlóságot mutat a 

szomszédos Jankovác korabeli történetével. A középkori magyar Mélykút pusz
tulása és a területén meghúzódott szerbek 16. század végi elköltözése után, a mély
kúti földön is katolikus délszlávok, vagyis bunyevácok laktak a 17. század végén, 
akik a török alóli felszabadító háborúk idején délre menekültek. Visszatérésük után 
a Rákóczi-szabadságharc viszontagságai vártak rájuk. A kuruc harcok idején újra 
elköltöztek. Jórészt szétszóródtak a környéken. Mélykút puszta lett és az 1720-as 
években pusztának számított. A mai magyar Mélykút helység 1730 körüli születé
sének alig van nyoma a történeti irodalomban. Az új község 1731-ben készített pe
csétet.47 1728. júl. 3-án Bács vármegye összeírói 19 magyar és szlovák nevű család
főt találtak Mélykút pusztán, akik nemrégiben érkeztek, és új jövevénynek számí
tottak.48 Közülük bizonyára továbbálltak néhányan. Az ottmaradók mellé viszont a 
következő évtizedekben az észak-déli népmozgás forgatagában magyarok sokasága 
érkezett.49 A történeti irodalomban ezidáig nem emlegetett 1728. évi mélykúti 
összeírás alapján a magyar lakosságú mai Mélykút helység létrejöttének kezdeti 
éveként tehát az 1728-as esztendőt jelölhetjük meg.

A rác Mélykút hajdani lakói a 17. század végén és a 18. század elején tartósan 
használták a halasi földekkel érintkező Ivánka pusztát, amelynek Fehértó és Füzes 
felé eső határvonala miatt Halas városa többször volt kénytelen pereskedni. Ezekben 
a perekben tanúként megszólaltattak olyan rácokat, akik valaha a rác Mélykút lakói 
voltak.

1734-ben, az Ivánkával kapcsolatos egyik tanúvallatás során hat rác tanút hall
gattak ki. Vallomást tett: Nicolaus Evitovaczki 120 éves almási, nemes Petrus Alaga
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90 éves katymári, Paulus Zelus 65 éves bikityi, Mathias Rudity 70 éves almási, 
Georgius Gyukics50 56 éves szentiváni és Franciscus Ivankovics 73 éves szentiváni 
lakos. Az első öt tanú sorsa nagyjából hasonló volt. Mélykúton születtek és ott is 
laktak. Mélykúti lakosként használták Ivánka területét. Buda visszavételekor elfu
tottak, de visszatértek és a kuruc világig újra Mélykúton laktak. Kivételnek tekint
hető Mathias Rudity, aki csak Buda visszavételéig volt Mélykúti lakos. Az öt tanú 
mondanivalóját legjobban az almási aggastyán, Nicolaus Evitovaczki vallomása 
fejezte ki: „A Fatenus Mélkúton születvén, ott is lakván úgy mint Gazda egész 
Budának megvételéig, az után pedig a Törökök el futása után ismét vissza jővén, 
egész Kurucz világig lakván, jól tugya, hogy Ivánkát Mélkútiak az Török Uraktul az 
Után pediglen másoktul Arénádban bírták... ”. Más sorsot ért a hatodik tanú, de a táj 
népesedéstörténete szempontjából az ő vallomása sem érdektelen. Franciscus Ivan
kovics történetéből a kezdetleges hajlékban meghúzódó, mozgékony, pusztán is 
megtelepedő balkáni jövevény rác családok példája tárul elénk: „A Fateus az 
Attyával Horváth országbul származván erre a földre, Ivánkán szállott meg, ennyi
hány esztendeig ott lakván, azután pedig egész Kurucz világig Mélkúton maradván, 
jó l tugya a határát. ”51

1749-ben a jankováci perben vallomást tett egy 81 éves, katolikus, szabadkai rác 
lakos: Joannes Doturovics, aki kijelentette, hogy Mélykúton született és nevelke
dett.52

Ivánka 1762. évi perében megszólaltattak három rác tanút is. A 70 éves Josephus 
Patacsics katymári lakos sokat tudott Ivánkáról, Halas és Ivánka határvonaláról, a 
mélykútiak ivánkai birtoklásáról, de nem beszélt arról, hogy valaha is lakott volna 
Mélykúton. Következésképp nem sorolhatjuk a hajdani rác Mélykút lakói közé. 
Ellenben elmondta, hogy a Czoborok birtokba jutása idején, tehát az 1720-as évek
ben szentiváni lakosként sokat járt az árendált jankováci puszta halasi határral érin
tkező részein egy Iván Batinka nevű öreg emberrel, aki sokat mesélt neki a hatá
rokról és a régi világról. Az Iván Batinka néven emlegetett hajdani öreg a török 
időkben Mélykúton lakott, és marhalegelőként, valamint kaszálóként használta 
Ivánkát.

Az 1762. évi ivánkai per másik két rác tanúja viszont kijelentette, hogy Mély
kúton született. A 75 éves Paulus Alaga 61 évvel előbbi, a 81 éves Iván Alaga pedig 
59 évvel előbbi időkre emlékezve beszélt arról, hogy valaha Mélykúton laktak és 
használták Ivánkát. Petrus Alaga apjának az „ivánkai homokon majorja s szállása” 
volt. A két bunyevác nemes nemesmiliticsi lakosként tett vallomást 1762-ben.53 A 
hajdani mélykúti rácokból jutott tehát az 1748-1750 táján alapított nemesi község, 
Nemesmilitics társadalmába is.

Kiskőrös népességkibocsájtó szerepe
Az 1718-ban evangélikus szlovákokkal újranépesített Kiskőrös korai lakói közül 

többen vallomást tettek Halas határpereiben.
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A kiskőrösi lakosként meghívott tanúk egy része fiatal korában béresként vagy 
pásztorként Halason szolgált. A kiskőrösi Bahil Márton 1762-ben Ivánka perében 
72 évesen azt vallotta, hogy 40 évvel korábban több esztendeig Halason szolgált. A 
45 éves Szuda Pál 1747-ben Harka perében úgy nyilatkozott, hogy 17 évvel koráb
ban Gyulai Mihály halasi gazdánál béreskedett. Sokat tartózkodott gazdája szállá
sán. Szántott, vetett, gabonát nyomtatott a halasi határban. Turan vagy Túra Mihály 
1747-ben 40 éves kiskőrösi lakosként elmondta, hogy 24 évvel korábban Csizmadia 
Miklós halasi gazdánál szolgált. Bahil Márton, Szuda Pál és Turan Mihály egyaránt 
kiskőrösi földes gazdaként szerepelt Pest vármegye 1744. évi összeírásának kiskő
rösi lapjain.54 Azok a tanúk, akik fiatal korukban Halason szolgáltak, majd Kiskőrö
sön gazdák lettek, a perek során nem voltak túlzottan bőbeszédűek saját életútjukat 
illetően, ezért halasi szolgálatuk és Kiskőrösre kerülésük körülményei rejtve marad
nak a kutató előtt. Bizonyára akadt köztük olyan, aki halasi szegény emberként köl
tözött a szomszédos új faluba, Kiskőrösre, hogy ott a messziről érkező jövevények 
között próbálja elérni a házzal, földdel rendelkező gazda státusát. Mások viszont 
valószínűleg északi eredetű kiskőrösi új lakosként vállalkoztak néhány évi halasi 
szolgálatra, hogy ezáltal biztos keresethez jussanak, és tapasztalatokat szerezzenek 
a Duna-Tisza közi táj gazdálkodási szokásairól. Néhány kiskőrösi tanúról megál
lapítható, hogy fiatal korában a halasi földeken pásztorkodott, majd az új Kiskőrös 
faluközösségének pásztora lett. Ilyen tanú volt a több perben is szereplő Kmetyó 
János és Melicz András.55

A kiskőrösi lakosként megidézett tanúk egy másik csoportjába azok a val
lomástevők sorolhatók, akik tulajdonképpen véletlenül kerültek a halasi vonatko
zású határperekbe, azáltal, hogy dolgoztak valamelyik Halassal határos, Kiskőrös 
által korábban árendált, vitatott határvonalú pusztán, pl. Bőszéren, és ismerték 
annak kitelj edését.

1756 táján, a pirtói határper idején a Pirtóval hosszan határos Tázlár pusztát 
Kiskőrös bérelte a Vattay famíliától. Ezért, mivel Kiskőrös érdekelt volt a határok 
alakulásában, kiskőrösi lakosok nem szerepelhettek a perben. A Vattay családnak 
azonban kellettek olyan tanúk, akik jól ismerték Tázlárt. Erre a feladatra alkalmas
nak látszottak azok a petrováczi és kulpini lakosok, akik Kiskőrösről költöztek bács
kai lakóhelyükre. Megidézésük már önmagában is migrációs irányt sejtet, de auten
tikus voltukat bizonyítandó, jobbára el is mondták a megkérdezettek, hogy kiskőrösi 
lakosok voltak, mielőtt a Bácskába költöztek. Kiskőrösről származó petrováci 
lakosként vallomást tett 1756-ban a 35 éves Csorba György, az 53 éves Kmetyó 
János és a 44 éves Gengalagi Mátyás. Utóbbi kijelentette, hogy 3 éve hagyta el 
Kiskőröst. Kulpinból idézték meg a 34 éves Szikora Pált, a 38 éves Kmetyó 
Györgyöt és a 35 éves Dobranovszky Mihályt, aki 4 évvel előbb még Kiskőrös 
község fogatának kocsisa volt. Bajsáról hívták tanúnak a 43 éves Újfalusy Mihályt, 
aki 19 évig lakott Kiskőrösön és öt éve költözött el onnan. Kiskőrösi lakos korában 
két esztendeig Tázláron a kiskőrösiek csapiárosa volt.56
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A magyar népesedéstörténeti irodalomban többször szó esett arról, hogy a korán, 
vagyis a 18. század első negyedében települt magyarországi német falvak néhány 
évtized alatt népességkibocsájtó helyekké váltak, és adtak népességet a később 
települt bácskai német falvaknak.57 Talán kevesebb szó esett az irodalomban arról, 
hogy a korán települt alföldi szlovák falvak is adtak népességet a délebbre fekvő, 
később települt szlovák helységeknek. A halasi határperek tanúvallomásai kiváló 
adatokat szolgáltatnak az 1718-ban újjátelepült Kiskőrös szlovák népességkibo
csájtó szerepéről. A közép-bácskai Bajsa és a dél-bácskai Kulpin, bár a 20. század 
elején vegyes nemzetiségű falunak számított jelentős szlováksággal is rendelkezett. 
A dél-bácskai Petrovác vagy Petrőc pedig sok ezer öntudatos szlovák lakosával a 
20. század végén is a vajdasági szlovákság szellemi „fővárosának” tekinthető. 
Ennek a Bajsának, Kulpinnak és Petrovácnak adott Kiskőrös is szlovák népességet 
a 18. század közepén.

Pusztabirtoklás és pusztaárendálás

Halasi árendátorok Halas határán kívül
A 18. századi határperek vallomásaiban gyakran találkozhatunk a módosabb 

halasi gazdák pusztabérlő tevékenységének emlékeivel. Bármilyen óriási is volt a 
pusztákkal növelt halasi határ, mindig akadtak olyan gazdák, akik igyekeztek Halas
hoz nem tartozó külső pusztákat bérelni. Az efféle árendált pusztákat állattartásra, 
földművelésre, ritkábban favágásra is használták. A 18. század első felében az áren- 
dadíjak fölöttébb alacsonyak voltak. A halasi gazdák pusztaárendáló kedvét való
színűleg az a körülmény is serkentette, hogy bérleteik révén olyan birtokokhoz ju
tottak, amelyek kívül estek a mezővárosi közösség egészének gazdasági érdekkörén 
és nem tartoztak a mezővárosi önkormányzat közvetlen gazdaságszervező tevé
kenységének hatóterületéhez. A távoli bérelt pusztákon a halasi nagygazda olyan 
jellegű és olyan méretű gazdasági tevékenységet folytathatott, amely otthon, halasi 
területen bizonyára sértette volna a kisgazdák sokaságát magába foglaló halasi 
mezővárosi közösség érdekeit. A viszályok elkerülése, a nagyban folytatott gazdál
kodás biztonsága és nyugalma megérte a távolság okozta fáradságot. A pusztát 
árendáló nagygazda a halasi kommunitás által számára osztott szántóföldön és réten 
kívül további szántóföldhöz és réthez juthatott. A különleges legeltetést igénylő, 
nagy létszámú magánbirtoklású göbölycsordák a közlegelőnek számító halasi lege
lőkről jobbára mindig bérelt pusztákra szorultak.

A határperek vallomásaiban meglehetősen összemosódnak a magánbérletek és a 
közösségi bérletek. A tanú, aki valaha Péter István szolgája volt, akkor is Harka 
árendátorának nevezte Péter Istvánt, ha a jeles nagygazda nem egyedül bérelte a 
pusztát, hanem 2—3 gazdatársával közösen árendálta azt. Ezért a kutatónak óvatosan 
kell kezelnie a vallomások árendálással kapcsolatos részleteit.
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A halasi határperek ritkábban a 17. század végi, gyakrabban a 18. század eleji és 
a 18. század első felére jellemző gazdasági és birtoklási viszonyokat tükrözik. 
Ebben az időben előfordult, hogy valamelyik halasi nagygazda egyedül bérelt Halas 
határán kívül eső pusztát. Ilyen vállalkozó lehetett a sokszor emlegetett Farkas 
György, aki Kecel pusztát bérelte a kalocsai érsekségtől. Hasonlóképpen hosszú 
ideig bérelte Kecelt Turzó János, aki állítólag apját és nagyapját váltotta Kecel 
árendálásában. Legtöbbször azonban néhány nagygazda közösen vállalkozott a 
pusztaárendálásra. A puszta tulajdonosa ilyen esetekben nem a gazdákkal, mint 
egyéni vállalkozókkal kötött egyezséget, hanem Halas városával. A pusztabérlő 
nagygazdák általában Halas elöljárói közé tartoztak. Tisztségeket viseltek, esküdtek, 
tanácsbeliek voltak. így könnyen elérték, hogy a város a nevét adja a különböző 
pusztabérleteikhez és szerződéses jogviszonyba kerüljön a puszták tulajdonosaival. 
A vállalkozó gazdák befizették az árendadíjat a város kasszájába, ahonnan az tovább 
vándorolt a puszták tulajdonosaihoz. A „város nevezeti alatt” kibérelt pusztákat 
azután az árendálást kezdeményező nagygazdák elosztották egymás között és részü
ket a maguk árendás földjeként kedvükre használták. így nem lehet csodálkozni 
azon, hogy a gazda hajdani bérese, göbölöse, juhásza néhány évtizeddel később 
valamelyik halasi határperben úgy nyilatkozott, hogy gazdája árendálta valaha ezt 
vagy azt a pusztát. A szolga jól ismerte azt a néhány száz vagy akár néhány ezer 
holdas területet, amelyen gazdája állatait jártathatta. A bérlet módjával, jogi hát
terével azonban nyilvánvalóan nem foglalkozott.

A fentebb bemutatott és a 18. század közepe előtti időkre, a nagy földbőség 
korára jellemző halasi pusztaárendálási mód a kecskeméti nagy gazdákéval mutat 
hasonlóságot.58

A halasi határperek vallomásainak feldolgozása során kigyűjtöttünk minden 
olyan adatot, amely halasi gazdák pusztaárendálására vonatkozik. Ezek summáza- 
taként sorra vesszük azokat a halasi lakosokat, akiknek neve pusztaárendálóként 
előkerült a vallomásokban. Ha külön nem utalunk a bérlet hozzávetőleges idejére, 
az árendálás a 18. század első felében történt.

Tegzes János. A János keresztnév népszerű lehetett a halasi Tegzes családban, 
ezért különböző korokban élt Tegzes Jánosok fordulnak elő a vallomásokban. Leg
többet emlegették talán azt az „öreg” jelzővel illetett Tegzes Jánost, aki Buda vissza
vételekor, a 17. század 80-as éveiben még gazdálkodott. A perekben tanúként is 
szerepelt néhányszor egy Tegzes János, aki nagyjából a 18. századdal volt egyidős. 
A Tegzes család a 17. század második felében élte fénykorát. Hatalmas pusztákat 
birtokolt. Némelyik pusztát nemcsak árendálta, hanem zálogos birtokként „föl
desúr” módjára használta. A tanúvallomásokban tükröződő népi emlékezet a török 
kor utolsó évtizedeire, a 17. század végére és a 18. század elejére vonatkoztatva 
Bánegyháza, Bőszér, Csábor, Kiskőrös és Tázlár puszták birtokosaként jelenítette 
meg a Tegzes családot.59

Péter István. A határperek tanúvallomásaiban legtöbbször emlegetett halasi
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nagygazda. A név több egymást követő személyt takar. Az „öreg” és az „öregebbik” 
jelző sem segíti igazán az eligazodást. 1735-ben 75 évesen tanúskodott Polgárdi 
határairól Péter István halasi főbíró, aki bizonyos vallomásokban az „öreg” jelzőt 
kapta. Máskor viszont az apját, egy még öregebb Péter Istvánt emlegettek a tanús- 
kodók, aki ugyancsak jeles pusztaárendátor volt. 1745-ben Polgárdi perében val
lomást tett egy 45 éves Péter István, akinek az apja 70 esztendősen 18 évvel azelőtt 
halt meg. Következésképpen, kb. 1650-től 1727-ig élt. Előfordult az összefoglaló 
„Péterek” kifejezés használata is. A Pétereknek szinte minden vitatott területhez volt 
valami közük. Hol messze északon, az Őrjeg szélén, hol a halasi földek másik 
oldalán, Kötöny tájékán tűnik föl az emlékük. Ismét máskor az Ivánkával határos 
halasi terület gazdáinak osztogatnak tanácsokat. Némely vallomás azt sejteti, mintha 
egyedül béreltek volna pusztát, legtöbbször azonban néhány gazdatársukkal vál
lalkoztak pusztaárendálásra. A határperek vallomásai a 17. század végére és a 18. 
század elejére vonatkoztatva Péter István halasi gazdát Polgárdi, Bánegyháza és 
Harka bérlőjeként jelenítik meg.60

Farkas György. A 18. század első harmadában árendálta Kecel pusztát. 1721-ben 
37 évesen vallomást tett Kecel puszta perében. Emlegették kötönyi árendátorként is. 
Szatyor György és Seni István gazdatársaival együtt bérelte Ivánkát.61

Farkas Gergely. Valószínűleg azonos az 1712., 1717., 1722., 1726. évi halasi 
főbíróval. A 18. század első harmadában árendálta Kecel pusztát. Néhány vallomás 
azt sejteti, mintha társak nélkül, egyéni árendálást valósított volna meg. Emlegették 
kötönyi árendátorként is.62

Turzó János. 1743-ban 53 évesen szerepelt Kecel perében. Maga vallotta, hogy 
sok esztendőn át árendálta Kecelt, miként apja és öregapja is.63

Tyukos János. 1729-ben, 52 évesen vallott Kecel perében. Korábban, más halasi 
gazdákkal együtt árendálta Kecel pusztát.64

Darányi István. Valószínűleg azonos az 1728. és az 1738. évi halasi főbíróval. 
1743-ban 72 évesen vallomást tett Kecel perében. Kecel telepítése előtt hosszú 
évekig árendálta a kalocsai érsekségtől Dömötör pusztát. Cselédeivel sokat járt 
Halasról a dömötöri erdőbe fáért.65

Gyulai Mihály. 1745-ben Polgárdi perében 58 évesnek mondta magát. Más halasi 
gazdákkal együtt a 18. század első harmadában árendálta Polgárdit és Harkát.66

Matkó István, Varga Miklós, Kovács János. A 18. század első évtizedében halasi 
gazdaként árendálták Harkát.67

Szatyor György, Seni István. A fentebb említett Farkas György társaságban 1730 
táján a Péterváradon lakozó Gombos György úrtól árendálták Ivánkát.68

Antal János. A határperekben kevés szó hangzott el illetőségéről, de nevéből 
ítélve halasi lakos lehetett. Ez nem akadályozta meg abban, hogy Ivánka árendá- 
toraként 1758-ban bosszúból elhordassa Füzesről a halasiak szénáját. 1751-ben 
kiárendálta Orczy Lőrinctől Madát, kiszorítva onnan az évtizedek óta árendáló 
halasiakat. 1761-ben Kígyóst „Antal János Uram pusztájaként” emlegették.69
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Halasiak. A halasi vonatkozású határperekben a tanúk gyakran használták a 
pusztaárendáló halasi gazdákra az összefoglaló „halasiak” elnevezést. A kifejezés 
mögött egy-egy árendáló gazdacsoport húzódott meg. így szó esett a perekben 
Dömötör, Ökördi, Bánegyháza, Polgárdi „halasiak” által történt árendálásáról.70 
Halas város árendálta, valószínűleg egy-egy halasi gazdacsoport számára 1728 és 
1751 között Orczy Istvántól és Orczy Lőrinctől Kisszállást és Madát.71

Idegen árendálók Halas határában
A 18. században gyakran előfordult, hogy Halas városa bérbeadta valamelyik 

környező helységnek vagy magánárendálóknak a halasi határ egy részét.77 Termé
szetesen valamennyi ilyen bérbeadás nem hagyott nyomot a határperek vallomá
saiban. Előfordult, hogy az idegen helység lakosait hívták tanúnak a halasi határok 
bizonyítása érdekében.

1752. ápr. 9-én Pataj városa három esztendőre bérbe vette Halas városától Re
kettye puszta felsőszarkási részét marhalegeltetés céljából. A bérletet meghosszab
bították, mert még 1760-ban is tartott. A patajaik pusztaárendálása többször szóba 
került a Kecel és Halas közötti határperben.73

Szerepelt a vallomásokban Maries Pál rekettyéi bérlete is. 1761-ben Kecel és 
Halas perében a Székesfehérváron lakó Maries Pál úr is megszólalt. 1746-ban 
bérelte ki marhalegelőnek Rekettye felső részét hat esztendőre, amikor Halas váro
sát a redemptio miatt sok fizetési kötelezettség terhelte. Maries Pál, mint nagy 
állatállománnyal rendelkező dunántúli tiszttartó a táj más határpereiben is föltűnt.74

A Pirtó-Tázlár határvonala miatt folytatott perben az 1740-es évekre vonatkoz
tatva emlegették Vigyázó Pál úr pirtói bérletét.75

Idegen árendálók a halasi határ közelében
A halasi vonatkozású határperekben nagyon sokszor szóba kerültek olyan bérlők, 

akik nem Halason laktak, és nem halasi, de Halassal határos idegen területeket 
árendáltak. Túlfeszítené tanulmányunk kereteit, ha ezeket a bérlöket és bérleti viszo
nyukat megpróbálnánk részletesen bemutatni.. Csak vázlatszerüen soroljuk föl a 
legfontosabb árendátorokat és hajdani bérleményeiket. A megemlítendő árendálá- 
sok általában mind a 18. század első felében történtek.

Néhány tanú megemlékezett az akasztóiak bánegyházi bérletéről. Akasztó hely
ség hosszú ideig tartó polgárdi árendálásáról viszont sok vallomás tudósít.

A vallomásokban rögzített népi emlékezet szerint a kiskőrösiek Bőszért, Tázlárt 
és a keceli határba beolvadt Csöngedet bérelték. Előfordult, hogy újranépesítése 
előtt a Soltiak használták Vadkertet. A hajdani rác Mélykút lakói a 17. század végén 
és a 18. század legelején Ivánkát árendálták.

Viszonylag sokszor szóba kerültek azok a kecskeméti nagygazdák, akik egyedül
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vagy más kecskeméti gazdákkal társulva Halas környéki pusztákat béreltek. Leg
többször emlegették a tanúk Horváth Tamást, aki a Majsa melletti Ágasegyházát 
járatta marháival. A halasi Tegzesek Kecskemétre került ágából sarjadt Tegzes Péter 
Tázlárt árendálta. Szánkót bérelte Bede Mihály és Dékány János. Az újratelepítés 
előtti Majsa pusztát a kecskeméti Szentkirályi János és Patai András használta 
árendában.

Sokat emlegetett árendátor volt a solti Gubacs Mihály, akinek marhái Tázláron 
jártak. Stim János a kalocsai érsekség tiszttartója, magángulyája számára árendálta 
Polgárdit.76

Gazdák az emlékezetben

A határperekben általában nem ritka, hogy a tanúk megemlékeznek hajdani gaz
dáikról, akiknél béresként, pásztorként szolgáltak, hiszen legtöbbször a régi szol
gálati viszonyból következett, hogy munkájukat végezve jártak a vitatott területen, 
sőt sok esetben gazdáik ismertették meg velük a határokat. A halasi határperek tanú- 
vallatási jegyzőkönyveiben mintha egy árnyalattal több emlékezés lenne a hajdani 
gazdákra, mint a környező tájak hasonló dokumentumaiban. Ez bizonyára össze
függ a fentebb bemutatott egyéni és gazdaközösségi pusztaárendálás gyakoriságával 
és jelentőségével. Szembetűnő az is, hogy bizonyos gazdák nagyon sokszor szere
pelnek a visszaemlékezésekben. Ez a körülmény azt sejteti, hogy ezek a gazdák nem 
átlagos nagyságú gazdaságot vezettek. Saját gulyájuk, ménesük, juhnyájuk volt. 
Szántóföldjeik, rétjeik a halasi határ és a Halas környéki puszták legkülönbözőbb 
pontjain előfordultak. Nagy gazdaságuk sok alkalmazottat kívánt. Volt gulyásuk, 
csikósuk, juhászuk, akik bujtárokat is alkalmaztak. Voltak béreseik, akik a gabona- 
termesztés és a szénakészítés legfontosabb munkáit végezték. A 17. század végi és 
a 18. századi összeírásokban ezek a nagygazdák meghúzódnak a halasi családfők 
sorában, a határperek tanúvallomásai azonban magasba emelik őket. Péter István, 
Tegzes János, Farkas Gergely élő legendává magasztosulnak a tanúk történeteiben. 
A hajdani pásztorok, béresek és kisgazdák történelmi alulnézetéből szemlélve elér
hetetlen magasságokban lebegnek.

A halasi határperek földolgozása során aprólékosan kigyűjtöttük a halasi gaz
dákra és alkalmazottadéra vonatkozó adatokat. Részletes, a szolgálati időpontokra, 
életkorokra is figyelmet fordító idézésükre, bemutatásukra itt nincs lehetőségünk. 
Ezért csak vázlatosan soroljuk föl azokat a béreseket és pásztortokat, akik a határ
perek vallomásai alapján a 17. század vége és a 18. század közepe között egy-egy 
halasi gazda szolgálatában álltak.77 A nevek többsége olyan személyt takar, aki tanú
ként megszólalt a perekben. Ezeknél feltüntetjük a vallomástétel idején feljegyzett 
lakóhelyet. Néhány név olyan emberre vonatkozik, aki nem tanúskodott, de más
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tanúk beszéltek róla. Az ilyen, emlékezetből felidézett emberek neve után természe
tesen nem szerepel lakóhelyre utaló helynév. Amikor egyértelműen megállapítható 
a szolgálat módja, kiírjuk a béres, gulyás, csikós, juhász megjelölést. Ha a vallomá
sokban csak a „szolgált” kifejezés hangzott el, a név után nem utalunk a szolgálat 
mikéntjére.

Felsorolásunkban a neveket gazdánként csoportosítottuk. Elől állnak a gazdák 
nevei dőlt betűs, utána következnek az alkalmazottak nevei normál betűs írással.

Péter István: Balázs Márton, Fájsz, Deák Mihály, Szabadszállás, Lüdi János, 
Orosháza, Darabos László, juhász, Császár Pál, Pataj, Sipos András, béres, Pataj, 
Virág Mihály, juhász, Szabadszállás, Bakos István, csikós, Vecse, Horváth Márton, 
béres, Gyón, Kis János, béres, Kiskőrös, Csonka Márton, juhász, Balázs György, 
faragó béres, Fájsz, Lebák János, juhász, Akasztó, Csík Mihály, gulyás, 
Szabadszállás, Szlamiar Mátyás, béres, Kiskőrös, Kanköles András, juhász, Makó, 
Darabos György, juhász, Búszerző Gergely, gulyás, Kiss Mihály, juhász, Fülöp- 
szállás.

Farkas Gergely: Tóth János, juhász, Lakatos János, csikós, Szabadka, Pintér 
Gergely, juhász, Szeged, Virág Mihály, juhász, Szabadszállás, Bakos István, béres, 
majd csikós, Vecse, Akasztói János, gulyás, Jankovác, Lebák János, Akasztó, Pintér 
György, juhász, Szeged, Széver István, „szőlőmíves”, Dorozsma, Győri János, 
gulyás, Jankovác, Horváth István, Akasztó, Horváth Pál, juhász, Szabadszállás.

Tegzes János: Balázs György, faragó béres, Fájsz, Gúnya János, juhász, 
Kecskemét, Bangó Ferenc, gulyás, Halas, („tatár járásban”), Kilenc alias Kiss 
Dávid, gulyás, Halas, (török időkben), Bosér István, béres, Halas, Kiss Péter, gulyás, 
Buda Péter, gulyás, Halas, Kovács Gergely, Nagy Miklós, gulyás.

Ábrahám János: Szula Pál, béres, Kiskőrös, Bakos István, béres, Vecse, Csík 
Mihály, gulyás, Szabadszállás.

Modok Gergely: Szabó György, Pataj, Vitárius János, gulyás, Szabadka, Sánta 
János, csikós.

Péter Ferenc: Misák János, Mélykút, Virág Mihály, juhász, Szabadszállás, 
Peszeki István, gulyás, Cegléd.

Gyulai Mihály: Szula Pál, béres, Kiskőrös, Hanga István, Nagyharsány.
Farkas János: Sziver István, kapás, Dorozsma, Fitos János, béres, Jankovác.
Darányi István: Baj János, Kiskörös, Garáb Mihály, juhász, Szabadszállás.
Nagy András: Tóth Ferenc, béres, Szentbenedek, Muslai Mihály, Szabadszállás.
Nagy Gergely: Garáb Mihály, juhász, Szabadszállás, Csík Mihály, gulyás, Sza

badszállás.
Kovács Péter: Kiss István, Mélykút, Szívós András, béres, Pataj.
Kovács Mátyás: Kiss István, Mélykút, Tóth Ádám, béres, Gyón.
Boros Mihály: Vitárius János, gulyás, Szabadka, Sánta János, csikós.
Babó István: Szívós András, béres, Pataj.
Bakó István: Császár Pál, Pataj.
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Berki Tóth János: Csikós István, béres, Solt.
Csizmadia Miklós: Turan Mihály, Kiskőrös.
Darányi János: Darabos György, juhász, Majsa.
Farkas György: Koszorús János, csikós, Solt.
Ferenczi István: Szilágyi István, béres, Szabadka.
Gáspár István: Szilágyi István, béres, Szabadka.
Izsák Gergely: Zsíros János, Jankovác.
Kannás János: Kanköles András, juhász, Makó.
Kovács Gergely: Tóth Adám, béres, Gyón.
Kovács János: Bognár Pál, béres, Szabadszállás.
Kun János: Kanköles András, juhász, Makó.
Papp Gergely: Kovács János, béres, Halas.
Péter Miklós: Vitarius János, béres, Szabadka.
Piacz István: Sári Pál, béres, Jankovác.
Szabó János: Nagy István, béres, Pataj.
Тагу István: Nagy István, Pataj.
Thorma János: Hegedűs Mihály, béres, Hódmezővásárhely. 
Thurzó Gergely: Baranyai Pál, béres, Hódmezővásárhely. 
Thurzó János: Baranyai Pál, béres, Hódmezővásárhely.
Tóth István: Kábái János, béres, Apostag.
Varga Ferenc: Hegedűs Mihály, béres, Hódmezővásárhely.

Régi históriák

A határperek vallomásaiban rendszerint szóba kerültek a régebbi korok telepü
lési és építészeti emlékei, maradványai. A tanúk gyakran emlegettek középkori 
faluhelyeket, templomromokat, ismeretlen múltú árkokat, sáncokat. Természetesen 
így volt ez a halasi vonatkozású határperekben is.

A régi, elpusztult falu helyét a 18. századi magyar nyelvben a nagymúltú és sok
jelentésű telek szóval jelölték. Polgárdi 1755. évi határperéhez mellékeltek egy 
térképvázlatot. Ezen templom alakú épület jele alatt olvasható a Polgard telek és a 
Bánegyház telek felirat, amely a középkori Polgárdi falu és Bánegyháza falu helyére 
utal.78 A valóságban bizonyára falmaradvány, kőrakás jelezte a középkori templo
mot. A hajdani falu házai helyén bozótos halmok sorjázhattak, ha időközben az eke 
el nem egyengette domborulataikat.

Kötöny 1738. évi határperében emlegették a Kötönyi Telek helynevet.79 Harka 
1747. évi perében vallotta a Hódmezővásárhelyről megidézett Hegedűs Mihály: 
„...Halason néhai Varga Ferencznél lévő szolgálattyában az Táj ói Teleken fen alá 
szántván ezen Tanú...”m Kovács János 60 éves halasi lakos 1774-ben elmondott
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szavai a madai faluhely telek megnevezését tükrözik: „...36 esztendőnek előtte Papp 
Gergely Halasi Lakosnál béreskedvén, valami két esztendeig szántogatott Madai 
Telek alatt a' Tanú... ”81

Halas város 1761. évi határper térképén, amelynek elkészülte összefüggött a 
határperekkel, a következő Telek összetételű helynevek utalnak középkori faluhe
lyekre: Bodoglári Telek, Tajói Telek, Sanai Telek, Balotai Telek, Fejértói Telek.*1

Puszta szavunk a 20. századi köznyelvvel és a 19. századi költői nyelvvel ellen
tétben a történeti szakirodalom nyelvében és a 17-18. századi hivatali nyelvben 
elpusztult középkori falu határát jelentette. Mindebből következett, hogy a 17-18. 
századi felfogás szerint az a terület számított pusztának, amelynek telekje, vagyis 
régi faluhelye volt. A hajdani falu telekjét pedig a messziről jött szemlélődőnek 
legtöbbször az elpusztult templom „omladéka” jelezte. Ezzel függ össze, hogy 
1699-ben a Pentz-féle összeírás készítői gondosan számba vették a Kiskunság 
pusztáin látható templomromokat.83 Ez a gondolat húzódott meg a Karapály, 
Rekettye, Eresztő nevű területek birtoklásáért folytatott 17. századi és részben 18. 
századi pereskedések tanúvallomásainak logikája mögött is. Halas városa azt igye
kezett bizonyítani, hogy Karapály, Rekettye, Eresztő nem pusztát, hanem halasi 
határrészt jelent. Ezzel szemben a vitatott területekre igényt tartó felföldi urak 
Karapály, Rekettye, Eresztő puszta-jellegét, vagyis Halastól való függetlenségét, 
hajdani faluhatár voltát próbálták elfogadtatni. A halasiak tanúi nyakatekert fejte
getéseket adtak elő a völgyekben növekvő rekettye bokrokról, az utasok lovainak 
eresztői megeresztéséről és hasonlókról. A legfontosabb érvük azonban az volt, 
hogy a vitatott területeken nem ismernek faluhelyeket, más szóval a vitatott terü
leteknek sem ülésük, sem határuk nincs, következésképpen, nem puszták, hanem a 
halasi határhoz tartozó területek. Érdemes szó szerint idéznünk néhány halasi 
érdeket szolgáló vallomást a faluhely és a puszta fogalmának összefüggéséről: Vas 
István 81 éves szegedi esküdt 1659-ben: Eresztő Rekettye, Karapály stb. „...együtt 
bírattatott Halassal, Falu helyek sem voltának rajiak... ”. Eördög György 70 éves 
szegedi esküdt 1659-ben: „Gyermekségemtől fogva jártam, költem Halas városára, 
minden élő földgyeit jó l tudom, de Karapály, Fejérföld, Eresztő és Rekettye Halas 
városának legeltető Földgyei voltának, én bizon pedig Falu helyeit sem tudom, az 
kin laktanak volna ". Nagy Dávid 60 éves bátyai lakos 1658-ban: „ ...vallya, hogy eő 
lakott Halason és tudja, mert eő szántott és kaszált Karapályon, de eő sem ülését, 
sem pedig határját sem nem tudja sem nem hallotta, mert Halason kívül nap kelet 
felől csak annyira vagyon, hogy jó  hosszú puska az halasi akasztó hegyiről kétszer 
oda szolgálna... ”.84 Más tanúk, Halas kárára, úgy nyilatkoztak, hogy Karapályon 
ismertek telek néven emlegetett régi faluhelyet, vagyis Karapály Halastól való 
függetlenségét, puszta jellegét sugallták. Magyar szótörténeti és településnéprajzi 
adalékként idézünk két efféle vallomást: Vörös Pál 60 éves pataji lakos szavai 1657- 
ből: „...Hogy mi az Atyánkat Halasra szakattunk ...az Kalapári földön éltünk.. .mind 
szántásunk, vetésünk, kaszálásunk annak az Telekén volt...”. Kovács Gergely 29
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éves kecskeméti tanú vallotta, ugyancsak 1657-ben: „Az Halasiaktul hallottam, 
hogy Kalapár nevű Puszta hely, nem Halassy Földhöz való, az Báttyám Göböly 
Marháitis őrzettem rajta és akkor Ház helyeketis láttam az Kiss-Telekén. ”85

A telek, vagyis a pusztán hagyott régi faluhely szerepét valamely terület puszta
jellegének megítélésében talán legkifejezőbben az 1735. évi csöngödi eset tükrözi. 
Csöngőd, Csönged, Csöngéd nem azonos a 20. században faluvá formálódott 
Csengőddel, mégha átmenetileg, rövid ideig a kiskőrösiek bérelték is. A középkori 
eredetű keceli határ és az Őrjeg mocsara között húzódó földet, illetve a Polgárdi és 
Dömötör közé ékelődő területet nevezték a 18. században Csöngődnek. Miután a 
terület a keceli határ része lett, a Csöngőd név lassan kiszorult a használatból. Az 
őrjegi ősi átkelőhelyről ráhúzódott a kelet felé terjeszkedő Vádé helynév.86 1735- 
ben, amikor jórészt halasi tanúk megszólaltatásával megpróbálták tisztázni az érse
ki birtokok közé ékelődött magánföldesúri Polgárdi puszta határait, nyilvánvalóan 
szóba kerültek a Csöngőd felé húzódó határvonal fontosabb pontjai is. Az egyik 
tanú idézte hajdani gazdáját, Stim János urat, aki Polgárdit nagyobbítandó, Csön
gődét kisebbítendő így tanítgatta Polgárdin legeltető gulyását: „...Szabadon járhat 
egész az Oregik (Őrjegig), semmit se féljen, mert az eöregh szélét hogy Csöngödi 
földnek tarty ák a' csak fogás, mert sehol sincsen telekje... ”87 Más szóval: ne törőd
jön a Csöngödöt emlegetőkkel, hiszen Csöngőd nem is igazi puszta, mivel telekje 
sincs.

A Halas és Jankovác közti határper egyik helyzetjelentésében, ahol arról van szó, 
hogy 1762. júl. 3-án 15 lóháton vármegyéző jankai férfi bántalmazott egy halasi 
gulyást a vitatott fehértói területen, szerepel a fehértói Templom hely földrajzi név.88 
Kovács György térképész gondosan megrajzolt 1757. évi fehértói térképén látható 
is egy Templom hely feliratú, fekete téglalap alakú jel a fehértói tó déli végénél a 
Sárközi út mellett.89 Nyilvánvaló, hogy azon a helyen állt valaha a középkori Fehértó 
falu temploma. Az ivánkai perben többször szerepelt a Várhely földrajzi név. A 
halasiak úgy tartották, hogy a Fehértó puszta déli végén található Várhely fehértói, 
vagyis halasi föld. Ezzel szemben az ellenfél azt igyekezett bizonyítani, kevés si
kerrel, hogy a Várhely Ivánkához tartozik, mivel, valaha ott állt az ivánkai temp
lom.90

1734-ben Hódmezővásárhely bírái előtt vallotta halasi emlékeit idézve Tóth 
János 54 éves vásárhelyi lakos: „Gyermekségétülfogva hallotta, 's látta, 's tudgya 
hogy Várhelyi földet Halasiak szántották, úgy mint Fejértóhoz tartozót, a mint hogy 
mindenkor Fejértói Várhelynek hallotta lenni, és azon túl Ivánkai Puszta felől két 
három düllő földetis szántottak N: Halas Várossá Lakossal mint Fejértóhoz tartozó 
főiedet... ”91 A Várhelyről másképpen vélekedtek azok a rác tanúk, akik 1762-ben 
azokra a régi időkre emlékeztek, amikor még a rác Mélykút lakói használták Iván
kát. Josephus Patacsics 70 éves katymári lakos a következőképpen nyilatkozott: 
„...a melly sánczok mostan Várhelynek neveztetnek, Mélkútiak Ráczok lévén, 
mindégh Ivanszka Kiissza, úgy mint Ivánkai Templomnak nevezték ...hallotta, hogy
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valaha ottan Ivánkái templom vala. ” Néhány mondattal előbb a hajdani ivánkai 
templommal kapcsolatban meglepő és meglehetősen valószínűtlen kijelentést tett: 
„...az időben, midőn Mélkútiak Ivánkát bírták, azon Ivánkán Templomot épétettek. ” 
Első tanú lévén, különös és szokatlan állítását más tanú is visszhangozta. A mélykúti 
származású 75 éves nemesmiliticsi kisnemes, Paulus Alaga vallotta: „Azon időben, 
hogy ezen Tanú Ivánkán járt, azon Sánczokat, mellyeket mostan Halasiak Várhely
nek neveznek Ivánkai Templom helyének nevezték és maga Eleitül is valaha Mél- 
kútiaknak ott lett templom]okát hallotta... ”. Bátyja, a 82 éves Iván Alaga militicsi 
nemes mintegy összefoglalta tanútársai mondandóját: „Az melly Sánczokat mostan 
Várhelyének Halasiak neveznek, azok Ivánkai templom helyének e fatens ott való 

járásában mindégh neveztettek, és Eleitül is hallotta a fatens, hogy Mélkútiak ottan 
Templomot épétettek és azon Sánczok azon Templomnak helyei volnának”.92

Majsa és Halas 1759. évi határperének vallomásaiban többször szóba került egy 
Kápolna halom vagy Kőhalom néven emlegetett domb, illetve a rajta található 
kápolnarom. A halasi határ több Kőhalom helyneve közül arról a Kőhalomról volt 
szó, amelyik Majsa falutól nyugati irányba esett. Bodogláron, a Csődör halmától 
keletre emelkedett. A perben szereplő Kápolna halom vagy Kőhalom jól azono
sítható térképeken is. Látható Halas 1761. évi határtérképén, Bodoglár puszta Majsa 
falu felé eső szélén, a Bodoglári telek néven feltüntetett középkori bodoglári falu
helytől messze délkeletre. Szerepel azon a 19. század első felében készült térképváz
laton is, amelyet Majsa és Halas határperéhez mellékeltek, feltüntetve rajta az 1747 
óta fellángoló per legfontosabb adatait. A perbéli terület térképvázlatán Majsa 
falutól keletre látható a „ régi Majsai Templom hely ” felirat, nyugatra pedig, a vita
tott földön, a Kő halom helynév olvasható.93 Mindebből következik, hogy a kápol
narom, annak ellenére, hogy bizonyos tanúk, valószínűleg célzatosan, majsai kápol
na néven emlegették, nem a középkori Majsa falu helyét jelezte, hiszen a középko
ri Majsa falu az újkori Majsa falu ellentétes oldalán feküdt. Nem jelezhette a kápol
narom a középkori Bodoglár falu helyét sem, mivel az a Bodoglári telek helynév 
tanulsága szerint jóval északabbra terült el. A perbéli Kápolna halmon vagy Kő
halmon tehát a török hódítás előtti időkben valószínűleg egy magányos kápolna állt. 
Ezt azért érdemes hangsúlyoznunk, nehogy a vallomásokban használt majsai kápol
na kifejezés téves következtetésekre vezesse az olvasót. Figyelemre méltó még a 
kápolna szó, mivel a határperekben mindig templomromokat szoktak emlegetni a 
Templomhegy és hasonló helynevek ürügyén. A következetesen használt kápolna 
kifejezés is valószínűleg a hajdani szakrális hely kicsi és magányos jellegét sejteti. 
1759-ben a határper egyik alapkérdésének számított, hogy a kápolna romjai majsai 
vagy bodoglári területen álltak-e, vagy esetleg éppen a hajdani határt jelezték-e? Ez 
a súlyos kérdés a 20. század végi kutató számára jóformán jelentéktelenné szelídült. 
Ellenben, maguk a vallomások, amelyek a kápolna romjairól szóltak, fölöttébb 
tanulságosak. Tükrözik a régi építészeti emlékek lassú pusztulását, a helynevek és a 
hozzájuk kötődő történetek folyamatos továbbéltetését; a pásztorok hagyományőrző
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szerepét; a középkori szakrális helyek 18. századi profán használatát; középkori 
különleges kultuszok emlékének fennmaradását.

Alábbiakban idézünk néhány vallomásrészletet a hajdani kápolnáról. Az idéze
teket úgy válogattuk össze, hogy képet adjanak a kápolna lassú pusztulásáról és 
egykori használatának felvillanó emlékfoszlányaiból. Valamennyi vallomás 1759- 
ben hangzott el.

Fejes András 78 éves juhász, félegyházi lakos vallotta fiatal bujtár korára, a 
kuruc világ előtti időkre emlékezve: „Még akkor pedig, hogy a Tanú bujtárképpen 
ezen a' földön elsőben meg fordult majd egy ember magosságra fen volt a' 
Kápolnának a' kő fala , elegetis tüzelt a' Tanú mellette”.

Darabos György 79 éves juhász, mélykúti lakos az 1700-as évek elejére emlé
kezett: „...azon Halom tetejében lévő régi Kápolna Majsaj Kápolna lett volna, volt 
is azon Kápolnának, midőn a ' Tanú az Halasiak nyáj juhaj mellett kezdett bujtárkod- 
ni, mint egy övedzésig való kő rakása, úgy hogy a' szél ellen benne tüzelleni igen 
alkalmatos volt, s tüzeltis a' Tanú... ”.

Busa Dániel 70 éves juhász, kecskeméti lakos, fiatal éveinek tapasztalatait idézte 
föl: „Az Kápolna halmon még a' Tanú búj társ ágában a' Kápolnának mint egy térdig 
való rakása volt, főzött is a' Tanú benne, szél ellen kivált még akkor lehetett benne 
tüzelleni... ”.

Gúnya János 78 éves juhász, kecskeméti lakos, aki a 18. század első évtizedeiben 
Halas környéki pusztákon pásztorkodott, a romok pusztulásának fontos állomását 
örökítette meg: „...az Kápolna halomis illyan határ légyen, kinél már Bodoglár 
Majsátul el marad s kezdődik Tajó, így is Bodoglár s Tajó részéül szeglet határ 
Majsának pedig folyó határja, ezen Halmon ugyan a' Tanú fen állónak nem éré a' 
Kápolnát, melyrül Kápolna halomnak hivattatik, de csak akkoriban kellett le dölleni 
a' kő rakásának, mert', hogy a' Tanú Majsán kezdett bujtárképpen szolgálni, még 
akor a' Kövek sem gyepesedtek be... ”.

Szőke Mihály 46 éves juhász, bátmonostori lakos, aki az 1720-as évek vége táján 
bujtárkodott Halas környékén, hajdani számadójának szavait közvetítette: 
„...Számadó Pásztor Gazdája Kiss Gergely ...mondotta, hogy az ollyan Kápolna lett 
volna, hogy abban Szent Mise is szolgáltatott... ”.

Pintér György 65 éves juhász, szegedi lakos, ugyancsak a fentebb említett Kiss 
Gergely számadó juhász oktató történeteiből származtatta ismereteit: „Az Kápolna 
halma, hogy határnak tartatott volna, nem tudgya, hanem arra emlékezik, hogy... 
számadó gazdája Kiss Gergely azt mondotta, hogy addig vagyon a ' Majsaj föld az 
Kápolnátis Majsaj Kápolnának nevezte, és hogy az előtt midőn Máj sät lakták, a’ 
régi Majsaj lakosok azon Kápolnához Búcsúvalis jártak... ”.94

Az első négy vallomásban a kápolna sorsát követhettük. A legrégibb időre 
emlékező tanú a kápolna falait még ember magasságúnak látta. Később övedzésig, 
majd térdig értek a falak. Végül a kőfal leomlott, és elkezdődött a kőrakás 
gyöpesedése. Az ötödik vallomás a táj 16. századi pusztulása előtti időket idézi föl
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pásztorról pásztorra örökített hagyomány formájában. Azt érzékelteti, hogy nem 
akármilyen kápolna állt hajdan a vitatott területen, hanem olyan, amelyben időnként 
miséztek is. Az utolsó vallomás látszik a legkülönlegesebbnek és a legértékesebb
nek, mivel a kápolna hajdani szerepkörét is felvillantja. Közel kétszáz évvel a 
középkori Majsa pusztulása után, folyamatosan továbbélő hagyományfoszlányok 
alapján azt sejteti, hogy a hajdani magányos kápolna olyan szakrális hely volt, ame
lyet a török hódítás előtti Majsa lakói processióval is fölkerestek. A „búcsúval is jár
tak” kifejezés valószínűleg a kápolnához vezetett körmenetre vonatkozott. A kije
lentés mögött mindenképpen szájhagyomány húzódott meg. Ilyet véletlenül nem 
mondott egy tanú sem, még ha mondanivalója célját tekintve esetleg hazudott is. 
Olyan konkrétumokat, mint a búcsújárás, a kor határpereinek vallatásai során, a 
tanúk nem szoktak kitalálni. A búcsúra vonatkozó megfogalmazás csak középkorba 
vezető régi történeteken alapulhatott. Lehetséges, hogy a vallomás egy sok pusz
tulást megért táj csodás történetekben gazdag középkori búcsújáró helyének állít 
emléket, amelyet távolabbi vidékekről is sokan és rendszeresen fölkerestek. Nyil
vánvaló, hogy a perbéli tanú csak Majsa középkori lakóit említette, hiszen a Ká
polna halom Majsához tartozását igyekezett bizonyítani. Az is lehet persze, hogy a 
kápolnát valóban csak a szükebb környék, elsősorban Majsa lakosságának vallásos 
buzgósága tartotta fenn. Az újkori népi vallásosság világából jól ismert fogadalmi 
kápolnák mintájára az év bizonyos napjain keresték föl körmeneti keresztet követve, 
hangos énekszóval a majsaiak.

A határperekben a régebbi idők nemcsak faluhelyek és épületromok formájában 
jelentek meg. A tanúk gyakran emlegettek személyesen átélt vagy öregek elbeszélé
seiből megismert hajdani eseményeket is.

A 18. század első felének perbéli tanúi Halas környékén is az időt legtöbbször a 
17-18. század fordulójának történelmi eseményeihez viszonyították. Gyakran hasz
nálták a Buda vétele előtt, Buda vételekor, Tömösvár vétele után, mikor Tömösváron 
még a török lakott, Tokaji veszedelemkor, Budavár égésekor, Nándorfej érvár 
vételekor, Kuruc világ előtt, Kuruc világ után időmegjelöléseket. Valamivel később, 
a 18. század közepén, a pestis, nagy halál, gugahalál néven emlegetett 1739. évi 
pestisjárvány számított a legfontosabb időviszonyítási eseménynek.

A török uralom korának megpróbáltatásai fel-felvillannak a népi emlékezetet 
tükröző vallomásokban. 1752-ben a felföldi urakkal vívott karapályi, rekettyéi stb. 
perben vallotta Thurzó János 66 éves halasi lakos, emlékeztetve a Felföldre 
menekült földesúr-ivadékok és a hódoltságban uralkodó törökök sanyargató akciói
ra: „...jól lehet már akkor, Török hatalma alatt lévén Halas Városa, mindazonáltal 
akkor is azon fent írtt Urak (Agárdy és Hamary famíliák tagjai - BJ.) kérték 
mindétig az árendát azon Pusztáktul, (Karapálytól, Rekettyétől, Eresztőtől - BJ.) 
...ugyan csak egyszer kétszer ...meg atták az árendát ..„hanem azután gondolkozott 
egyik is másik is a ' Halasi Lakosok közül, hogy úgy is már most nékünk nem sokat 
parancsolnak azon fent-írtt Urak, mivel már a' Töröknek hatalma alatt vagyunk,
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Dézmát és más adót úgy is már töröknek adgyuk, azért semmit sem tartoznánk már 
adni, úgymint Arendát a' fent írtt Uraknak, csak halgatásban vették, azonban fent 
forgó Urak meg neheztelvén katonákat magoknak fogattak, azokat Léváról le küld- 
vén, a' hol csak tanáltak azon ... Pusztákon Lovakat egészlen el hajtották fe l Lévára, 
úgy azután onnét váltották ki az Halasiak, az is úgy esett, hogy a 'javát ott tartoz
tatták az el maradott árendáért, a ' rosszát pediglen haza bocsátották, alig nyugod
tak meg ide haza, megint néki került a ' Tatár egészlen el hajtotta, még a Fatens Nagy 
Attyát is akkor vágták le, úgy azután is egynéhány Esztendővel, hogy nem akarták, 
vagy is nem tehették le az Arendát a Halasiak, megint újabban katonákat küldöttek, 
akár melyik fent nevezett Pusztákon találtak marhákat az Halasiaknak, egészen el 
hajtották a ' kecskeméti Homokok közé, még a ' Fátensnek Nagy Attya marhája is sok 
oda hajtatott másokéval edgyütt, a' mellyeknek is ugyancsak ki váltásokra a'Fátens
nek Öreg Nagy Annya egy Testvérével edgyütt két Halasi Tanácsiul rendeltetett 
Esküit Emberekkel legalább tizennyolc száz forintokat vittenek, de azon kívül még 
Kecskeméten is kilencz százat kértenek fe l hozzá, ...úgy fizették ki az árendát... ”.95

A Felföldön élő földesurak számára a sok kóborló tolvaj miatt nehéz volt eljut
tatni az árendát. Az útra kelő küldötteknek alaposan el kellett rejteniük a náluk lévő 
pénzt. Buda Gergely 76 éves halasi lakos szépen vallott erről 1752-ben: „...mivel
hogy Török világbanis Arendát fizettek azon... Pusztáktul Agárdy és Hamary 
Famíliának, innét tudgya és jó l emlékezik, hogy akkori időben az Arendát Léva felé 
nem tudták egyéb móddal fe l küldeni az Halasi Bírák, hanem bizonyos Botot ki 
vájván meg likasztották, úgy az aranyakat csinálták beléje... úgy küldötték fel, és 
hordották, vagy is szolgáltatták kézhez a ' fent nevezett Uraknak, még úgy is nehezen 
maradt meg a Tolvaj Emberektül... ”.96

Ugyancsak Buda Gergely halasi gazda 1752. évi vallomása örökítette meg a 
Halast ért 1703. évi rác támadás néhány életképszerü részletét: „...kurucz Világban 
a' midőn a' Rácz a' Halasi Várost egészen el praedálta volna, Marháj okát is el 
hajtván, úgy Halas Várossá Leveleitis el szedvén, akkor a ’ Város Ládájábul egy 
bizonyos Levél, a' Láda mellé ki eset, el hullatván a' Rácz azon Levelet, Nagy János 
akkori öreg Bíró találta meg a' Láda mellett, és akkor mondani hallotta a' Bíróiul, 
hogy ez Hamary Contractus Levele azon nevezett puszták iránt... mondván a' 
Fátensnek a' Bíró, hogy tenné, vagyis dugná el valahová jó  helyűvé, azonban fogta 
magát a' Fatens Balás Gergellyel a' Halasi Templom Padgyára fe l menvén, ott a' 
Falban egy Lyukban bé tapasztották, azután osztán, mikor kurucz Világ meg szűn
vén azon helyrül el veszett... ”.97

A török hódoltság korában annak a helységnek, amelynek területén nem ter
mészetes halállal meghalt személy holttestét találták meg, jelentős összeget kellett 
fizetnie a területileg illetékes török úr számára. Ezért az efféle esetek mindig fontos 
szerepet kaptak a későbbi határperekben. A fizetés ténye a birtoklás bizonyítékának 
számított. Halas és Jankovác 1750. évi határperében is sokszor szóba került az a 
fejértói kopolya, amelynek közelében valamikor a török időkben három tímár le
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gényt megöltek. A jankováciak, akik egyébként akkor jövevény rácok voltak, nem 
vállalták a fizetést, mondván, a terület nem az ő földjük. Halas viszont kifizette a 
300 forintot a jankováci eminnek. Az eset emléke a 18. század közepén bizonyíték 
lett a halasiak kezében.98

Életmód, népélet

A határperek vallomásai bármilyen sok népéleti adatot tartalmaznak is, egy-egy 
helységre vonatkoztatva nem nyújtanak teljes képet a népesség életmódjáról. Jól 
felvillantják azonban az életmód némely elemének történeti-néprajzi képét. 
Alábbiakban ezekből a felvillanó képekből adunk némi ízelítőt.

Kötetünkben több tanulmány is foglalkozik Halas 18. századi gazdaságtörté
netével, illetve történeti agráretnográfiájával. Ezek a tanulmányok sokféle forrásra 
alapozódnak. Nyilvánvaló, hogy nem konkurrálhat velük egy olyan írás, amelyik az 
átfedések és ismétlések elkerülése miatt kizárólag a határperek adataira épít. Ezért 
az életmóddal, agráméprajzzal kapcsolatos témák, különösen a földművelés és az 
állattartás esetében csak arra vállalkozunk, hogy tanulmánnyá formálás igénye 
nélkül, értelmezési kísérleteink mellőzésével, határperekből származó kiegészítő 
adatok tára gyanánt idézünk néhány tanulságos vallomásrészletet.

Vadászat
A halasi határperekben többször is vallomást tettek olyan tanúk, akik vadászok 

voltak. Sokat járták a Halas körüli földeket, ezért jól ismerték a határokat.
Több perben is tanúskodott Buda Gergely, halasi lakos, aki legtöbbször megem

lítette vadász voltát. Valószínűleg rá is ragadt a Vadász név, mert egy 1745. évi 
kiskőrösi vonatkozású per jegyzőkönyvében a nevét Georgius Vadász Buda alakban 
jegyezték föl. 67 éves volt. Elmondta, hogy ifjú korában vadászott.99 Nem sokkal 
előbb egy polgárdi perben úgy foglamazott, hogy a vitatott területen puskával járt.100 
Az 1756. évi pirtói perben Vána Máté 52 éves kecskeméti lakos említette Buda 
Gergellyel való együtt vadászását: „Halason lakta ideiben atyafiaval Buda 
Gergellyel az Deutralispusztákon gyakran nyulászván... ”.101

Ugyancsak Pirtó 1756. évi perében szerepelt tanúként a 60 éves Széver István 
dorozsmai lakos, aki 35 évvel korábban három évig halasi Farkas Gergelynél szol
gált, és gazdájának testvérével sokszor vadászott. Vallomása szerint agarakkal 
üldöztették a nyulakat: „...Gazdájának Testvér Édesével Farkas Jánossal az 
agaraival gyakran Szőlős halom körül és keresztül az Deutrális pusztákon 
nyulászván... ”.102

1762. március 4-én a Fehértó miatt Halassal pereskedő Jankovác helység elöl
járói levélben panaszolták a halasi „bíráknak”, hogy bizonyos jankováci lakosokat,
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akik február 5-én vadásztak a Vastag hegy környékén, Halas város Daczi nevű had
nagya egy másik halasi lakos segítségével bántalmazott. A verekedő halasiak a 
jankováci vadászoktól elvettek két ásót és egy puskát.103

Nádiás
Jankovác határában bizonyára kevés nád termett, mert a jankai lakosok időnként 

rászorultak a fehértói nádra. A 18. század első felében ilyen alkalmakkor engedélyt 
kellett kérniük a halasi elöljáróktól, miként fehértói marhaitatásuk előtt is, mivel az 
engedély nélkül vágott nád és a kérés nélkül végzett itatás birtoklási precedenst 
teremtett volna. A határvillongások előtti békés idők jószomszédi viszonyát idézte 
1750-ben a 70 éves Joannes Pancsics csávolyi lakos: „Ez utolsó Kuruczság után 
Jankováczra jővén lakóul a' Tanú, tudgya bizonyossan, hogy az Ductusbéli 
határokon belől ha...legeltetni, a'vagy Fehér-Tón itatni akar penigh ottan nádat 
vágatni akartanak a ' Jankováczi lakosok, mindenkor előszer Halasi Bírónak jelen
tették meg ebbéli kévánságokat, és ha meg engette, in recognitionem Teragii két 
három zsák zabbal kedveskettek” .ш 1748-ból fenn is maradt Agócs Boldizsár jan
kováci főbíró március 1-jén kelt, a halasi bíróhoz címzett, fehértói nádvágás engedé
lyezését kérő levele: „Mint hogy Plébániához cseléd házat és istalót kéntelenít- 
tetünk csinálnunk és mi juhos Gazdák elletőnek való alkalmatosságot, azért alázato
san kérjük jó  Szomszéd Urainkat Kegyelmeteket, valami ollyas apró nádas hellyet 
rendellni...ahol gazocskátis kaszálhatnánk, amellyre nagy szüksége nem volna a' 
Nemes Városnak. ”105

A halasiak pirtói nádvágását 1756-ban úgy emlegették, mint a pirtói tó halasi bir
toklásának bizonyítékát. Muslai Mihály 60 éves szabadkai lakos vallotta azokra az 
évekre emlékezve, amikor halasi lakosként halasi gazdáknál napszámoskodott: „...a 
Pirtói Tóban lévő Nádat mindenkor tsak egyedül Halas városa lakosi kaszálták, s 
maga is vágta a ’ tanú Néhai Kováts Gergelynek s többeknek is, de tulajdon maga 
számára is vágott a' Tanú...”.106 Gerebes Ferenc 64 éves szabadszállási juhász is 
bizonygatta, hogy a pirtói tó nádját a halasiak vágták. Hozzátette, hogy halasi juhász 
korában maga is tüzelt a pirtói náddal.107 Nagy Mihály 52 éves kupuszínai lakos, aki 
az 1720-as évek közepén csikós bujtárként szolgált Halason, a pirtói nád fel- 
használására is utalt: „...a'Halasiak a'Pirtói Tóban...fedölékre és tűzre való Nádas 
gazt székiben kaszáltak, senki nem ellenzetté, hogy pedig más külsők ott vagy Nádat 
vagy fiivet kaszáltak volna, a' Tanú nem hallotta, s nemis tapasztalta... ”.108

Széna, szénamunka
Péter István 45 éves halasi gazda vallotta 1745-ben Polgárdi perében arról az 

időről, amikor néhány halasi gazda 40 esztendeig árendálta Polgárdit. A vallomás
ban említett kaszálás Polgárdi és az érseki földek határterülete tájékán, csalai, vagyis 
érseki földön történt: „...akkori Esztendőben a' nagy szárosság miatt magok
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határiban semmit, vagy keveset kaszálhattak, mindjárt azon út mellett lévő völgyet 
Halasiak kaszálván, maga a' Fatens ott gyűjtő lévén azon Völgyben lévélt boglak- 
bul Néhai Üdvezült Cardinalis Csáky Eminentiajának Dézmát attanak vala és azon 
szénát az partban lévő Majorokhoz be' is hordották”. Ugyanerről Gyulai Mihály 58 
éves halasi gazda így nyilatkozott: „...egykori Esztendőben, a' nagy szárasság miatt 
sem az magok határában, sem pedig az meg béllelt Pogardi Pusztában nem kaszál
hattak, azértis Méltóságos Cardinális Csáky О Eminentiája úgy mint Kalocsai 
Érsek engedelmibül mindjárt az út mellett lévő völgyben, mind valóságos Csalai 
határban, Dézma alá kaszálván a ' Fatens maga béresseivel és több számú Hala
siakkal, melly boglákbul a' Dézmát az Érseknek a ' Fatensis több Halasiakkal ki atta, 
és a ' hegy oldalában lévő Majorjához az Érseknek onnét obvenialandó Dézmájokat 
bé hordották”.'09

Deák Mihály 70 éves szabadszállási lakos 35 évvel korábbi halasi juhász
kodására emlékezett 1761-ben Kecel és Halas perében: „...Szöllős hegyet akkorban 
Szarkási állásnak nevezték, ...azon hegy mellett akkori háború időkben többnire 
Szarkási földet Halasi Lakosok, úgy mint Gyulay János, Bikét Geczj és mások 
többen kaszálták azon okbul, hogy ezen a'pusztaságon hamaréb maradhatott hadi 
emberek előtt Kár nélkül a' Szénájok”."0

Az ivánkai per mellékleteként jegyezték föl Halas város képviselői: „Anno 1758. 
Die 11-a Mensis Augusti Tekintetes Antal János Uram Ivánkai Pusztának Arendáto- 
ra Füzesi pusztánkról Vas János lakosunknak circiter 20 Vontatóra való szénáját fe l 
gyűjtettvén szekerén el hordotta melly plága földnek, honnan a széna el hordatott 
széle 209 lépés, hossza 560 lépés”.'"

Pirtó 1756. évi perében vallotta Gerebes Ferenc 64 éves szabadszállási juhász: 
„...a Halasiak...a fűzfa Kopolya körül, s azon alól is a laposokat kaszálták, s 
kaszálás előtt, hogy annyival inkább a Pásztorok a tilalmát meg esmernék hantokkal 
is fel hányták a Pirtó kerületit a ’fűzfa Kopolya felöl”. Virág Mihály 65 éves szabad- 
szállási juhász ugyanott, ugyanarról így emlékezett: „...a Tázlári Arendátorok 
marhái közel a Tóhoz koránt sem jártak, ki vált Kaszálás előtt, mivel azt a Halasiak 
Kaszálónak minden esztendőben tartották s minden féle Pásztoroktul a végre 
erőssen tilalmazták is, és ugyan ott a város számára kaszált szénát is jó l tudgya, 
hogy egyszer a Boglya halmon alól lévő homokra rakták két kazalban, s azt onnan 
békességessen el is hordották... ” Gombos István 50 éves szabadszállási juhász is 
elmondta emlékeit 1756-ban a Pirtó-széli halasi kaszálókról: „...a Pirtó környékét 
egészlen fe l a Szőlős hegyig mind fe l hantsikolták a Halasiak, úgy Kaszálónak tilal
mazták, nem is merték semmi féle Pásztorok járni egész Őszig, meddig le nem 
kaszálták, s szénájokat el nem takarták a Halasiak... ”."2 A hancsikolásról egy 1756. 
évi másik vallatás alkalmával is megemlékezett Darabos György 75 éves keceli 
tanú: „...a Halasaik a régi fűzfa Kopolyátul fogva kaszálónak tartván Pirtót, han- 
csikokkal is el jegyezték, hogy a Pásztorok annyival is inkább a tilalmast meg 
esmérvén, a Kár tételtül tudnának tartózkodni”."3
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A kaszálás, a vitatott terület birtoklásának biztos jele és bizonyítéka gyanánt 
szerepelt a bodoglári vonatkozású 1747. évi majsai-halasi határper vallomásaiban is. 
Néhány példa: „Ennek előtte mint egy 30 esztendővel látta a' Pátens, hogy néhai 
Szabó János Halasi lakos békességessen Kurucz Világ előtt egynéhányszor kaszált 
a' Fejér földön ”. (Gúnya János, 60 éves, kecskeméti juhász). „ Tömösvár vétele után 
harmadik Esztendőben Halason Abraham János Béressé volt a' Fatens Esztendeig, 
akkor esztendőben ezen Helyek tájjékán 9 boghyára való füvet Kaszált a ' Fatens 
Gazdájával és Kaszap István Halasi Lakossal: a' mintis a' 9 Boglya szénabul hat 
esett a' Tanú Gazdájának, 3 pedig Kaszap Istvánnak”. (Bakos István, 50 éves, vec- 
sei lakos). „Szemeivel látta a' Pátens, hogy a' Fejér földön Kaszap István, Abrahám 
János, Herczeg István és több Halasi lakosok öt esztendeig is egy végben 
ennekelőtte mint egy 21 Esztendővel békességessen kaszáltak, és szénájokat ott is 
rakták bé Boglyákba a' Halasiak”. (Virág Mihály, 50 éves, szabadszállási juhász). 
„...a' Fejér Földet Bodoglárinak hallotta lenni, sőt a' Mihály Kovács nevű Halasi 
Gazdája /. Kinek 15 Esztendeig ette Kenyerét:/ a ' Fejér Földön 7 Esztendő elforgási 
alatt Kaszált és szénáját is etette marháival”. (Deák András, 85 éves).114

Pusztai földművelés
A határvonalak tájékán, illetve a vitatott területeken végzett földművelés felem

legetése a tartós birtoklás és a hajdani árendálás jó bizonyítékának számított. Ezért 
a határokról kérdezett tanúk a halasi vonatkozású perekben is sokszor szóltak pusz
tai földművelésről. A munkálatok közül legtöbbször a szántás, ritkábban az aratás és 
a nyomtatás került szóba. A termelvények sorában sokszor szerepelt a köles, az 
árpa, a dinnye és a cirok. A gabonakeresztek emlegetéséből talán sarlós aratásra, a 
vontatókban kezelt gabona létezéséből kaszás aratásra következtethetünk.

Alábbiakban felsorakoztatunk egy csokorra valót azokból a perbéli vallomások
ból, amelyek pusztai földművelésről szólnak:

„Majsa még akkoron Puszta lévén, mikor az Tanú Halason lakássát tartotta, 
Majsai Pusztára gyakori az juhokhoz menvén Antal kopolyájánál néhai Péter 
Istvánnak czirokja lévén és szintén a ' szántó földgye az kopolyára dűlt, akkoriban 
hallotta öreg Emberektül, hogy azon czirok szintén az Zsanaj határban lenne... ”. 
(Bocsér Mihály, 38 éves, hódmezővásárhelyi lakos, 1747-ben.)115

„...mivel Néhaj Péter István bírván árendában Harkaj Pusztát, ...ezen tanú is 
Harkaj Pusztán Péter István Uramnak szántott... ” (Szívós András, 30 éves, pataji 
lakos, 1747-ben.)116

„Néhai Punzak Péternek Czimbora társa lévén ezen Tanú...Czompó Halmán lévő 
szántásnak alkalmatosságával mondotta Punzak Péter ezen Tanúnak, hogy azon 
Czompó halmát igen meg ne szántanák, mivel az ...a Halasi határ... ”. (Szívós 
András, 30 éves, pataji lakos, 1747-ben.)117

„ Ez előtt circiter 17 Esztendőkkel Gyulai Mihálynál szolgálván Halason a ' Tanú,
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és közel a’De eo utrumban nevezett Ördög árkánál szántván, mondotta az Tanúnak 
a' Gazdája, hogy azon Ördög árkánál bellyeb ne szántana, mivel azon túl az Kötöni 
és Harkaj határok kezdődnek". (Szula Pál, 45 éves, kiskőrösi lakos 1747-ben.)118

„36 esztendőnek előtte Papp Gergely halasi lakosnál béreskedvén, valami két 
esztendeigszántogatott Madai Telek alatt a’ Tanú... ”. (Kovács János, 60 éves, halasi 
lakos 1774-ben.)119

„Ez előtt 16. Esztendőkkel kezdett a' Tanú Halas Várossában szolgálni, elsőbe- 
nis Péter Miklónál két Esztendeig szolgált béresképpen, az után ismét két Esztendeig 
betyárkodott, e' négy Esztendők alatt a' Tanú sokat kívül lakott Bodogláron... 
bérességében ugyan gazdájával ott szántott, s vetettis, mert éppen szinte a' Tanú 
szolgálattyának idejében kezdették az Halasiak Bodoglárt szántani, azon két Esz
tendők alattis pedig, hogy betyár volt eleget dolgozott Bodogláron, így kivált 
bérességében, midőn az ökrököt őrzötte, s legeltette volna, elégszer látta azon 
határt, melly az rakott Halmon felül már el szántatott... ” (Vitarius János, 35 éves, 
szabadkai lakos 1759-ben.)120

„Ezen Tanú Halas várossában született, s onnand csak negyedik esztendeje, hogy 
el szakadt, mind azon ideigh életének napjaiban Halasi földön, mint szántóvető 
ember szántott, vetett, azért is tudgya..., hogy azon időben Halasiak Dinnye alá való 
földet szántanyi járván, hogy egyik a másiktul szokta kérdezni, hová volt szántanyi?, 
akkoron úgy mond, úgy feleltek, hogy Balotai Homoknál Ivánkán szántottak... ”. 
(Gecze István, 53 éves, kecel lakos 1762-ben.)121

Az ivánkai határ közelében „...a Semlyéken túl...dinnye vetéseikis voltak az 
Halasiaknak, eleget jó lakott belüle a ’ Tanú, zsákkal hordotta, s gyakran meg is sza
lasztották a csőszök, azon Dinnye földeknek dülleje pedig éppen addig járt, mikép
pen a' Tanú a ’ Juratust vezette”. (Megyesi Pál, 40 éves, kalocsai lakos, Ivánka haj
dani kalocsai bérlőjének göbölöse, 1758-ban.)122

„...Ivánka szomszédságában ...a' Tanú...halasi...gazdája...számára szántott, s 
árpával beis vetette mint Halasi földet, terméseketis fe l takarták békességessen ”. 
(Tóth Ferenc, 36 éves, szentbenedeki lakos 1758-ban.)123

„...mivel Istenben boldogult Halasi Torma Jánost szolgálván, számtalanszor hal
lotta, leg inkább egy alkalmatossággal, midőn Zsanaj Pusztán Dinnye alá szántott 
volna”. (Hegedűs Mihály, 64 éves, hódmezővásárhelyi lakos, 1749-ben.)124

„...Kis Körösi Lakosok, ...Halasi Földünkkel határos Tázlár névű Praediumnak 
Arendátorai, in Anno 1755 ejtzakának idein 87 Boglya Kölesünket tűz által meg 
emésztették”. (Halasi bírák levele a pirtói perhez.)125

„...a Halasaik a Ketskeméti út körül...azon földeket, hol mostan a Halasi Köles 
Tarlókat láttya, szántották, vetették, s vetéseket onnan, mint saját földökrül 
békességessen fel is takarították...”. (Csonka Márton, 50 éves, keceli lakos 1756- 
ban.)126

„...azon földeken, hol most a Halasiak tavasz vetések vagyon a' Kecskeméti út 
körül, a ' Tanú Pásztorságábanis volt ott a ' Halasiaknak kötessek és árpájok edne-
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hány szór... azt békességessen fe l takarták és el hordották... a' Tázlári Pásztorok min
denkor nagy vigyázással voltak, hogy azon vetésekben kárt ne tegyenek... ”. (Kmety- 
kó János, 53 éves, petrováci lakos 1756-ban.)127

„...Szolgálattyának ideiben némely Halasj Gazdák több között Gyulaj Mihály 
ezen Tanúnak Gazdája Harkaj Pusztát arendában bírták, és Harkaj Pusztában majd 
nem az Rókalyukas köz határig szántott az Tanú, fe l takarításnak ideiben pedig 
ugyan ott közel Rókalyukas határnál egyben hordották Harkaj Pusztán sőt elis 
nyomtatván, midőn a nyomtató Lovakat ménesre kívánta volna vinni a' Tanú, akko
ron mondotta említett Gazdája, hogy túl azon a ' Rókalyukas hányáson Bodoglárj 
határ volna... ”. (Szula Pál, 45 éves, kiskőrösi lakos 1747-ben.)128

„ Polgárdj Pusztát sok Esztendőktül Gróf Butlertül Halas Várossá arendálván, az 
Contractusnak pediglen utolsó Esztendeiben, mivel meg nevezett Pusztaiul el kel
letett vala nekik esni, rajta levő árpájokat mind maga a' Pátens, mind pedig több 
Halasaik el hordották, az földeken mind azon által hagyván obvenialandó Tizedet, 
mellyet annak utána meg boldogult Cardinalis Csákj Kalocsai Érsek eő Eminentiája 
számára néhai volt Tisztartója Síim Úr el hordotta ”. (Gyulai Mihály, 55 éves halasi 
gazda, 1745-ben.) Nagyjából ugyanígy mondta el a történetet Péter István 45 éves 
halasi gazda is, de utolsó mondatát megtoldotta a polgárdi árpa körösztökbe rakásá
nak említésével.129 ,,...a' Tanú gyermek korában...a Ketskeméti út körül, hol most is 
a' Halasiak tavasz vetések vagyon, Szentpéteri névő Halasi Gazda Embernek köles 
vetése lévén, midőn a' köles éréshez közelített volna, azt a Tanú, mint más nagy dol
got nem tehető gyermek egy hétig őrzötte nappal a kátsáktól... ”. (Szívós András, 42 
éves, pataji lakos, 1756-ban.)130

Pusztai állattartás, pásztorélet
A halasi vonatkozású határperek tanúinak többsége a juhászok, gulyások, 

göbölösök, csikósok köréből került ki. Ezért a vallomásokban se szeri se száma az 
állattartás és a pásztorélet világát tükröző adatoknak. Különösen figyelemre méltók 
a családi nyájakra, gulyákra, ménesekre utaló emlékezések, valamint a pásztorok 
nagy tájismeretét, Duna-Tisza közi otthonosságát szemléltető vallomások. A tanús
kodó pásztorok sorsfordulataiból gyanítható, hogy a különböző pásztorféleségek, 
vagyis a csikósok, gulyások, juhászok közötti határok a 18. században nem voltak 
olyan merevek, mint azt a 20. századi néprajzi irodalom sejteni engedte.131

Alábbiakban olyan vallomásrészleteket idézünk, amelyek fontos adalékokat tar
talmaznak a Halas környéki puszták állattartásáról, pásztoréletéről:

„...Szolgálván a' Tanú ennek előtte 30 Esztendővel Halason Farkas Gergőnél 
csikósul... Albert Kopolyáján...ménesét sokszor itatta”. (Lakatos János, 52 éves, sza
badkai lakos 1761-ben.)132

„Ez előtt circiter 20 Esztendőkkel Halasi néhai Farkas Gergely csikóssá lévén, 
ezen Zsebi homok határon több pásztortársaival eleget hevert... ”. (Bakos István, 51 
éves, vecsei lakos, 1746-ban.)133
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„Halasi Péterek és Gyulaiak gulyássaitul Búszerző Gergely tül és Rátz Jánosiul 
hallotta... ”. (Hajnal Tamás, 45 éves, dorozsmai lakos, 1746-ban.)134

„Ezen Tanú circiter 14 Esztendeig Juhász szolgálatban volt Darányi István és 
Nagy Gergely, úgy Nagy Jánosnál ”. (Garáb Mihály, 40 éves, szabadszállási lakos, 
1747.)135

„E Fatens ez előtt circiter harmincz Esztendőkkel néhai Halasi Tegzes Tamásnál 
egy végiében hét Esztendeig Pyrtói Pusztán számadó juhászul szolgálván... ”. 
(Gúnya János, 74 éves, kecskeméti lakos 1756-ban.)136

„Ezen Tanú néhai Farkas Gergel Halasi Gazdánál ez előtt mint egy 37 
Esztendőkkel három egész Esztendőkig számadó juhászul szolgált, és mivel emlétet 
Gazdája Keczeli helységet még akkoriban mint Pusztát arendában tartotta volna, 
sokszor és számtalanul rajta meg fordulván és mostani Falu helyin két télen állást 
is tartván". (Horváth Pál, 53 éves, szabadszállási lakos 1755-ben.)137

„Ez előtt 28 vagy 29 Esztendőkkel néhai öreg Péter Ferentznek hat Esztendeig 
volt a Tanú Halason nyáj juhásszá, éppen az előtt pedig Farkas Gergelynek ugyan 
Halason négy esztendeig fejős juhásszá ”. (Virág Mihály, 65 éves, szabadszállási 
lakos, 1756-ban.)138

„Ifjabb ideiben Halasi Farkas Gergelynek Kötönyi Pusztán egy végiében négy 
Esztendeig számadó Gulyása vala a' Fatens... ". (Győri János, 64, jankováci lakos, 
1756-ban.)139

„ Vagyon mintegy 18 Esztendeje, hogy Halasi gazdákat, tudni illik Péter Istvánt, 
Nagy Gergelyt és Abrahám Jánost gulyásul egy Esztendeig a Tajói és Bodoglári 
pusztán szolgálta a Tanú,... ki telvén Halasi Gazdáknál az ideje azonnal ment 
csikósnak néhai Horvát Tamás Úrhoz Agasegyházára... ”. (Csík Mihály, 40 éves, 
szabadszállási lakos 1747-ben.)140

„ 25 esztendeje lehet, hogy Halason egy Esztendeig Farkas György névű gazda 
embernek csikóssá volt, az előtt pedig némelly Gubats Mihály nevű Nagy Gazda 
embert Halassal határos Tázlári pusztán három esztendeig gulyás képpen szolgál
ta”. (Koszorús János, 52 éves, solti lakos, 1756-ban.)141

„Ezen Tanú ez előtt circiter 29 Esztendőkkel ide Halasra szakadván, s itt egy
néhány Esztendeig elsőben ugyan Béresi szolgálatban állott néhai Farkas 
Gergelyhez, az után pedig Csikós képen szolgálván említett Farkas Gergely 
Gazdáját, az után pedig néhai Péter Istvánt is”. (Bakos István, 50 éves, vecsei 
lakos, 1747-ben.)142

„A Tanú béressége s betyársága után ugyan Halason lakos Gazda embereknek 
Modok Gergelynek és Boros Mihálynak barmok mellett egy Esztendőben gulyás 
búj tár, hét Esztendeig pedig számadó guly ássuk volt a' Zsanaj Pusztán, de ősszel, 
hogy Tajórul a göböl el takarodott volna, Táj ón őrzötte a' gulyát,...a' Tanú Számadó 
Gulyás társátulis, most már Halason lakos gazda emberiül Bódi Jánosiul..., de több 
Halasi Lakosoktulis, kiknek jószágok a ' barom között voltak, azoknak tekintésekre
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midőn ki fordultak, hallotta...”. (Vitarius János, 35 éves, szabadkai lakos, 1759- 
ben.)143

„A Tanú még Kurucz Világ előttis járt a' ...régi fűzfa kopolya körül néhaj Sőtér 
Ferencz Úrral, kinek a' Tanú Atya számadó juhásza, maga pedig a' Tanú búj tárj a 
volt...ez után volt a' Tanú Halasonis 13 Esztendeig fejős, Kecskemétben pedig 18-ig 
nyáj juhász...”. (Darabos György, 75 éves, keceli lakos, 1756-ban.)144

Tanú ez előtt öt Esztendővel juhász képpen szolgált Halason ötöd fél 
Esztendeig, az előtt pedig Kecskemétben eleinten juhász bujtár képpen, az után 
Számadó lévén mind öszve 18 Esztendeig szolgált, és mivel azon Üdőben a Kecske- 
méthiek a' Kérdésben jelentett Tázlártis árendálták, a' Tanú kivált bujtár képpen 
való szolgálattyában leg többet Tázláron legeltette a juhokat”. (Darabos László, 59 
éves, keceli lakos, 1756-ban.)145

„Ez előtt 19 Esztendőkkel egy Esztendeig mint rideg Halason tartózkodott, az 
előtt pedig 21 egész Esztendeig szolgálta a' Tanú az Halasiakat juhász képpen, egy 
esztendőben mészár székre való ürüköt őrzött, egyben kos pásztor volt, hat 
Esztendőben fejős, tizenháromig pedig nyáj juhász... ”. (Lebák János, 58 éves, 
akasztói lakos, 1759-ben.)146

„...a’ Tanú még bérességében is tapasztalta, hogy e' szerént birattatott Ágas 
Egyháza, mert a' Tanúnak a' melly ednehány darab marháj voltak, azok a’ Zsanaj 
Pusztán lévő barmon...Sánta, vagyis Kovács jános gulyás előtt voltak, ezeknek te
kintésekre csak vasárnapis sokszor le szaladott Bodoglárrul... ”. (Vitarius János, 35 
éves, szabadkai lakos, 1759-ben.)147

„Sokszor nevezett Péter Ferencz meg Parantsolta a’ Tanúnak, hogy ezen 
Kérdésbe fe l vett helyen által ne eressze a' Marhákat azon földre a hol az ő kegyelme 
göbölye járt légyen, a mint szokás a göbölytartó gazdáknál még ezen a földön is, 
hogy a hol a göbölynek járása vagyon, más marháknak vagy lovaknak ott járását 
nem szenvedik”. (Molnár Tamás, 50 éves, Ujkécskei lakos, 1747-ben.)148

„... Néhai Péter Istvány Göböly Ökreinek arendálta az Harkaj Pusztát”. 
(Császár Pál, 28 éves, pataji lakos, 1747-ben.)149

„...midőn...a' Tanúis nyáj juhával Ágas Egyházán lett volna, az Halasi Vármegye 
ki gyüvén a ' pusztákra, gazdájának Szász Márton nevű gulyássá szinte a ' Darányi 
réttyén alól mutatott Kerek halmon, mint Ágas Egyházi földön állított, s az Halasi 
Hadnagy Kun Miklós nagy kemény szókkal így szólította a' gulyást, hogy merne 
ottan állítani? mert öszve vágja a cserényit, erre a gulyás így felelt: hogy úgy mond, 
Hadnagy Uram tiltom Kiedet Orczi Uram hatalmával 100 forintig, a'cserényemben 
ne vágja Kied fokossát, mert én igaz Ágas Egyházi földön vagyok... ”. (Darabos 
György, 79 éves, mélykúti lakos, 1759-ben.)'50

„ ...midőn a' Tanú néhaj Már Gergely Urammal kinn lévén, hogy az Halasi gulya 
a' Kő halmon innen lévő laposban állott volna, ott találván a' gulyások taligáját s 
mellette a' gulyást, említett Már Gergely uram vele lévő flintájával az Halasi 
gulyást...úgy meg döffötte, hogy puskájának vesszejeis el törött, ez után maga szőr

424



kötelével meg kötözték, s az Majsai csárdára bé vitték, ennek pedig egyéb oka nem 
volt, csak egyedül, hogy az kőhalmon belől a ' göböl járásban állított, mellyet már 
igaz Majsai földnek tartottak”. (Baky Mihály, 58 éves, kunszentmiklósi lakos, 
1759-ben.)151

„Még midőn a' Tanú Halason szolgált...Darányi János nevű Halasi ember, kirül 
Darányi réttyének neveztetett azon semlyék, ...midőn juhász bujtárságában 
Kenyérért Halasra bé ment volna, kérdezvén a' Tanút, hogy hol járnának a' nyáj
ja l?” (Darabos György, 79 éves, mélykúti lakos, 1759-ben.)152

„...Pásztors ágának régi üdéjében midőn az hideg essőknek valamennyire ellent 
igyekeztek vetni, ezen homokos hegyeknek oldalaiban még akkor jó  sűrű bokros fák
nak lévő árnyékában nyáj okkal edgyütt vették magokat... a' melly homok hegyeknek 
árnyékában napoltak, azok Bánegyházi Homoknak hivattatnak”. (Kmetyó János, 55 
éves, kiskőrösi juhász, 1761-ben.)153

„...Juhász pásztorságában ezen Nádas kopolán alal fekvő halasi földön téli 
üdőben Nyájjával edgyütt maid egy holnapig hálálván... ”. (Laczkó Ferenc, 44 éves, 
mélykúti lakos, 1761-ben.)154

„...szolgálattyának idejében egykor legeltetvén éjszaka a juhokat, 
ezen...kopolyánál, de ott akkor kút volt, mellyet másnap nappal keresett, de reá nem 
akadott, hanem idővel a mező meg égvén, egykor midőn történetbül azon kútra reá 
talált, volt benne dögölve egy harmadfű tinó ”. (Virág Mihály, 50 éves, szabadszál
lási lakos, 1747-ben.)155

„...HarminczEsztendőkkel ez előtt, hogy a'Tanú Halas Városának lakosit csikós 
bujtárul szolgálta volna Télben...négy hétig járt a ménessel Pirtón ”. (Nagy Mihály, 
52 éves, kupuszinai lakos, 1756-ban.)156

„Kőnye János, Nemes Fejér Vármegyébül Táczrul származandó, most pedig itt 
Halason lakozó Vas János Uramnak számadó Gulyássá jelenti, hogy közelebb múlt 
Szombaton, úgymint die 3-a Julii 1762 Fejértói kun pusztánkon Sóska bokron belül 
Templom hely irányában vagyis ductusában helyheztetvén a Tanya, Jankói lakosok, 
mintegy 15 számbul állók ló háton Vármegyézvén jutottak az exponenshez: tuda
kozták tőle, volt-e valami ember itt a tanyátokon, felelt a gulyás, nem volt egyéb, 
hanem a gazdák közül voltak némellyek, a marháj okát vizsgálták. Azután mondották 
Jankóiak ezen Gulyásnak, hogy itt a peres földön ne járjanak, ...vigyétek innen a 
Tanyátokat, mert ha másszor is itt találunk benneteket meg égetyük a Tanyátokat, 
semmit ki nem hagyunk belőle vinni, tudgyátok-e mi micsoda emberek vagyunk, nem 
vagyunk ám mi nyulászók, mert mi itt szint úgy parancsolunk, mint a Halasiak, tud- 
gyátok-e hol a határ, mellyre a Gulyás mondotta, oda ki messze a homok butzkákon 
van a határ, arra a Jankóiak mondották, van az Anyád picsája, sem határ oda ki, 
mondotta a hadnagy a többi társainak: húzd le, s mindgyárt elsőben is a Gulyás 
bujtárt Biró Gergelyt le húzták, meg nyomták, korbátsal meg csapták, az után ezen 
exponens számadó Gulyást is le húzták, meg nyomták, őtet is hasonlóképpen meg 
csapták, s újra meg parantsolták, hogy a Tanyával el mennyének, mert nem szabad
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a peres földön járni". (Halasi bírák helyzetjelentése.)157
„Halasi és Jankováczi Terrénum között contraversiában vétetett földrül minek 

utána Halas Várossá 7 darab lovakat, Jankóiakat bé hajtatott volna Halasra Gecze 
István akkori Zsanai csikós szám adása alá, én másik esztendőben azon ménes mellé 
számadó csikósnak bé szegődtem...és Jankováczi Cseszneki János lovát...nyerges 
lovamnak tartottam, fe l jővén telelőre Pirtóra, történt..., hogy Bomhecz Mihály nevű 
Jankováczi lakos gyalog az Kecskeméti úton Kecskemétre mondotta magát menni, 
mint esmérősnek mondottam, hálljon meg velünk Székely Ádám Uram 
tanyáján...Minek utána pedig el aluttunk, gatya madzagjára kötvén a' Jankói lovat, 
ellopta... ”. (Mohom Pál, jankováci lakos leveléből.)158

„Ezen Tanú Vásárhelyrül hogy ennekelőtte mintegy 13 esztendővel csikósnak jött 
Halasra, ...gazdáinak rendelésébül Bodoglári pusztán legeltetvén a ménest, hogy a 
járást azon pusztán nem tudta és kárt ne valljon, Tanúnak gazdái néhai öreg Vas 
János névű Halasi embert rendelték melléje, ki is Szent György nap tályban egy 
hétig járván a Tanúval a lovak mellett és akkor azon Vas János mutogatta a 
Tanúnak, hogy ezen kérdésben foglalt helyek választanák Bodoglár és Maissának 
határait”. (Gombos István, 52 éves, szabadszállási lakos, 1747-ben.)159

„...miképpen bujtárságában kiváltképpen Kiss Gergely számadó gazdája tanítot
ta, a ' ki közel 100 Esztendős öreg ember volt, csak Bede Mihálynakis 50 
Esztendőknél tovább volt nyáj juhásza, s midőn a' Tanút azon határokra oktatta, s 
tanította mint gyermeket, ászt mondotta, hogy magais magához hasonló öreg 
emberektül tanulta az határokat”. (Szőke Mihály, 46 éves, bátmonostori lakos, 
1759-ben.)160

„...A Tanú...tudgya a Boglya halmot...igaz határnak lenni Halas, Tázlár és 
Kötöny között...23 vagy 24 esztendők folyása alatt egy végben nyáj juhász lévén 
Halason, mindenkor...hallotta...Halasi öreg pásztoroktul,...kiknek a mint magárul 
tudgya, majd leg nagyobb gondgyok, s edgyik fő  hivatallyok az határoknak meg ta
nulása”. (Bordács Mihály, 58 éves, keceli lakos 1756-ban.)161

*

Az utóbbi vallomásrészlet találó végszó gyanánt került közleményünk végére, 
jelezvén a határperek vallomásaiban megnyilvánuló népi helyismereti tudás szóbeli 
hagyományozódásának közéleti szerepét és erős tudatosságát.
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Népélet Halason a 18. században
Örsi Julianna

A város fejlődését, a történelmi eseményeket, folyamatokat a kötet különböző 
részei már bemutatták, elemezték. Ebben a fejezetben arra teszünk kísérletet, hogy 
az egyes ember hétköznapi és ünnepnapi életén keresztül mutassuk be a város 
18-19. századi életét. Elsődlegesen tehát nem a történelmi háttér ábrázolása a 
célunk, sem a részletes elemzés, sem a tevékenységeknek a néprajztudomány eszkö
zeivel megszokott leírása vagy összehasonlító anyagok felvonultatása, hanem arra 
törekszünk, hogy színes példákkal érzékeltessük, hogyan szervezte az ember a 
magánéletét, és hogyan szabályozta tevékenységét a közösség.

Élet a házban 

A ház
A 18. és 19. században a halasi emberek döntő többsége családban élt. A csalá

di élet színtere a beltelek és az azon fekvő családi ház. A családi házak ekkor az 
Alszegen és a Felszegen sorakoztak. Valószínűleg ezeken kívül helyezkedett el a 
gazdasági övezet, azaz az akolhelyek az aktokkal, esztrengákkal. Itt folyt az állat
tartás. Jelentős időt töltöttek az emberek a Promontoriumon (szőlőben) és a határ
ban. Bár gunyhók és szállások e telephelyeken is voltak, ezek jórészt csak a munka
végzés színhelyeinek tekinthetők. Az akolhelyek idővel szintén házhelyet jelentet
tek a szegényebbeknek vagy az újabb generációnak. Ugyancsak másodlagosan szol
gált lakóhelyül a kamara. Válakozás esetén ez az épület lett az otthona az egyik fiú 
családjának vagy az özvegyen maradt szülőnek. A halasi családok életében ugyanis 
nem annyira a házasságkötés, mint inkább a válakozás jelentett nagy változást. A 
18. századi adatok ugyanis azt mutatják, hogy sok esetben úgy él együtt három gen
eráció, hogy egy házasfiú családostól is van a háznál vagy két házasfiú is közösen 
gazdálkodik. 1751-ben például „Hegedűs Ferencz és András Testvér Atyafiak lévén 
mind ez óráig sem magok, sem maradékok egy más között semmiben meg nem osz- 
toztanak ... Hegedűs Ferenc maga erejével és serénységével hét íz szőlőket épített 
addig, míg a Báttya Hegedűs András bujdosásbúl hazaszármazott volna és a két 
Atyafiak együvé Szállottak és egy kenyeret ették volna ...”’ Az egyik nős fiú a csalá
di vagyon kezelője, ha a másik katonának megy, vagy tanulás céljából átmenetileg 
elhagyja a szülői házat. A „Királyi Universitasban Tanuló” Herpay Gábor 1785-ben 
írja levelében a főbírónak, „hogy a múlt Tavasszal Bátyáim hazahívtak a végre hogy 
ők egymástól elválván én is tennék rendelést a magam nálok árendában levő jószá
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gomról, s többekrül is ...” Ha az apa már nem él, vagy esetleg magatehetetlen, akkor 
gyakorlatilag a legidősebb fiú veszi át a család és a gazdaság irányítását. Főbíró 
Péter Ferenc halálával az anya egyedül nevelte 6 gyermekét úgy, hogy a legidősebb 
szinte családfőként parancsolt a testvéreinek. A legkisebb -  tanulmányokat foly
tatván Pápán, Pesten -  vagyona felett rendelkezik, sőt abbahagyatja vele a tanul
mányait és szorgalmazza a mielőbbi házasságkötését az általa kiszemelt leánnyal. 
Rövid időn belül aztán válakozásra kerül a sor itt is, de a vagyonmegosztás az 
öregebb akarata szerint történik.2

A jogi végzettséget szerzett iijú Péter Ferenc házassága elején még a családi gaz
daságban marad, de egy év múlva külön kenyérre megy. A szülővel vagy a testvér
rel való együttgazdálkodással kezdte a legtöbb újpár. Az együttmaradást nemcsak 
az apa magatartása (nem adta ki rögtön a just), de a tanács is szorgalmazta. Az önál
ló élet megkezdéséhez ugyanis nem volt elég az ember korba lépés, a családi állapot 
megváltoztatása, de annak gazdasági alapját is meg kellett teremteni. A tanács gon
dosan ügyelt arra, hogy csak az kapjon házhelyet, építsen házat, alakítson önálló 
háztartást, akinek megvan a gazdasági háttere ahhoz, hogy a város ráeső terheit 
(adó, közmunka, stb.) is vállalni tudja. A Berkes család házában az özveggyel egy 
fedél alatt lakik a vő, akinek sógora szerint nincs joga a házhoz, mivel „Berkes 
Mártonné az örökös, Ökördi István pedig zsellérnek találtatott. Az ügy kivizsgálása 
kapcsán Öreg Gyenise János Halasi Lakos mintegy 60 esztendős megesküdtetvén 
vallya, hogy egyebet e’ fatens nem tud, hanem 1753-ik esztendőben Ágoston István 
Uram fő Bíróságában Porti óját az Város házához felvivén, azon alkalmatossággal 
Ökördi István is jelen lévén panaszát jelentette akkori Bíró Uramnak ily formán; 
hogy: No Bíró Uram az Asszonyok az háztól való Portiozástól le mondottak, mit 
tsinállyak ki fog tőle portiózni, melyre Ágoston István Bíró Uram azt felelte volna, 
hogy ha már le mondottak a portiózásról, portióz bé tőle, ’s legyen a tiéd az ház, míg 
élsz.”3 Mivel a redemptioba a ház (telek) után is fizettek a gazdák, így az újabb 
házhelyet is csak számukra (utódaik számára) biztosították. 1763-ban például 
„Fekete Márton felesége, Takács Katalin révén számít redemptusnak, ami alapot ad 
arra, hogy házfundus jelöltessen ki a számára a Város Temetőjénél Modok Gergelly 
Uram háza végében való Tot fenék hellyén, vagy Vas János Uram Esztrengájánál, 
mert másutt, hogy a Házakat szorítsuk, vagy valamely Redemptus Lakosnak kert- 
tyét vagy Aklát foglallyuk, nem lehet.”4 Az irredemptusok építkezésének igyekez
nek gátat szabni. „Cseptsényi Molnár István Tarhos juhász Veje, ekkoráig nevezett Ipának Házánál 
tartózkodván, m ost... N/emes/ Tanács híre és engedelme nélkül maga hatalmával bátorkodott ... kama
rát építeni,... kémény helly is vagyon hagyva azon kamarán hanem házat kíván építeni; azért Minthogy 
maga is Cseptséni Molnár István nem Capax (képes) hogy a Város terhét visellye, s’ a Városnál is már 
egyszer statútumba téve volna, hogy a’ Haza fiák kárával Irredemptusoknak Ház építés nem engedtet
nek ... épülete elrontasson...”5 Egy másik fiatalembernek, Sebestyén Istvánnak, Ágoston István vejének 
viszont megengedik, hogy „az ipa akolyát Házhelynek adja, mivel ugyanekkor a fejértói szántó föld 
portiojából 40 kiálltért által adott és 1 szőllőtt” ... ezáltal tehát „az Redemptusok száma közzé recen- 
seáltatnék (számoltassák)” A helyi intézkedések ebben az esetben is a kerületi határoza
tok alapján történtek.6
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A kamra a beltelek értékes, lakás céljára is igénybe vehető épülete. Az özvegy
asszony gyerekei válakozása után gyakran abban folytatja életét, bár legkisebb fiá
val és annak családjával egy portán maradnak, részben egy gazdasági közösségben 
élnek. 1762-ben például Varjas Pétemé Balog Judit, ha „édes Attyának házában 
megyen is lakni (mivel férfitestvére Gergely is meghal), mindazonáltal sem mosto
ha annyát, Szabó Ersébetet, sem Gellér Sárát Néhai Balog Gergely özvegyét, míg az 
Uraiknak neveket viselik, az házból nem turkálhattya, ha pedig mostoha annya 
kívánná különös lakását, tehát a Kisebb Kamara számára rendeltetett míg él abban 
lakhatik ...”7

A naplóíró Péter Ferenc lejegyzéséből tudjuk, hogy a tehetősebbek lakás szem
pontjából sem szorulnak ennyire perifériára. Ők, amikor 1780-ban „testvér Báttyá- 
val válakoztak”, édesanyja vele maradt. Az özvegy „a’ maga Néhai Édes Atyánk 
Urunktól testamentaliter számára hagyott Jussát erántunk viseltető Kegyességből 
nállunk hagyta, tsak bizonyos Capitálist (tőkepénzt) és egy kevés szőllőt vett ki 
magának. Ezenkívül az én Házamból 2 szobát Konyhát és egy kis kamrát elfog
lalván magának, abba lakott, s én tartottam mind magát, mind Szolgálóját egész 
Haláláig.”8

A lakás berendezése elsősorban a vagyoni helyzet függvénye volt. A vagyon
leltárakból részletes kép bontakozik ki előttünk arra vonatkozólag, hogy a társada
lom bizonyos rétegéhez tartozó család milyen bútorok között élt, milyen eszközöket 
használt. A lakáskultúra változására, részletes elemzésére nem térünk ki, mivel más 
tanulmány foglalkozik ezzel a kérdéssel, de egy példával jelezni szeretnénk azt a 
miliőt, amelyben a 18. századi családok éltek. 1767-ben Néhai Borbély András 
árváit -  9, 13, 15 és 17 évesek -  édesanyjuk és mostohaatyjuk neveli. 100 Ft-os re- 
dempciós földön, hozzájáró kukoricaföldön, két darab (40 illetve 120 borozdából 
álló) szőlőben gazdálkodnak. Állatállományuk: 4 jármos ökör, 6 tehén, 6 ló. Épü
letük egy ház, kamara, istálló és a házhoz való akloskert. Az ingóságaik pedig: „1 
nyoszolya, 3 derékally, 7 vánkos, 2 lepedő, 1 paplan, 1 karszék, 1 asztal, 1 láda, 3 
abrosz, 2 fogas, 9 öregebb, 3 öreg, 4 kisebb cseréptálak, 1 réz bográts, 2 vas bográts,
1 vas tepszi, 6 fa tányér, 1 lábas vasbúi való, 1 vas serpenyő, 14 fazék, 1 öreg kantso,
2 vas rosta, 3 szita, 5 Tekenő, 8 zsák, 1 ponyva, 5 hordó 23 3/4 akóra való, 1 lugzó 
kád, 2 désa, 2 véka, 1 szekrény, 1 fejsze, 1 szekerce, 4 kendő, 11 szakaszto kosár, 1 
vasvilla, 1 kotsi, két lóra való kotsi szerszám, 1 favilla, 1 vontató kötél, 1 lántz, 1 
szekér, 2 járom, 1 ökör szán, 1 szántó vas, 1 csoroszlya, 1 ösztöke, 1 czimervas, 1 
talyiga.”9 Sok-sok vagyonleltárt, örökösödési egyezséget átnézve megállapíthatjuk, 
hogy viszonylag kevés tárgy áll a családok rendelkezésére. A házban néhány bútor
darab szolgál alvásra, ülésre, tárolásra (ágy, asztal, láda, karszék). A láda az értékek 
megőrzésére szolgál, ezért kulcsra zárva tartják, melyet csak a gazdaasszony vagy a 
gazda nyithat ki. Ebbe teszik a pénzt, vászonzacskóban. A férfiak erszénye hólyag
ból van, amelyet magukkal visznek az útra - ha vásárra mennek- vagy éppen a 
városházára -  ha adót fizetnek. A konyhai eszközök közül a bogrács képviseli a leg
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nagyobb értéket. Emellett cserépedényeket és faeszközöket használnak az asszo
nyok. A mezőgazdasági eszközök közül a kocsi a legértékesebb. Az előforduló vas
eszközök (eke, villa, lánc, stb.) száma ugyancsak a vagyoni állapot fokmérője. 
Általánosabb a faeszközök használata. Ezek között is szinte mindenütt van hordó, 
kád, mely jelzi a szőlőművelés fontosságát.

A család
Csak közvetett adataink vannak arra vonatkozóan, hogy egy házban hányán és 

kik élnek együtt. Az összeírásokban a ház tulajdonosa -  a redemptus gazda -  mel
lett gyakran szerepel lakó is. Itt azonban először nem ezt -  a társadalmi helyzet 
elemzésénél elengedhetetlen egy fedél alatt élést -  vizsgáljuk, hanem arra hozunk 
adatokat, hogy a család valójában milyen összetételű közösség.

Abból kell kiindulnunk, hogy a család intézményének egyik legfontosabb fela
data az utódnemzés és annak felnevelése. Ezt segíti a társadalom is. A 18. század 
második felében a felsőbb rendelet szellemében eljárva még a házasságon kívül te
herbe esett nőt kihallgatják, hogy kiderítsék, hogy ki a születendő attya, ki fog gon
doskodni a gyermek felneveléséről. A bíráskodási gyakorlatban is érvényesül, hogy 
enyhébb büntetést kap a terhes nő vagy a büntetés végrehajtását elhalasztják akkor
ra, mikor a „terhét leteszi”. Súlyos bűnnek számít azonban a csecsemőgyilkosság.

A 18. században a családok népesek. Ha a gyermekek születésének számát te
kintjük, akkor megállapíthatjuk, hogy gyakori a 8-9 gyermek születése. A korabeli 
csecsemőhalandóságot is figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a halasi családok 
sokgyermekesek. A családnagyságot elemezve Melegh Attila is arra a követ
keztetésre jutott, hogy ez a szám Kiskunhalason magasabb, mint például a dunántúli 
Tapolcán.10 Egyéni családtörténeti kutatások mutatják, hogy a család nagysága és a 
felekezeti illetve társadalmi hovatartozása ekkor még nincs közvetlen összefüggés
ben egymással. Például az 1707-ben született Péter Ferenc református halasi 
főbírótól első felesége hét, második felesége nyolc gyermeket szült." Az 1804-ben 
született Ferro János római katolikus juhász 13 gyermeket nemzett, akik közül 7 érte 
meg a felnőtt kort.12 A 18. századi egészségügyi viszonyok nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy évtizedek múlva már általában csak 4-6 gyermek osztozkodik -  a helyi 
szokásjog és az érvényes jogszabályok betartásával -  a szülői vagyonon. Mivel az 
árvák sorsát, az özvegyasszony gazdálkodását különös figyelemmel kísérték a ma
gistratus tagjai, és uralkodói rendelet is megkövetelte a rendszeres jelentést, így 
adatainkat egy 1764-ből fennmaradt árvajegyzékből vesszük. (1. táblázat)

Az árvajegyzékből kiderül, hogy a családok többsége igen bonyolult összetételű. 
A családokban a testvérekkel rendszerint féltestvérek is élnek együtt, és gyakran az 
egyik szülő halála miatt mostohájuk is van. Sok özvegyasszony azonban egyedül 
neveli gyermekeit. Ezt jól mutatja táblázatunk is. Az özvegység azonban lehet átme
neti állapot is. Jelen statisztikában 25%-uk egy éven belül veszítette el párját. Az
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1. táblázat. Az árva családok összetétele a családnagyság és a gyám szerint'3

özv. asszony egyedül 
44 család

özvegy+mostoha 
23 család

elhalt szülő rokona 
9 család

idegen 
10 család

nincs gyám 
3 család

ebből 1 gyerekes: 6 13,6% 6 26% 2 25% 1 1%

2 gyerekes: 10 22,7% 6 26 % 1 11 % 5 5% i

3-5 gyerekes: 20 45,5% 11 47,8% 5 62,5% 4 40% 2

6-7 gyerekes: 8 18,2% - - 1 11,5% - - -

összes gyerek: 162 fő 59 fő 19 fő 24 fő 9 fő

egyedül élőknek közel fele (45,4%) 3-5 éve özvegy. Egynegyedükre pedig bizo
nyára élete végéig az özvegyi sors jut. Kétszer annyi, özvegyasszonyból és gyer
mekeiből álló csonkacsalád van a településen az adott időben, mint ahány közösség
ben özvegy és mostoha gondoskodik a gyermekek neveléséről. Az új házasságba 
nem mindenki és nem minden gyermekét viszi. Jelentős azon gyermekek száma, 
akiket a nagyszülei vagy a szülők testvérei nevelnek fel. Előfordul az is, hogy a 
vérszerinti testvéreket elszakítják egymástól, mert csak egy gyermeket fogad ma
gához valamelyik rokon. A gyerekek szétszóródásának a legnagyobb veszélye az, 
amikor idegenek vállalják a felnevelésüket, elsősorban gazdasági számításból. Az 
árva-vagyon működtetéséből is származik haszon és a serdülő gyerek munkaerejére 
is számítanak. Elvétve, de olyan csonka családdal is találkozunk, ahol csak gyerekek 
vannak. Ilyenkor saját maguk (legalábbis a legöregebb) szolgálónak, szolgának áll
va keresi meg a megélhetéshez szükséges élelmet, vagy veszi át teljes mértékben a 
családi gazdaság irányítását, ha már abba a korba lépett. A gyermekszám a vizsgált 
családokban 1-7 fő. Az árvák fele 3-5 gyermekes családban él. 1-2 gyerekkel az 
özvegy könnyebben talál magának párt, míg a 6-7 gyermekeseknek erre kisebb az 
esélyük. Az özvegyen maradt férfiak gyakrabban keresnek újabb házastársat akár 
vidékről is, mint a nők. Az özvegyasszonyoknak nem igazán érdekük az ismételt 
férjhezmenetel, ha az elhalt férj családjával egy háztartásban élnek; ha a férjéről 
maradt gazdaság vitelére önmaga képes; vagy munkaképes korú gyerekei vannak. 
Az örökösödési jog is segíti az özvegyen maradt asszonyt családja fenntartásában, 
ha vállalja a rokonsági közösségben maradást.

Gyermek születésekor az anya gyermekágyat fekszik, és kicsiny gyermekét szop
tatja. 1755 nyarán kaszálás előtt „Szűcs János zsellérje valami Sváb Asszony a 
küszöbön ülvén jelen volt,... midőn Zseni Mátyás Szűcs Jánosnéhoz ment volna, á 
ki szintén Gyermekét a Bölcsőben akkor szoptatta.”14

A névadásban az apáé a fontosabb szerep. Az első újszülöttek rendszerint a 
nagyszülők keresztnevét kapják, az utánuk következők a szülőkét. Keresztelnek 
még a szülők testvéreinek, valamint a keresztszülők nevére. Elhalt gyermekük nevét 
is szívesen választják az újabb utód számára. Az értelmiségieknél előfordul, hogy az
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apa valamelyik segítője, kedves ismerőse emlékére, annak nevét adják gyer
meküknek. Nagy keresztelőt valószínűleg ritkán tartottak. Az újszülött gyermek 
nem mindig jelentett örömöt a családban, hiszen a család szaporodása a megélhetési 
esélyek romlásához is vezethetett. A halasiak úgy tartották „hogy az ollyan Gyer
mek, a’ mellynek nagy Keresztelőt tesznek leginkább idejének előtte meg szokott 
halni.”15

A város értelmisége vendéget hívott névnapkor, születésnapkor. Egyébként más 
családi rendezvények (pl. kézfogó, házavató) időpontjait is igyekeztek a családfő 
ezen évfordulóihoz igazítani.

A gyermekéletről alig kapunk valami híradást, hacsak valamelyik szülő meg nem 
hal. Az árvákról való gondoskodást a tanács figyelemmel kíséri. így az árva
számadásokból egy s más kiderül a gyerekekre vonatkozóan is.

Az 1739-es pestis idején árván maradt Dajka Körösi Jánosnak 1746-ban és 1748- 
ban csizmát vettek, 1747-ben mentét (posztóból béléssel), egy év múlva nadrágot 
varrattak a számára. Ugyanekkor „ruhacsináltatásra” még adtak 6 ft-ot, 1750-ben a 
„ruházattyára” 8 ft-ot költöttek. 1751-ben „1 1/2 rőf posztót mentéhez Ránczra va
lót, 12 rőf zsinórt, fekete fátyol nyakravalót és nadrágot” vásárolt a gyámja. A to
vábbiakban is minden évben kapott nyakravalót a kisdiák. A csizmáját patkoltatják, 
fejelik, és 1754-ben sarkantyúzzák is. A dolmányát, nadrágját foltozni kell, a kalap
ját festeni. Az inge is bizonyára elhasználódott, és már az örökölt vásznat is fel
használták, így gyolcsot is kellett vásárolni. Nadrágszíjat, új kalapot, fekete süveget, 
új dolmányt, nadrágot, csizmát, nyakravalót kapott ezekben az években. Az új ruha
darabokat már a felsőbb iskolában Sopronban viseli 1756-ban. Kapott még egy 
viselt övét és köpönyeget is. Majd 1760-ban felszabadult a gyámság alól, és meg
kapta vagyonát, hogy önálló életet kezdjen.16 Az 1752-ben árván maradt három 
Zeffer gyerek -  János 9 éves, Anna 2 éves, Judit csecsemő -  anyja hamarosan férj
hez megy Balázs Péterhez. Egy évtized múlva leltárt készítenek, hogy a három 
gyerekre mit költöttek. A fiúnak nadrág, süveg, csizma, szűr, szürdolmány, ködmön, 
kalap, nyakravaló, mente, bőrkapca kellett. A nagyobbik lánynak mentét, szoknyát, 
csizmát, pártát, kötőt, pántlikát, pruszlikot, szoknyát illetve hozzávaló anyagokat 
(pamuk, rása, gyolcs, kékfestő anyag) vásároltak. A kisebbnek csizmája, szoknyája, 
kötője, pártája, keszkenője, pruszlikja van. Vesznek a számára gyolcsot csipkével.17 
A három és fél éves Tipari Annát anyai nagyanyja tartotta és ruházta, miután édes-
anyja ismét férjhez ment. Vett neki

„1 zobont (zubbony) 5 márjásért
1 kis mentét 10 máijásért
1 zöld mentét 4 forint
1 zöld rókás mentét 14 xr 30
1 szoknyát 6 30
1 fél rása szoknyát 2 30
és egyebeket amire szüksége volt.”1
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A családban felnövő gyerekek életkoruknak megfelelően szüleiktől tanulják a 
munkafolyamatokat, és fokozatosan bekapcsolódnak a család gazdasági tevékeny
ségébe. Kiskunhalas város főbírája 1780-ban a „Normalis Oskoláról” jelenti, „hogy 
ezen Városban a’ R/oma/no Catholica részen lévő tanúló gyermekek, igen kevés 
számból állanak, azok is a’ Tanúlást nagyobb részént tsak télben gyakorolják; Nyá
ron pedig szüléik által a’ szegénységtől kényszeríttetvén egy s más munkára elvo- 
nattatnak; úgy annyira, hogy már most actu (jelenlévő), Férjfi és Leány gyermekeket 
egyben számlálván, Tizenhatnál többen ... nem találtatnának (akik iskolába járnak) 
... az ide való szegény emberek megelégesznek azzal, ha gyermekeik az olvasást 
megtanulják, azután azokat külső munkára aplicálják (irányítsák) akik pedig tehet
ségesebbek, kik legfeljebb is ketten vagy hárman találtattnak, azok az olvasás után 
inkább kívánnyák gyermekeiket nagyobb oskolákba által adni...”19

Az árvák gyakran a tutoruk (gyámjuk) családjában dolgoznak, máskor szolgának 
vagy szolgálónak adják őket is. 10-13 éves gyereket már elszegődtetnek, hogy meg
keresse a saját létfenntartásához szükséges pénzt, élelmet. Hagymási Sára elmond
ja, hogy az egyik fogast „még Lány korában maga csináltatta, kötözésével kereste 
az árát.”20 A serdülő fiú mostohaapjával dolgozik a szőlőben vagy a határban, a 
lányok leggyakrabban a ház körül tevékenykednek. A mostohagyermek negatív 
megkülönböztetése az anyának fájdalmat okoz. 1762-ben az egyik tanú vallja, hogy 
„Hamvas Gergely első hitvese sokszor panaszképpen kijelentette nékie, hogy Ka
tona Gergely 1 Krajcárral jött be a házamba, elég jószágom vagyon mégsem tart 
tisztességesen belőle, sőt még a gyermekeimet is Szolgálónak tsapja.”21

A 24 éves Buda Szabó Istvánt mostohája a halotti torból hívta haza „tapasztani 
való sárt csinálni”. Amint mondja a legény: „parancsolta a Mostohám, hogy vizet 
hordjak, tapasztani való sárt csinállyak, mivel pedig már akkor késő este volt, azt 
mondottam, hogy most nem hordok vizet. Ráérek holnap is. A Mostohám azon 
szóra mindjárt rossznak, korhelynek szidott.”22

Előfordult, hogy a felnőtt gyerek édes vagy mostoha szülei ellen fordult. 1762- 
ben Bikit Jósef disznótorban „több Attyafiával együtt boroztak, ’s Annyával öszve 
szóllalkozván rútúl Bassza leikével teremtettével és Attával káromolta, azonkívül az 
boros kancsót és egy fazokot említett édes Annya fejihez akarta tsapni... Mindezért 
a tettes Nemes Districtusok (Kerületek) Statútuma (rendelete) szerént mind szülei 
iránt engedetlen fiú ’testében keményen meg pálczáztatott.”23 1759-ben Gubodi Já
nos „a Leányát Horváth Pálnét, hogy vizet nem hozott, atta teremtettével, Csinállya 
Leikével káromolván, a Városházához citáltatott (törvénybe idézték), melly dolgot 
édes Leánya a’ mellett hogy ötét tulajdon házából kiverte.”24

Papp Gergely panaszkodik, hogy a lányát arra biztatták, hogy tőle lopjon. 
„Hallod Susa, téged, a mint hallom, az édes Atyád nem akar úgy ruházni és elké
szíteni mint illik, ha nem tselekedd azt, ime az én ládámnak Kultsával Atyád 
Uradnak ládája ki nyílik és fel nyitván Szerezhetsz Pénzt magadnak, s úgy meg 
ruházhatod magadat.”25 A lány ezt meg is tette, és a pénzből vett egy vég mosott
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vásznat, 13 rőf vásznat, vékony gyolcsot, veres selyem pruszlikot, sárga tafota 
kötényt, tarka kartonyból való kötényt, három selyem, két tarka, egy fejér gyolcs 
keszkenőt, és fizetett a varratásért is. A Vincze családban is zavarok akadtak a szülő
gyermek kapcsolatban. 1786-ban ifjú Vintze Pál előadja, hogy „édes Atyám irántam 
kimondhatatlan és el viselhetetlen keménysége miatt Szolgálatra állottam ... /történt ez azon okból:/ 
midőn tavaly esztendőben az ő kegyelme hasznára mnindenféle gabonáját Szénáját egy szóval bé taka
rítottam, és mint hűséges jó szófogadó fiú legkisebbekhez is szavát meg nem vetvén, de bizonyos 
emberétől még Tajói pusztán lévő Szállására ki üzent ő Kegyelme édes Atyától nem várt, ’s reményte
len üzenettel, hogy csak takarodnék, ’s mennék el és soha színe eleiben legkivált Házához se mennék.” 
Másként adja elő ezt az atyja: „nem tudom mi kereseti légyen rajtam, ha jó fiú volna nem kívánhatná 
öregségemre meg koppasztani és nehezen meg tartót s felnevelt vagyonkámból kipusztitani, méltában 
kereskedhetném én a jó fiún holot mint jó Atya gyermekit nagy keservesen emberi korra neveltem, s 
midőn már haszon tévő let volna négy ízben el hagyot mindenkor a legjób dolognak idején, én ugyan 
soha magamtól el nem űztem hanem nem akart mellettem szenvedni ... az édes jó fiam engem nem 
kívánhat öregségemre koldussá tenni, de hajó volna, tartozna öregségemben gyámolítani... különben 
is a jó fiamnak vagyon még három testvérje szárnyom alatt azoknak sem meczhetem meg a’ torkokat 
azért az édes gyermekem tsak dolgozgasson, s keressen és ád az Isten Nékije is.”26

A szülő a gyermekről, a gyermek a szüleiről kell, hogy gondoskodjon. Ezt a ket
tős viszonyt így fogalmazza meg Banga István és Susánna: „A természet és Orszá
gunk Törvénnyé Szerént vala mint az Atya a’ fiúnak, a’ Fiú viszont az Atyának 
keresni köteles ...”27

A halasi embert keresztény neveltetése, a körülötte levő példák is arra ösztönzik, 
hogy felnőtt kora elérésekor családot alapítson. A párválasztást megelőzi a férfi és 
női szerepek megtanulása (főleg a munkafolyamatok elsajátítása), a felnőtt tár
sadalomba való beilleszkedés (a család társadalmi helyzetének megfelelő iskoláz
tatás, baráti kör kialakítása, nemek közötti ismerkedés, a város közösségi szabá
lyainak, erkölcsi normáinak elsajátítása stb.) előkészítése.

Az udvarlás módjáról nemigen szólnak híradások. Mindössze a teherbe esett 
leányok vallatásánál faggatják a megtévedt fiatalokat, hogy hol történt az eset, hogy 
ígért-e a fiú a leánynak házasságot. 1744-ben a 17 esztendős, Mányról (Fehér me
gye) származott, kálvinista szolgálólány Bori Ersók elmondta, hogy Balog Jánossal, 
„ki akkor szakadott a Gazdám házához úgy esmerkettünk megh edgy házban lakván 
.... biztatott, hogy Házastársul el vészén...” A 29 éves kecskeméti származású legény 
ezt tagadja: „Nem bisztattam, hanem megh vallom, hogy edgy Selem keszkenyűt 
ígértem, de nem adtam.” Azt mondja, hogy nem veszi el a lányt, mert nem szereti: 
„eő járt utánnam, mint a koslató kutya.”28 1757-ben két fiatalt ugyancsak paráznaság 
miatt vallatnak. Szőke Jakab (irsai eredetű, Kecskeméten majd Halason juhászbuj- 
tár) mondja: „Feleséges nem vagyok, most járok jegyben”. Ilai Erzsébettől (aki 
Úszódról a Sárközbe, Paksra, majd Halasra került, aztán Kiskőrösön, majd ismét 
Halason szolgált) kérdezik: „Szőke Jakab Mátkáddal hol tartottatok kézfogást? A 
válasz: Papp Gergely Uram Juhászának Angyal nevűnek házában Gonosz és Fekszi 
nevű juhászok előtt ment véghez kézfogásunk mintegy három héttel ezelőtt.29 ... Az 
igaz, hogy edgyütt hevertünk nappal, de semmi gonoszt nem cselekedtünk hanem én
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a Mátkámnak fejébe kerestem,”30 Ezek az adatok az udvarlás rejtelmeire utalnak, de 
azt is meg kell jegyeznünk, hogy éppen olyan esetek, amikor a szülői irányítást már 
nem fogadták el a fiatalok, illetve szolgálóként, szolgaként már nem a vérszerinti 
családban éltek.

Általánosnak tekinthető, hogy a kiscsaládon belüli életvitel, a munkamegosztás, 
a sérelem, a büntetés -  hacsak nem rendkívüli mértékű -  a házon kívüliekre, más 
csoportokra, a hatóságra nem tartozott. Az apa irányító szerepét a családtagok elfo
gadják. A családfő a család illetve a család egyes tagjainak nevében lép fel. A férj a 
feleséget ért sérelem miatt gyakran fordul a bírósághoz.

Különböző írásokban találunk utalásokat a házastársak egymáshoz való viszo
nyára. „Takács Pap Sámuel 1760-ban feleségét azzal vádolta és mocskolta, hogy 
„midőn el vette Szűz nem volt volna.”31 „Bikit férjemmel. ... Az Uram csizmáját is 
megtisztítottam ... vacsora után pedig hivattam Bikit Jósefet hozzánk, hogy jön-e 
Nádat vágni.” A 22 éves legénytől a vallatok többek között megkérdezték, hogy hal- 
lotta-e hogy a „Gazda Asszony ... jelentette a’ férjének hogy fonóban menne a 
szomszédba ’s arra Bikit Gergely engedelmet adott.”32

1759-ben Harangozó Pál olyan ürüggyel ment Piacz Istvánékhoz, hogy nádat 
kérjen, mikor is ,,a’ Gazda a’ Házban fáradt lévén elszenderedett, a’ harangozó 
pedig kiment a konyhában”, ahol Piaczné mosogatott, akit paráznaságra biztatott. 
Tudakozódott „tehetne e’ valamit az Ura minthogy ollyan öreg, mellyre fatens 
felele: mennyen kend dolgára, mit csinál Kend ez már nem emberség ... Mi gondja 
k/endne/k reá hiszen nem kéri kendet annak tudakozására...”33 Néha előfordul, hogy 
arról szerzünk tudomást, hogy a feleség nincs megelégedve a férjével. „Az egyik 
háznál asszonyok összegyűlvén bor ital közben több szóbeszéd között Banga 
Pétemé mondotta, hogy az ő férje Szutyi, nyálos, nem olyan férjfiu kellene néki, 
mint a maga férje, hanem olyan mint a Torma János...” A másik tanú szerint Banga 
Pétemé azt mondta, „hogy olyan férjfiú kellene néki friss mind a Torma János, látta 
a Hagyma háznál is azért nyert, hogy friss volt, a Tanú feddette Bangánét, hogy talán 
nem szeretné a férjét, holott egy jó betsületes ember, de Bogár Judith arra felelt, 
szereti ő a maga férjét, de mások is mondják, hogy olyan szuszi nyálos, taknyós...”34 
1761-ben „Túróczi János maga Hites feleségét Gyulai Ilonát kegyetlenül megverte 
és szörnyen kínozta... a férj kegyetlenségének egyéb okát nem adhatná, hanem hogy 
magánossan miért volt fejni az akolban...”35 „1762-ben Szabados József tulajdon 
Hitves Társsát Kultsár Susánnát éjczakának idején fegyverrel kergetni, ’s a felet 
említett Hitvesét rútúl tractálni bátorkodott...”36 Ihos Sámuelt azzal vádolják, „hogy 
a feleségét verés közben Basszomatta teremtettével káromolta...”37 Tóth Mihály a 
feleségével együtt volt a kecskeméti vásárban, de az asszonyt a tázlári vendégfo
gadóban otthagyta. Mikor hazaérkezett a következő beszéd zajlott le közöttük: „No 
ébatta teremtette megjöttél; arra a’ Felesége felelt: megjöttem, de miért hagyott el 
Kegyelmed; ide haza azt mondotta Kegyelmed, hogy a Sós Tónál hagyott Kegyel
med engemet feredni; erre ismét Tóth Mihály mondotta... azért hagytalak el, hogy
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miért tánczoltál a’ Tázlári Vendégfogadóba...”38 A férj és a feleség kapcsolatára utal 
az egyik meny, amikor elmondja, hogy mivel az apósa kedvezni akart neki -  „egy 
borjút és egy tavali üszőt számomra billegzett -  megtudván Mostoha Anyám 
Asszony minémü irtóztató gyűlöltségben vala édes Atyám urammal ezen dologért, 
úgyhogy három egész hétig egy tálbúi nem evett édes Atyám Urammal...”39

Erdős Istvány felesége, Kis Borbála bepanaszolta Borbély Török Ferencnét, aki 
a nála szolgált testvére „szolgálatidnak bérit, pénzit ’s ruháját nem adta ki”, sőt mint 
írja: „engemet kurvának, huntzutnak szidott, az útza halatára és meg taszított, verni 
is akart, amelyet megtudván Férjem Erdős István az últa velem mind ez óráig egy 
tálból sem eszik, addig nem is akar enni míg magamat a kúrva név alul meg nem 
tisztítom.”40

Férfi, női ideál
A város elöljáróságának (birtokos, értelmiségi családok) férfi és női ideálja is 

kibontakozik előttünk. Fontos, hogy a férfi jó, szorgalmatos gazda legyen. Szüry 
Eászló „mind famíliájára, mind Tudományára s testbeli állapotjára jeles ifjú.” 
„Szorgalmatos és tüzes Gazda lészen belőle -  mindenre születni kell.” „Elmebéli 
Tehetségeire nézve magát mindenek előtt kedveltetni tudó, testes, állására nézve egy 
valóban jeles ember. Magát vagyonára nézve is jó állapotba tette, testvérjét s annak 
gyermekeit sokat segíti, ruházza, táplálja, kár, hogy eddig nem házasodott meg. Jó 
keresztyén.” „Házamnak és Famíliámnak jó Famíliákkal való Jövetel által nagyobb 
díszt és becsületet szerezhessek.” -  fogalmazta meg tervét fiával kapcsolatban az 
apa. Keserűen tapasztalta azonban, hogy fia, Péter Zsigmond (a későbbi kiskun 
kapitány) „hírünk és akaratunk és tudásunkon kívül egy Helybeli Személybe bele
szeretvén azzal annyira vitte esmeretségét, hogy nem ügyelvén nékünk Szüléknek 
sem szép szóval való kérésünkre, sem keményebb fenyegetésünkre ’s ellenállá
sunkra, ’s más okos és Jó Emberek tanátsára, állandóan feltette magában, hogy azon 
Személyt magának Feleségül elveszi, a minthogy akaratunk ellen meg is kérte, de 
az azzal gyalázta meg, hogy kosarat adott neki...”41 Az apa szemlélete mit sem vál
tozott, pedig annak idején ő is húzódzkodott az ellen, hogy elvegye azt, akit kisze
meltek a számára. Végül beletörődött a családi döntésbe, mert belátta (félárvaként) 
„hogyha Édes Anyámnak és a Testvéremnek ebbéli akaratját és kívánságát nem tel- 
lyesítem ’s valakit ollyast veszek el magamnak soha vélek békességgel meg nem 
lakhatom.”42 Lányát egy nagy tehetségű, birtokos család fiához adja férjhez, akiről 
azonban később kiderül, hogy csaknem mindene zálogban van. Reménykedik ben
ne, hogy „esze után nagyra ment szegény legénynek példájára leányunkat eltarthat
ja és még jobban meg fogja becsülni”. Utólag azonban csalódottan megállapítja, 
hogy „nem annyira leányunk, mint a vagyon tetszett neki.” Az értelmiségnél a jó 
állás korrigálhat egyéb (pl. testi) hiányosságot. „Alacsony, bágyadt színű, de tanult, 
jeles okos ifjú, aki ha él és kivált applicatiója (hajlandósága) lészen a Famíliának
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Dísze és oszlopa fog lenni.” A szülői akaratnak ellentmondó, himlőhelyes, fél- 
szemü, de tanult fiuknak jó állást remél az apa egy távoli megyében, ahová hívják 
és ígérik „Emberré teszik”, azaz biztos állás, megélhetés vár rá. Érdemes arra is 
figyelni, hogyan tekint vissza a krónikaíró az apjára: „Istenfélő, vallását szerető, s 
gyakorló, jó lelkű, Igazságszerető, a másét nem kívánó Ember volt, a mint hogy 
Symbóluma is e volt: A’ másét ne kívánd, és ne bántsd; de a magadét se engedd más
nak. Középtermetű, nem kövér, de díszes teli Testű barna, inkább sárgás, mint piros 
ábrázatú, hirtelen haragú, különben vidám, barátságos, Emberséget gyakorlani 
szerető, amind akarattyára, állapottyára nézve magát igen tisztességesen viselő 
ember volt.”

A női ideál egészen más volt. Itt a jó erkölcs, a takarékosság, a jó természet, a 
szerénység, a vallásosság sokat nyomott a latba. Édesanyjára így emlékezik Péter 
Ferenc: „egy isten és Vallás eránt buzgó Asszony volt... Az Ekklésia szegényeire ki 
tettsző nagy gondja volt. Igen egészséges, kövér, piros asszony volt. ... Fedhetetlen 
tiszta életű, gyermekeit nagyon szerette. Akárkinek hibáját is szemében sem titkoló, 
keresni, s gyűjteni tudó, nagy Gazdaasszony volt.” Máskor ilyen megfogalmazá
sokat találunk a leányokra, fiatalasszonyokra: „kicsiny, de szorgalmatos és tüzes 
gazdasszony”, „mind szépségére, mind jó erköltségre s nevelésére való nézve jeles 
leány”, „egy igen deli termetű, fehér piros és bátor asszony volt, leánytestvéreik 
között a legformásabb”, „jó és takarékos felesége lévén”, „házasságbeli bajokkal, 
szegénységgel sokat kellett néki küzködni, mint jó keresztyén okosan tudta szenved
ni, titkolni”, „helybeli lakos, igen becsületes, jó természetű s szorgalmatos, azonban 
szép asszony, sajnálni lehet, hogy iljú létekre számos gyermekeik van, vagyonnyok 
kevés.”

A 19. század elején már nemcsak a fiúkat taníttatták, de a lányokat is igyekeztek 
„kipalléroztatni vallás, geográfia természet história, német, francia nyelv, kötés, var
rás és más asszonyi tudományok, nagyvárosi szokások” tekintetében.

Párválasztás
Úgy tűnik, hogy az udvarlás és a párválasztás nem mindig kapcsolható össze. A 

komendálásnak sokkal nagyobb szerep jutott, mint az érzelmeknek. Főleg a szülők 
törekedtek arra, hogy gyermeküknek megfelelő partnert találjanak. Ebben a rokon
ság és az ismerősök is segítettek. Péter Ferenc számára a bátyja nézett ki egy lányt 
„Történt azonban ezen leányunknak örökös szerencsétlenségére, nékünk pedig hol
tig való szomorúságunkra, hogy 1804-ben 8-ber elején Balhásról Szőke László ezen 
szerencsétlen Gyermekünk megnézésére az Attya Testvérével Néhai Mészöl János- 
né Szőke Anna NagyAsszonnyal idejött, és nékie, a’ mint azután a’ történetek meg
mutatták, talán nem annyira a’ Leányunk, mint az utána reményhető Successió 
(öröklés)! meg tetszett.... Leányunkat 1804-ben magának jövendőbeli Házastársnak 
meg kérvén, minthogy mi őket soha nem esmertük, én mindenfelé, valamerre tsak
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gondolhattam, írtam ’s tudakozódtam felőlié; de mindenünnen jót, legalább rosszat 
sehonnan nem írtak felőlié, mindenek felett pediglen az Eötsém Eskütt Péter Imre 
Úr és annak Felesége Kenessy Sófia Asszony földtől Mennytől dicsérték, ’s legin
kább ők vettek le magamat lábamról.”43

A házastárs kiválasztásánál a döntés joga a családfőt illeti meg ebben az időszak
ban. A 18. századi erkölcs szerint, ha házasodási korba ér a legény, illetve eladósor
ba a leány, akkor házasságot kell kötnie. A több generáció életét nyomon követő 18. 
század végi krónikás leírásából is kiderül, hogy a párválasztásban döntő szavuk a 
szülőknek volt. Az Edesattya házasságra ösztönözte a férfi időt elért fiát. A komen- 
dálást is elfogadják, különösen olyan esetben, ha „leányuk többrendbeli szeren
cséket elbocsátván az ideje lassan eljárogat.”44 Ha gyermekeiknek megfelelő társat 
találtak, akkor megállapították „Mind szerencsésen házasodtak és mentek férjhez.”

Péter Ferenc középső fia a szülők akarata ellenére választott magának párt. 
„Ferenc kisebbik fijunk is, több rendbeli kérésünk ’s untatásunk után tsak ugyan magát a’ Házasságra 
reá adván, ebbéli maga el határozását nékünk Szüléinek jelentette. Ennél eggy kedvesebb, és örvende- 
tesebb dolog reám nézve nem történvén; ... én is már egyszer valahára vallamellyik fijunk 
Házasságának még életünkbe örülhessünk, olly személyt kívántunk nékie szerezni, a’kivel is képzelt 
boldogságát elérhesse, ’s egyszersmind sorsunkhoz, állapotunkhoz képpest Házunknak ’s Famí
liánknak is díszére, és Jó Famíliákkal leendő öszveköttetés által Öregbedésére lehessen, ennek eszköz
lésére tehát Ferenczet illendően kívánván ezenn tzéljának el érésére fel készíteni, elsőbben is vétettem 
vélte egy pár szép fiatal setét szürke Lovakat 1000 ftokonn, azután Julius Hónapba felmentem vélte 
eggyütt Pestre, a ’ szükséges ruhákonn, 's más egyébb meg kívántaid eggyet másokonn kívül vettem 
eggy szép módi ezüstéi platírozott Kotsit, 2 lóra való rezesszerszámokkal edgyütt, amelyekért adtam in 
S/umm/a 1410 frt és 30 xr, mint már az előtt, mind most újjra el küldöttem Ferenczet Balhásra T. 
Veszprém V/árme/gyébe és ottan lakó Tábla Bíró T.Sz.Mártonyi Radó Sándor Urat megkértem, hogy 
Ferenccel el menvén egy bizonyos, a Ttlt V/árme/gyébe lakozó szép, jó születésű, vagyonos, jól is 
nevelt, Ferencznek is nagyon meg tetszett Kis Asszonyt kémé, és szerezné meg számára, a’ melly meg 
esett, de ezen Személy a’kit már 5 Esztendőkkel ez előtt is Ferencznek magam Levele által megkértem, 
valamint akkor némelly rosszak, pletykások miatt; úgy ez úttal is rajta kiadott. Valaki tehát comen- 
dálván nékie hogy Győrbe T/ekin/t/e/tes Özvegy Bús Sámuelné Asszonyságnak volna eggy jól nevelt, 
és vagyonos Kis Asszonya, ezt próbálná meg, ismét tehát ugyan a’ Ttlt Tábla Bíró Radó Sándor Úrral 
edjött nékünk Szüléknek minden leg kisebb tudásunkonn kívül egyenesenn mentek Győrbe, és a’ Ttlt 
Asszonyságnál magokat jelentették. Esmeretlenek lévénn a’ Ttlt Asszonyság időt kívánt, míg róllunk, 
Ferenczéről, és Kömyülállásiról tudakozódhatik, különösenn jelentette, hogy Т/isztelt/ Moson 
V/árme/gyébe /Mosonmagyar/ÓVáronn eggy főSzolga Bíró Testvére lévén, annak híre s megeggyezése 
nélkül éppen semmit sem tselekedhetne... a másik Kedves leányával, úgy több érdemes Úri Attyafiával 
is közölni fogja, eggy kevéssé várakozzunk Meg kell itt jegyezni, hogy a’ ttlt N/emes/ Asszonynak 
másik leánya T. Sárközy Sigmond Úrnál vagyon férjnél, Sárközy Sigmond Úrnak Nagy Attya Néh. 
Idősbb T. Sárközy János Úr az én feleségem Édes Asszonyával Néh. N/eme/s Sárközy Susánna 
Asszonnyal eggy Testvér Atyafiak voltak, és így Sárközy Sigmond Úr Ferencz fiammal Második Unoka 
gyermek. Ezenn Időbenn Sárközy Sigmond Úr az Ifjú Asszonysággal együtt itt lent a’ Botsai Jószágába 
múlatván, mind a feleségemet, mind Ferencz fiamat el küldöttem hozzájok olly tzélból, hogy a munká
ba lévő Dolognak eszközését nékiek ajánlják, sőt egynéhány napok múlva mindketten ide Halasra 
bejövén hozzánk, itt nállunk igen jókedvvel múlattak; különben a T Ifjú Asszony még Halasonn soha 
sem lévén, bennünket, mindenünket, Házi Tüzünket jól és szorgalmatossan körül nézvén, mind maga 
mind férje körül, azt vettük észre, hogy ők a’ dologtól éppen nem Idegenek... „4!

A házasság azonban nem jött létre. Újabb lány után kellett nézni. „Ferencz fijam
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ismét házasodni indulván, 3-szor is újonnan MezőSz.Györgyönn Tttes Ns Veszprém Vgyébe, a’hol már 
2-szer üres választ kapott kívánt próbát tenni; a’holott is Néh. tttes N/eme/s és N/em/z/e/tes Hollóssy 
László Úrnak Tttes Ns Veszprém Vgye Fő Szolga Bírájának, és Tttes Ns Csúzy Susánna Asszony
ságnak Kedves Kis Asszonyokat Katitzát vette tzélban. Itt ő egy Helyben lakó igen jószívű Attyafínak 
eszközléséből előre lépéseket tévén, m.u. hajlandóság tapasztalódott volna eránta; oda Ferentz maga is 
több ízben elment, és jeles alkalmaztatása és Személybeli minémüségieinél fogva, mind a’ Kis- 
Asszonynak, mind pedig 2 özvegy Asszony Annyaknak, ’s több Úri Attyafiaknak megtetszett, ’s m.u. 
szándékát a’ Kis Asszonynak úgy Asszony Annyainak, ’s érdemes Úri Attyafminak kijelentette volna, 
de magam is mind a’ T Nagy Asszonyságokat, úgy a’ Kis Asszonyt is abbéli szándékunknak fogadá
sáért és Levelem által minden illő tisztelettel meg kértem volna 18-a Juny 1819 vettem Kis Asszony 
testvér Báttyának ...Levelét, mellyben írják, hogy tapasztalván mind a Húga Katitza KisAsszony, mind 
Kedves Szüléi, s’ több érdemlő Úri Attyafiai Ferenznek a Kis Asszony eránt több ízben kimutatott 
Hűségét és szíves hajlandóságát és rendes maga akalmaztatását, azomban a’ KisAsszony is eránta ha
sonlóval viseltetvén Kedves Szüléinek ’s érdemes Úri Attyafiainak tökélletes megegyezésekkel 
Ferentznek több rendbeli fáradozásait, kezének vélle leendő által adásával fogja megjutalmaztatni, s 
ennél fogva a’ jegyváltás Határnapját ad 28-am July kívánták meg határozni, ... addig is ... Sógorával 
meg fogják itt Halasonn látogatni.”46

Eljegyzés
A következő esemény a fiatalok és a család életében az eljegyzés. Péter Ferenc 

kézfogója 1779-ben volt, melyet így örökített meg a naplójában; „Násznagyok voltak 
Néh. Feő Tiszt. Suppr. Tormássy János és D/istrictuá/lis Kapitány Herpay Mihály Urak. Jegyet adtam 
a’ Feleségemnek egy darab 10 aranyat nyomó, és Házasságot ábrázoló Arany pénzt, ezenkívül 12 
Körmötzi Aranyat, egy Arany smaragdal és 2 gyémántal ékeskedő gyűrűt, a’melyhez hasonlót kellett 
a’ szegény bold/ogult/ Ángyomnak is tsináltatni; másikat Krongoldból valót, és eggy nyíllal által ütött 
’s Rubintokkal kitzifrázott szívet mutató gyűrűt, a’mellyet Pesten magam vettem, eggy szív formára 
Ezüstből tsináltattam Pixisbe, a’mellyet hasonlóképpen magam készíttettem. A feleségem részéről 
Násznagy volt Néh. Püspök Feő Tiszt. Veresmarty Sámuel Úr; ezenn 2 Papi Násznagy Urak hosszas 
és elmés Dictiókkal (beszédekkel) vitték végbe ezen functiójokat. Bold. Napam Asszony Ns. Sárközy 
Susánna Asszony, és a’ Feleségem testvérje Tóth István Úr igen pompás és költséges kézfogót adtak. 
Jelen voltak azon a’többek között akkor is T. Pesth Várm Feő Szolga Biró, s azután sok ideig V.Ispány, 
most pedig a’ Mélt. Klyi Tábla Vice Judec Curia, s’ egyszersmind K/irá/lyi Tanátsos Lankovits György 
Úr Eő Nagysága több Vgyebéli Magistr. Tiszt Urakkal, a Napam Aszony Testvérjei Néh. Idősbb és 
Iijabb Sárközi János Urak egész Házok Népével, úgy Néh. Idősb Sárközy Pál Úr minden gyermekeiv
el, ’s az egész számos és szélessen ki terjedő Atyafiság.”47

1805-ben már a lánya kézfogója következett, melynek napját január 1-ére tűzték 
ki. A lánya násznagya Tormássy János generális főjegyző, később superintendens 
lett. A lánya jegybe 20 aranyat, 2 gyémántos gyűrűt és egy kis aranyórát kapott. Ő 
„egy igen szép selyem ezüst varrású és más oltsóbb keszkenőt és egy szép briliántos és más arany kari
ka gyűrűt adott viszonzásul. A kézfogó költséges ebéddel és vigassággal ment végbe.”48

Mivel Zsigmond fiuk a szülők beleegyezése nélkül kötött házasságot, így az atya 
csak az unoka megszületése és a meny elfogadása után (”ő énnékem a’ kezemet meg 
tsókolván; én is őtet megtsókoltam, a’ mellyre nékiek is mind kettőjöknek telelett a’ szemek könnyel; 
de magamnak is mintegy nagy teher ment le a’ szívemről.”) küldte meg menyének — annak ne- 
venapján — a jegyet: „7 darabokba 30 aranyokat, a’ mellyek között eggy igen szép darab 17 
aranyokat nyomó, azt a’ híres Lotharingiai Károly Hertzeg Buda megvevőjének, és Eleonóra III-ik
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Ferdinánd Jo és К. Leánya Házasságok solennitásaira (emlékére) 1680-ba van verve, ’mellyet váltot
tam Néh. Dlis Kapitány Herpay Mihály Úr özvegyétől Néh. Csík Theresia Asszonytól, egy darab volt 
5 aranyat nyomó 1-ső Ferentz Tsászáré, egy pediglen 3 aranyat nyomó kitsiny de vastag, ez is igen szép 
Vl-ik Károly Tsászáré, és Klyé, a’ többi Körmöttzi, és 2 szép gyémántos gyűrűket, a’ mellyeket ők 
mind ketten Sigmond valóságos, a’ felesége pedig izenetbeli kéztsókolásal vettek.”49

Ferenc fiának 1819-ben sikerült párt találnia a Veszprém megyei Mezőszent- 
györgyön. A lánykérés után a lány, annak testvérbátyja és sógora ellátogatott Halas
ra, ahol megegyeztek a kézfogás időpontjában és a móringban. „A kézfogás és Jegyváltás 
mind a’ két résznek tellyes, és tökélletes megeggyezésével nagy öröm és vigságok között ment végbe”, 
melyen Ferenc lánytestvére és sógora is jelen volt. „Minthogy Ferentz Fijam az én meg egyezésem
mel, és más forma szerentsével házasodott; adtam a’ magam szabad tetszésemből a’ Mátkájának eggy 
igen szép kerek Ezüst és belölről meg aranyozott Pikszisben 50 Aranyokat, a’mellyek között volt eggy 
darab 18 Aranyokat nyomó Néh. IV. Ulászló Lengyel és Svetziai Királynak Mária Ludovica Mantuai 
Hertzeg Asszonnyal való Házassági egybe kelésekre a’ Dantzkai Köztársaság által 1646-ban verette- 
tett, a’mellyet Doctor Zsoldos János Eötsém Uramtól váltottam 24 Aranyokért, vagy 108 fii Convetiós 
Pénzért igen szép, és ritka Arany sok szép Inscriptiok (felíratok), s’ Házasságot tárgyázó versek vágy
nak rajta. Eggy darab volt 5 Aranyokat nyomó ez is 1-ső Ferentz Tsászáré, a’ többi Körmötzi, és eggy 
Esztendőbenn vert Tsászár Aranyok, ezenkívül adtam eggy pár Rózsás fejű Gyémántos szép gyűrűt, de 
a’mellyeket Ferentz fijam a’ maga gyűrűjének és bizonyos számú summának hozzáadásával 2 brilián- 
tos Gyűrűkért, és gyémántos keresztforma Tsillagért, a’mellyen igen subtilis (elmés), és nagy munkájú, 
úgynevezett Venetziai Aranylántz volt, feltserélte, és Jegybe azokat adta.”50

Stafirung, hozomány, móring
Hasonló méretű jegyajándékot csak kevesen (elsősorban a leggazdagabbak) 

tudtak biztosítani Halason. Az új család életének gazdasági alapjai lerakását azon
ban már a házasság előtt megkezdték. A lányokat kiházasították a szülők. Ez a 
kötelezettség még a férfi testvérekre is áthárult, ha árva lányról volt szó. Az allatúra 
(hozomány) kötelező része volt egy tehén és az ágybéli.

Gyüdi Susánna árva lány stafirungja a következőkből állott 1783-ban;
„1 mente 17 f. 30 xr.
csíkos szoknya 4
kék habos 6
fél rása 2
pruszliknak való 27 xr.
inneplő kötő 1 f. 36 xr.
selyem keszkenő 2 f. 16 xr.
fejre való főkötő arany csip. 1 f. 21 xr.
soltár 1 f. -
lakod.-ra hús 1 f.

thaller ára 1 f. 30 xr.
6 ako bor 1 f. 16 xr.

láda 1 f. 8 xr.
nagy keszkenő 1 f.
ágy (2 derékaj,
4 vánkos, 2 lepedő, 
2 abrosz, 2 kendő) 10 f.
egy paplan varratás 6 f. 45 xr/
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1750-ben „Domokos István midőn Feleségét Mészáros Ersét elvette, hogy Mé
száros János két Ökröket járni, és egy Tehenet örökben ajánlott légyen azért, hogy 
elvegye...”52

Bacsó István 1762-ben bekövetkezett halálakor számba veszik a vagyonát. Az 
inventáriumban azonban megkülönböztetik mindkét felesége allatúráját. E szerint 
első felesége „Kánnás Susánna allaturái: kész pénz 100 f., Szőlő Végi Máté és Kapás István szom
szédságában, Megyszin Selyem Posztóból róka torokra, ezüst gombokra Mente, három Párna, 4 ván
kos, hitván Paplan, Láda, fent irt 100 f-on vettek 4 ökröt, mellyett most is járnak.” A második feleség 
„Kecskeméti Szabó Katalinnal egyéb allaturája nincsen, hanem Mentéje, mellyett mindennap visel, és 
egyéb mindennapi ruhája.” „Lehócz Ersébeth N.Kőrösről második házasságra Halassra Néhai Öreg 
Nagy Istvánhoz által jővén, hozott 4. Borjas Tehenet, melynek tenyésztéséhől most is 3. tehenek van
nak különös billegben Pofájokon Ör. Nagy István Uram Biliegére sütve. Készpénzt 100 f-ot Szőlő Arát 
hozott.”53 Tóth Mártont meghalt felesége Gubodi Susánna allatúrája miatt perük. Az 
Özvegy felsorolja, „hogy boldogult felesége Gubodi Susánna házasságának alkalmatosságával eze
ket vitte volna: úgymint: 1. Tűret vastag vásznat, mely most is meg vagyon, egy Köténynek való hijjá- 
val, 1 tűret vásznat négy nyűstöst, melyből már négy sákot vart, de annak is egyikét Zabostól az Istálló
ból el lopták, van még belőle egy ponyvának való, vagyon, 1 szúnyogháló, ágy leplet nem hozott egye
beit, hanem négy lepedőt, annak egyikét véle el temette, hárma megvan, négy újj Párna, mellynek 
egyikét, a viseltesebbet, a A fél nevezetesen Gubodi Anna el vitt magához, az új Párnában elébbeni 
feleségéről maradott tollatt töltötték, három vánkost töltetett hozott, annak is egyikét véle el temettette, 
2 Ládát, három szoknyát hozott, a jobbikat rajta temettette, új csizmát nem hozott, a záros varró iská- 
tula meg vagyon, egy viseltes mentéje is volt.”54

Tegzes Ferenc 1761-ben végrendelkezett, amelyben kiemeli, hogy második fele
sége Járó Erzsébet allaturában mit hozott a házhoz: „4 ökör, 1 tehén, 1 3-adfü üsző, 5 sák, 
1 ponyva, 2 nyoszola, 2 fogasok.”55 Az özvegyen maradt asszony megtámadja a végren
deletet, mivel a közös házasságból született leányra nem gondolt a végrendelkező. 
„... Törvényes felesége voltam Tegzes Ferencz Férjemnek, ezért törvényesen igaz júst kívánok; min
den ingó és ingatlan elmaradott jószágából; és mivel neveletlen Tegzes Kata Leánya is igaz Agyból 
való Gyermeke volt Tegzes Ferencz férjemnek; annak is Leányi jussát, mind nevelésére, mind házas
ságára nézve megkívánom. Házasságának jussa maradjon az Atyafiaknál, ha azt éri, akkor vegye ki, ha 
nem éri legyen az Atyafiaké; de neveletlenségének igaz jussát mostan kívánom hogy törvénnyesen 
adják ki az Atyafiak Mindenből a mi ötét illeti, had nevelhessem ötét Istenesen; és ő véle együtt én is 
más fala alá né jussak;. Azt sokan tudják hogy én tellyes kezekkel jöttem Halasra, de a Tegzes ház 
kényszerít engemet üres kezekkel el bocsátani...”56

A leányt tehát „tisztességesen kiházasítják”, ami azt jelenti, hogy kap textíliát 
(saját részére ruhaneműt, ágyneműt), és kap egy tehenet, amelynek később a sza
porulata is őt illeti meg. A nő második házassága esetén előfordul, hogy lovat, ko
csit is visz magával. Az allatúrát az özvegy nő minden esetben magával viheti. 
Ezeket az ingóságokat az elhalt anya gyermekei számára is külön kezelik. Egy halál
eset kapcsán a gondviselőnél maradhat a szőlő ára (amely 15 forintot a ládában talál
tak), mivel tanúk bizonyítják, hogy „Kutas Kata Bikit Mihály Házas Társa által vett szőlő 
néhai Balog János Feleségének Kis Ersébetnek allaturájából Szereztetett; és ekképpen szabados 
Dispositiójából annak hagyhatta, a’kinek akarta.”57

A nő biztonságát szolgálják a házassági szerződésbe foglalt javak, megözve
gyülése esetén. Álljon most itt két móringlevél a sok közül.
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„Kegyelem és Békesség a’ Kegyes Olvasók/na/k!
Én alább nevezendő Személy K.KúnHalas Várossában lakozván, adom tudtára akik/ne/k illik hogy 

Istennek rendelése szerént a’ Szent Házasság által egyben köttetvén N. Tolna Vármegyében, Fadd 
nevezetű Helységben lakos Csizmadia Jutkával, hogyha a’ mindeneken szabadossan uralkodó Istennek 
tettzése szerént az én életemnek vége hamarább el érkeznek mindtsem magzatunk lenne, tehát min
denkor szabados jussa lenne azokhoz méllyeket nékie moringul Ígértem. Úgymint 30 -  Harmintz -  
Rénes Forintokhoz. Méllyet az én Gyermekeim vagy Atyámfiái akkor minden per, és patvar nélkül 
nékie megadni tartoznak. Melyről adom ezen kezem kereszt vonásával meg erősített Levelemet.

Költ Faddon 1777 Die 23-a Novembris. Csende János keze + Vonása”58
„Alább nevezett megismérem ezenn levelemmel, hogy Jó Istenem vezérléséből Házassági Jegy

váltásra lépvén Bosér Jósef Uram hajadon Leányával ’Susánnával hozzá vonszó szeretettemből, mint
egy Házassági Jegyül néki azt ígértem; hogy ha elébb történne halálom, mint Susánna Hitvesemtől 
gyermekünk születne, Jó Szüleim meg edgyezésivel az én Atyai részemből említett Hitvesemnek 50 
azaz ötven forintok fognak adattatni. Hogy ha pedig Bosér Susánnát Isten tőllem az halál által hama
rább el venné, mint tölle gyermekem születnék (a mit kegyesen távoztasson) tehát azonn esetben ígé
rem, hogy Agy és ládabéli hozzám hozott igasságának felét rokoninak vissza adni el nem múlatom.

Halas 26. Febr. 1813.
Mi előttünk Násznagyok Kazintzy László mk. és Tóth Pál mk. Orbán Mihály mk.”59

Házasságkötés, lakodalom
Az eljegyzést bizonyos idő után követte a házasságkötés. A 18. századi ural

kodók (Mária Terézia, II. József) az utóbbi súlyát igyekeznek emelni az előbbi rová
sára. Kötelezővé teszik a templomban történő kihirdetést, majd II. József házasság
ról szóló rendelete eltörli az eljegyzésből származó jogi kötelezettségeket, és lefek
teti az érvényes házasságkötés szabályait. A háromszori templomban történő hirde
tés célja az volt, hogy a közösség ellenőrizze, hogy megvannak-e a házasságkötés
hez szükséges jogi feltételek. 1762-ben a 16 éves Túrkevi Nagy Sárát a 25 éves ifjú 
Kalmár János teherbe ejtette. A lány azt állítja, hogy „Arra ajánlotta magát és azzal 
hitetett el, hogy elveszen feleségül”. A férfi azonban közben mást vezetett az oltár 
elé. A vallatóbírák megkérdezték a cserbenhagyott „viselős” lányt: „Hát a midőn I. 
Kalmár János meg házasodott házassága a Templomban ki hirdettetett miért nem 
jelentetted dolgodat kellemetes helyeken vagy valami Atyádfiánál?”60

Az esketés rendszerint a templomban zajlott. Exogám házasság esetén a leány 
lakóhelyének templomában. Ezt a szokást tartották Péter Ferencék is. „A Mi egybe 
eskettetésünk is, a’ mellyet Kecskeméten mind két részről igen Számos Úri Atya- 
fiság és Vendégek előtt most is élő Nagy Tiszteletű Göböl Gáspár Esperess Úr vitt 
végbe 28-ik 7-bris 1779 Eszt/endő/be esett meg. Még aznap Halasra jöttünk, a’ 
Testvérem betsületes és jó Lakodalmat tett, a’mellyen számos Úri Emberek, Katona 
és Magistrátualis Tiszt Urak voltak jelen.”61

A házban nagy ünnep volt a lakodalom. A meghívottak („hivatalos vendég”) szá
mosán lehettek. Péter Ferencék legfiatalabb fiának lakodalmán százan voltak jelen, 
amelyre már a ház nem is volt elég, így az udvaron sátrat állítottak. A 18. század 
közepén erre az alkalomra általában marhát vágtak, ritkábban juhot. A szülők halála
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esetén, ha még maradt a háznál legény, akkor a lakodalomra neki ítéltek egy marhát. 
Pl. 1755-ben „Néhai Musa János Maradéki édes Annyokkal Borbás Katával történő 
osztálykor számabaveszik, hogy Öregbik Fiúnak Musa Istvánnak jutott egy Tinó, 
mellyet már ez előtt 13 fton el adott, és egy Borjú, mellyet Házasságára levágatott 
és 6. Forintra betsültek. Kisebbiknek Andrásnak Részére, elsőben is ki szakasztott 
házasságára a jobbik Öreg Tehén és a jobbik rúgott borjú...”62 A már korábban is 
idézett árvaszámadásokból is kiderül, hogy a lakodalomra húst és bort kellett biz
tosítani. Ilyenkor 5-6 akó bor is elfogyott.

Vérségi csoportok: nagycsalád, nemzetség, rokonság
A család lakásáról és a megélhetéséről a férfinak kellett gondoskodnia. Az ifjú 

férj a szülei házába vitte feleségét. Ez nemcsak közös lakóhelyet, de vagyonközös
séget is jelentett. Mind az özvegyasszonyok vagyonmegosztási kérelmei, mind a 
házas férfiak elhalt nagybátyjaik vagyonából való követelései, a válakozásról szóló 
írások és a rokonsági terminológiák arra engednek következtetni, hogy a 18. század 
elején a gazdálkodás gyakran nagycsaládi keretek között folyt. Ennek felbomlásá
ban nagy szerepe volt a redemptionak, mivel az állandó tulajdonba kerülő földin
gatlan nevesítése elengedhetetlen lett. A szabályok személyhez kötik a tulajdont, az 
öröklési rend is pontosan szabályozott. Korábban az állatállomány jelentette a va
gyont, amely könnyen mobilizálható volt. Kizárólag a nagycsaládra tartozott annak 
adása, vétele, felhasználása, szétosztása stb. A földtulajdonnal (szőlőskert, szántó
föld stb.) való gazdálkodást azonban a helyi tanács már szigorúan szabályozta és 
egyénhez kötötte. Ez pedig alapvetően a nukleáris kiscsalád megszilárdulásához 
vezetett. A nemzetség (rokonság) továbbra is ott van a háttérben, de csak mint az 
elődök révén a jogot megszerző, vagy ha szükséges (a férfiág kihalása, adásvétel, 
eladósodás stb.) annak megőrzésén fáradozó, ellenőrző csoport. Ugyancsak a 
nemzetség-rendszerébe illik a nők allatúrája (hozománya).

A nukleáris kiscsaládok tehát részei egy nagyobb közösségnek, a rokonságnak. 
Ezen belül főleg a nemzetség játszott fontos szerepet. A 18. század első felében még 
a nagycsalád intézménye funkcionált. Egy fedél alatt -  egy gazdasági szervezetben 
-  vérségileg is összetartozó kiscsaládok éltek. Erről tudósít számos válakozásról 
szóló irat, naplófeljegyzés és utólag indított örökösödési per. A használatban lévő 
rokonsági terminológiák is ezt támasztják alá. Például 1758-ban a Ferenc család 
öröklési ügye kerül a tanács elé. „Hatan, egy Testvér Atyafiak, hogy Atyai Jószág
ban egyenlőképpen succedáltak (örököltek), abbul is világos; mert Pestis előtt kevés 
idővel, említett Gergely Bátyám Uram több Atyafiaktul elválván maga Jussára vett 
egy Borjas Tehenet, két harmadfu Marhát ... Másodszor pedig Pestis alkalmatos
ságával János, Mihály, György és András Bátyám Uramék halálok után maradott 
Jószágbul hasonlóképpen, minemü részt vett Attyai Jószágbúi...”63 Amikor Péter 
Ferenc (a naplóíró Péter Ferenc apja) 1759-ben testamentumot tett, így kezdte:
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„Elsőben is. Mi illeti Istenben boldogult Eleimről, és édes Atyámról való Jószágot, 
Nevezettesebben a melly Jószág Néhai Péter István édes Atyám egy, más részről 
pedig véle egy testvér Atyafíu Néhai Péter Ferencz Bátyám Uram Maradéki Péter 
Miklós és István között még in Ao. 1726. Atyafiságosasan instituáltatott Osztályból 
egymástól való elváláskor fent nevezett édes Atyámnak jutott, ámbár azon osz
tályról semmi Levél nem költ mind azon által mivel már akkor Feleséges és Gaz
daságot viselt Ifjú voltam ...”64 Ekkor az édesapjának 800 rénes forint készpénz, 6 
jármos ökör, 3 hátas ló, 30 gulyabeli marha, 12 méneses ló, 150 juh, ház, és a házhoz 
tartozó épületek és egy szőlő jutott.

Ferenc Anna -  Ferenc István özvegyétől -  nem követel az ősi jussból, mondván 
„noha én semmit sem kívántam a magam részére; mivel az édes boldogult Bátyám 
Uram engemet mint édes Atya úgy tartott, és Édes Ángyom Asszonyt is búsítani 
sem kívántam; hanem eő Kegyelme maga szíves hozzám való jó szántából ajánlott 
egy nőstény Borjút.”65

1751 elején „Csapó Mihály és János testvér Attyafiak egymástól elválni kíván
ván Jószágokat kettöjök között felosztani szándékoskodnak, s a’ végre élőnkbe jő
vén jelentették mindketten, hogy Házi örökségek és egyéb ingó és ingatlan Javaikat 
magok között a’ mint reménlik Atyafiságossan elosztják; A Házat Mihály /kapja/, 
melyben édes Annyával marad, Jánosnak jövendőben segíteni fog Házat építeni; 
csupán csak Szarvas Marháikat szeretnék emberséges ember által kézre bocsáttani 
... Deputátós Uraimék az Osztályos felekkel Nyilat vonattak...”, de előbb „az édes 
annyoknak ruházattyára és táplálására kiszakasztottak 1 tehenet rúgott fiával. A 
szállást és szántóföldeket a két férfi között egyenlően osztották fel.”66

A nemzetségi elv érvényesülését, továbbélését biztosította az adásvételi, és az 
öröklési rend. Sózó Mihály 1759-ben Gál Jánostól visszaköveteli a megvett szőlőt, 
aki mint „Atyafi (a kinek Nagy Annya Néhai Tálos István édes Annyával egy testvér 
volt.)” 1761-ben „Halas redemptus Lakossának Sózó Mihálynak mint a ... Tálas 
Famíliához Férnek minden jussát” vissza is adják.67 1794-ben Sudár Varga György 
egy másik perben tanúként, mint szőlőszomszéd vallja, hogy „Szokó Pál és Ferencz 
egy testvér Atyafiak, egész Szokó Ferencznek haláláig együtt laktak mint osztatlan 
Atyafiak; Kik együtt laktokban vettek egy Szőlőt.... e Tanú emlékezik a Sár-állás
ban egy házra, melyet említett Szokó Pál és Ferencz Atyafiak építettek...” A per 
során Pál leányai kérik vissza a „mag nélkül elhalt” Ferenc vagyonát, annak felesége 
második férjétől származott gyermekeitől, hivatkozva az 1723. évi 47. törvényre, 
miszerint „akarmi Névvel együtt szerzett jók légyenek azok az együtt Szerző 
Vérekre tartoznak által menni; ha deficial (megszakad) a Vér, a kivel együtt szer
ződött a jószág, és így idegenre míg az együtt Szerző Atyafinak gyermekei vágynak 
nem tartozik az illyen jószág által szállani.”68

A nagycsalád azonban nem lehetett kizárólagos családtípus a településen. Erre 
utal az egyrészt, hogy vannak családok, ahol a házban zsellércsalád is lakik; más
részt, hogy vannak családok, ahol a nő családja fogadja be az ifjú párt. Erre példa az
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általunk ismert egyik legrégebbi végrendelet 1726-ból. Daczi István a 
következőkkel kezdi: „1., Az én Feleségemet hogy elvettem én semmit hozzá nem vittem, hanem 
az övére mentem és eddig abbúl gazdálkodtam, ezért az én adósságomért senki őtet nem háborgathat
ja, hanem az adósságnak az szőlőmbűl kell ki telni...”65 Vékei István felesége Suba Sára 1819- 
ben panaszkodik, miszerint 26 éve maradt özvegyen. A férje az „özvegyi tartására” 
egy pászta szőlőt, két jármos ökröt és nyomási szántóföldet hagyott. 24 évig János 
fiánál lakott, de annak halálával másik fia gondviselése alá került. Gergely fia hama
rosan elprédálta az anyja vagyonát „emellett fő ként úgy meg útáltak, fő képen a’ felesége, 
hogy készebb volt a Házát is oda hagyni tsak engem ne lásson, harmad napig sem jött haza, mind addig 
míg rajtam vég képpen ki nem adtak. El halgatom itt minden potskosságait, melyekkel a’ Menyem illy 
rövid idő alatt kisebített, tsak az egyet említem, hogy ez előtt két héttel a’ fiam 88 Esztendős korom
ban szekérre rakott, és fényes Nappal, nagy perrel Susánna léányomhoz Pálfi János vömhöz hurtzolt, 
már most ezeknél kéntelen vagyok magamat utolsó időmben Halálom előtt békességben meg vonni. 
De mivel ezek is szegények sok apross Gyermekkel vágynak, ’s a’ magok vagyonnyából nem tarthat
nának; kívánom azért hogy Gergely fiam mind azokat valamellyek nekem Özvegyi tartásomra rendel
tettek e mai naptól fogva vöm Pálfi János kezéhez adja...”70 Az is előfordul, hogy özvegységére 
mégis egyedül marad a szülő. 1782-ben Csapi Mihály özvegye Ökördi Ilona keserű 
megjegyzése is erre utal: „Mint eddig, nem tartott egyik vöm, vagy Leányom, úgy ezután sem 
tart, tanultam és tudom boldogult férjemről, hosszas betegségében sem a vők, sem a Leányaink nem 
táplálták, nem ápolgatták...”71

Rokonsági terminológia
A 18. század közepén élő rokonsági terminusok tárháza igen gazdag. A követ

kező vérrokonsági elnevezések dívnak: attya, annya, édes attya, édes annya, testvér 
öccse, nénnye, testvérhúgom, húgai, édes néném asszony, testvérbáttya, bátyám, 
házas fia, nagyattya, nagyapa, nagyannyok, öreg annya, unokaleány, unoka.

Az összefoglaló terminusok a következők: családnév + atyafiai, unokaatyafiak, 
családnév + família, háza népe, maradíka, maradéka, utód, vér, közelebb való vérek, 
két rendbeli unoka, mindkét ágon, leányi ág, fiú ág, rokonság, családnév többes 
számban.

Az alábbi házastársi rokonsági terminusokkal találkoztunk: ura, hites társa, 
férje, felesége, első feleség, velem való asszony (élettárs), ángya, ángyomasszony, 
ipa, napa, napaasszony, ipamuram, mostoha anyja, mostoha, másik attyok, másik 
atyám uram, vőtárs, sógorom, menye, veji.

Nézzünk most néhány példát a ma már nem ismert, vagy nem használatos rokon
sági megnevezésekből! Leggyakrabban használt összefoglaló terminus az atyafi. Ezt 
értelmezik egy konkrét személyre, szűkebb vagy tágabb rokonságra vagy általáno
san is. A Babó István halálakor felvett egyezségben elkülönítik édesanyjuknak alla- 
túráját, ezen belül azt is kimutatják, ami Német István Atyafinak Testamentumából 
(végrendeletéből) származik. Majd megtudjuk azt is, hogy „Ezen Inventált (leltárba 
vett) jószággal az Atyafiak (az anya és öt gyermeke) amint declarálják (kinyilvá
nítják) úgy egyeztek ... Az Hajadon Leány Susánna résziről az édes Annyok és az
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fiú i ágon lévő Atyafiak declarálták, míg az háznál marad és Istennek bölts ren
deléséből szerentséje találkozna, addig tisztességesen táplálják, ruházzák, ki is háza- 
síttyák ...”72

A tanács azt tudakolja 1759-ben, hogy „látta e vagy hallotta e a’ Tanú 
bizonyosann Kecskeméti Gácsi Szűcs István hitvesének Nagy Judithnak édes eleiről 
és Szüleiről Kun Halas Városában ezelőtt cir. 20 Esztendőkkel ... minémű Jószága 
maradott...”73

A vér, familia, tors, maradéki, leányág, férfiág terminusok leginkább az örökö
södési perekben kerülnek elő. 1763-ban Ör. Nagy Istvánná Lehócz Ersébet a Gecze 
Jánosnak átadott javakat csak addig engedi, míg az árváknak gondviselő tútora, 
olyan megszorítással, hogy „két árva gyermekemnek, mind addig jussomból reájok 
által menendő (és nem Gecze famíliára) jussért ne háborgassanak, hanem midőn 
osztán ember kort érnek, és magok gazdálkodni tudnak, akkor szabadok legye
nek...”74 Búza Mihály 1800-ban nem nyugodott bele, hogy nem tudta érvényesíteni 
az elővásárlási jogot, mert távollétében a nagyatyai szőlő árulásakor a felesége aján
latára Némedi Sámuel ráígért 2 ft-ot, így panaszt tett a „Palatinális Főkapitánynál” 
a következő indoklással: „... Minthogy pedig Némedi Sámuelnek ezen jószághoz 
tsak ollyan Atyafísága van hogy ő a felül irt első Osztályos Búza István Bátyánkal 
egy testvér Asszonynak Fia volt ... Én továbbá viselem az Búza Nevet és a’ Tör- 
sökön állok.”75 Gáspár János ingatlan vagyonai között számba vették 1778-ban azt a 
szőlőt is, amelyet a „Kilencz familiától és Kállaiaktól vásárolt.”76 1753-ban az egyik 
pásztorember mondja, „hogy Varga Mihályt nem csak magát, hanem minden Nem
zetségit ismérem.”77 Vas Istvánná Kováts Ilona azt üzente a haragosának, hogy „nem 
volt nékem semmi nemzetségem sem kúrva, sem tolvaj ...”78

„De azt mondhatom, majd mintegy idegent Szegény Szülémmel edgyütt engemet 
botsátottak ki Atyánk házábul ... Holott az én Bátyáim Atyánk Javábul emberkorra 
neveltettek, meg is házasodtak, énnékem pedig mind neveltetésemre, s mind háza- 
sításomra való Jussomat denegálták (megtagadták).”79 -  hangzik a leány panasza 
testvérei ellen. „... az ötsém Magda leánynak bérit ... kértem” -  írja Erdős István 
felesége Kis Borbála, utalva Kis Magda leánytestvére szolgálatért járó bérére.80 
Banga Gergelynének két leánya van. 1754-ben ilyen rendelést tesz: „Valami edgyet- 
más Ruhácskám vagyon azokat mind hagyom és testálom Suska Leányomnak most 
Simony Istvánnénak, minthogy betegségembe és nyomorúságomban ez volt gyá- 
molóm, ha nem hajó szántábúl kíván Judith Leányomnak mostani Kun Jánosnénak 
Testvér Öcsének adni.”81 Előfordul a lánytestvér húgom megnevezése is. A fiatalabb 
fiú szintén öcsémként szerepel. A 18. század első felében az öccs tehát minden fiata
labb testvér megnevezésére szolgáló terminus Halason. Csak később szűkül a jelen
tése.

Bikit Mihály felesége Kutas Kata a Balog-szőlőért perel, mivel „Néhai Balog 
János, Balog Máthé Öreg Atyám Urammal egy testvér. Bátyám Uramnak Szőlejét 
nem tudatik minémü Jussal magának el foglalta, abból engemet mint Vért immedia-
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tus Successori (közvetlen örököst) ki rekesztvén ... Néhai Balog János Bátyám 
Uram Özvegye Kis Ersébet... Kis Ersébet Ángyom Asszony...”*1 Ebből a szövegből 
egyértelműen kiderül, hogy a szülők férfi testvérére vonatkozik a bátyám uram meg
nevezés. A bátyám terminus igen gyakran használatos az örökösödési perekben. 
Csak ritkán különböztetik meg a testvérbátyám, édesbátyám szótól, amely már saját 
édestestvért jelent. A mindennapos helyi gyakorlatban ez nem okozott gondot, 
mivel a közösség ismerte az adott rokonságot.

A házastárs megnevezésére az uram, a férjem és a hites társam egyaránt előfor
dult a 18. században. Úgy tűnik, hogy ezek közül az uram megnevezése a köznapi, 
és a másik kettő a hivatalosabb. Csapi Mihály özvegye Ökördi Ilona 1782-ben írt 
beadványában két terminus is szerepel: „Boldogult Csapi Mihály törvényes Férjem
mel számos esztendőkig együtt élvén ... Uram életében a Leányoknak utolsó és 
végső Atyai s Anyai akaratunkat megmutattuk...”83 1760-ban Jó Susánna Buda Péter 
második felesége végrendelkezik: „... Melyeket minthogy mostani Férjem Házán 
kívül megboldogult Illyés János Urammal kerestem mindeneket hagyok Gyenise 
Ferencz és Illés Ersébettül származott Unokáimnak.”*4 A házasság révén a rokon
ságba került az előbb említett ángyomasszony és a sógor. Az 1749-ben testamentu
mot tevő Patay János a következő személyek javára rendelkezik: Hites Társam 
Albert Judit, Patai János első feleségemtől való fiam, Albert István Sógor Uram, 
Patai István Prédikátor Ötsém Uram, Pap Susánna Húgom Asszony.85 A házastárs 
révén nyilván bővül a rokonság. Antal Györgyné, alias Berkes Ilona özvegységében 
legfőbb segítője a menye maradt, így a végrendeletben is ő az első számú megn
evezett. „/Hagyok/ Berkes Mártonné Menyem Asszonynak mint hogy sok esztendők 
el folyása alatt Özvegységben véle együtt nyomorúságban éltem, hagyok egy men
tét, egy pár csizmát, és fél Ágyat, és valami Aprólékos Jószág az Házban találtatik 
mindeneket!”86 Ugyanez időtájon Kulcsár Mihály ingó és ingatlan vagyonát „Fele
ségének, s Felesége után való Napa Asszonyának” ... hagyja.87 „Kollár István meg 
halálozása után Ipa Albert István az árvák szükségét látván, ... 2 Tavali Borjut elad
ván 12 Rforintokon, melly pénzt nagyobb részént az árvák szükségire forditóttá.”88 
Jósa Nagy János 80 éves senator 1759-ben azt vallja, hogy „Nagy Judit (Gácsi Szűcs 
István felesége) édes Attyával Csizmadia Nagy Istvánnal lévén vő társ és innét jól 
esmerte és tudgya bizonyossan hogy az Exponens Szüleinek halálok után, ezelőtt 
mintegy 20 esztendőkkel a’ Pestisben itt Kun Halas Városában maradott Kamarája, 
Szőleje, 2 borjas Tehene, házi eszköze ...”89

A redemptio és az ahhoz kapcsolódó jogrendszer a nemzetség intézményét egyes 
elemeiben tovább éltette (öröklési jog, elővásárlási jog), sőt az ingatlanokra kiter
jesztve azt megerősítette. A rokonság intézményének működését alapvetően megha
tározta egy konkrét előd (redemptios ős) tette. A továbbiakban e személyhez viszo
nyítják a rokonság számontartását, őrködnek az általa szerzett/váltott vagyon felett. 
A 19. század első felében ezt a szemléletet sikeresen védik. A nemzetség intézmé
nye a háttérben sikeresen működik annak ellenére, hogy közben a családszervezet
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gyökeresen átalakul, és a nagycsaládot már a 18. század második felében felváltja a 
nukleáris kiscsalád. Ennek gazdasági háttere a személyhez kötött magántulajdon 
(ingatlan), amely azonban legalább az ellenőrzés szintjén megmarad csoporttulaj
donnak (nemzetségi tulajdonnak). Gondoljunk csak arra, hogy hányszor rendel
keznek úgy, hogy az özvegyasszony, amíg az elhunyt férje nevét viseli a házban és 
a gazdaságban maradhat, vagy csak a fiúk, a férfi ág örökli az ősi vagyont, az örö
költ házban is mindig a fiú marad. Mindez csak egy erős patriarchális társadalom
ban valósítható meg. Mindez jól illeszkedik a gazdatársadalom érdekeihez, és ösz- 
szességében az egész város társadalmi rendjéhez. A város irányítása pedig a jászkun 
redemptio, a jászkun statútumok és más kerületi szabályok betartásával történik.

A nemzetség, a család bővülhet természetes (születés) vagy mesterséges (örök- 
befogadás) úton. Az örökbefogadás gyakran ugyancsak a rokoni körből történik. Pl. 
„midőn Néhai Öreg Búza Mihály Uram és Felesége Biró Ersébet a természet szerént 
való gyermeküknek nem léteiét a rendes adoptioval (örökbefogadással) kívánván 
kipótolni, velem egy Testvér Condivisionalis (osztályos) Búza János Bátyámat a’ a 
fogadott Fiúságra felválasztották és mind ingó mind ingatlan javaikat nékie által is 
adták” -  írja Búza Mihály halasi lakos 1800-ban.90

Ezzel párhuzamosan fogyhat is a család -  és a nemzetségtagok száma. A leg
gyakoribb, hogy a lányok férjhezmenetelükkel egy másik rokonsági körbe lépnek 
be. A másik eset, hogy az egyén meghal. A családi kötelékből való mesterséges 
kiválást, azaz a válást a 18. században szinte egyáltalán nem, a 19. század első 
felében is igen ritkán alkalmazták. Az 1744-1755 közötti kiskun peres anyagot 
áttekintve megállapítottuk, hogy 6 kiskunhalasi egyént állítottak másodfokon a 
„kapitányi szék elé” a házassági hűség megszegése miatt.91 1798-1818 között pedig 
a jászkun polgári perek között 3 kiskunhalasi házasság felbontása szerepel.92

A 18. században egyik gyakorlat az, hogy az idős családfő, mikor már nős gyer
mekei -  sok éves együttgazdálkodás során elég tapasztalattal rendelkeztek -  között 
megosztotta a vagyont úgy, hogy magának is hagyott egy részt. 1748-ban „Öreg Matkó 
János minden Ingó Bingó és ingatlan Acqvisitumait (vagyonát) maga és Két fiai István ’s János között 
három részre felosztotta.” Az egyik házat, amelyhez kamara is tartozott, István kapta, de 
a másik ház helyett -  mely Jánosé lett, de romladozott lévén -  mikor újat építettek 
Segítenie kellett „fákkal és szekerezésekkel” a testvérét. „Néhai Öreg Matkó János míg élt három 
esztendők leforgása alatt az Osztály után három vagy négy Ízben változtatta Lakását, majd egy ideig 
edgyik fiához, majd ismét onnan másik fiához hordozkodván...”93 Ez azonban a ritkább eset. Az 
általános gyakorlat az, hogy az idős, egyedül maradt szülő gondviseléséről az egyik 
gyerek gondoskodik. A vagyon elosztásánál csakúgy, mint a végrendelet elkészí
tésekor az egyedül maradt szülő megélhetésének, eltemettetésének anyagi fedezetét 
elkülönítik. 1759-ben Csapó János és Mihály testvérek „az özvegynek Interpositiojára (közbe
vetésére) és kívánságára a Nagyobbik Attyafiával Mihállyal az Asszony mint coacqvisitrix (társ) a’ 
Házban maradott; conseqventer (mint utána következő örökös) Jánosnak az udvarban levő Kamara 
Ház helyett oda adódott...”94 1750 június 15-én „Mészáros János meg ellemedett Öreg Anyának holtig 
való táplálására Esztendőnként Ígért Négy Mérő Búzát két pár Fejér ruhát egy pár csizmát 10 lat sót és
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fél Szalonnát.”95 Özvegy Túrós Gergelyné unokái között 1757-ben elosztja a Túrós nevezetű szőlőt. Pál 
unokájának 1/2 pásztával többet ad, mint Jánosnak, „mivel ennek Hajlékában most is él és nyugoszik, 
és holtig is annál kíván megmaradni ’s általa tápláltatok” Saját maga számára is -  táplálás és ruház
kodás céljából -  fenntart még egy pásztát, amely holta után ugyancsak azé lesz, ,,a’ ki életében gond
ját viseli, hajlékában tartja és táplállya.”96

Az egyedül maradt szülő nem mindig volt kedves a gondviselők számára. Az 
egyik özvegyasszony így panaszkodik a bíráknak: „Karczagi Takáts János Féljem mikor 
meghalt, öregségem gyámolítására hagyott 50 borázda Szőlőt, maradt esmét lett holmi házi eszközöm, 
fiam János maradt és hét Leányaim kiházasitása felől parantsolt a fiamnak. Azt is meghagyta, hogy 
engemet míg élek a szőlő hasznából tartson, azután legyen az övé. A Leányokat ki nem elégítette, A 
Szőlőt 46 forintokon eladta, Sem pénzt, sem Szőlőt nem adott. Megházasodott, minden házi ingóság 
nála van, a Pénzbűi nékem semmit nem adott, más házán koldulásban élek nyomorult öregségemben, 
a fiam nem tart, a menyem utál, házokban nem szenved, már utolsó gyermekségre jutottam.” Erre a 
fiú 1780-ban egy listát nyújt be, hogy mi mindent fizetett, mikor „Öreg Atyám 
Karczagi János meg halván. Ebből többek között kiderül, hogy „Zeller Jánostul fel 
kértem kit az Atyám el takarítására két, az Néném kiházasitásra 13 F. 15 xr-t”.97 Molnár Ilona vagy
onát viszont második férje eltékozolta „annyira, hogy meg halván Néhai Molnár Hona még lepedőt is 
más adott alája.”98

A rokonság és az ismerősök meglátogatták a beteget. Kis Péter Balog István 
gyermekkorában árvaságra jutván Tyúkos Istvánnéhoz került és „minemű Atyai Jószága 
volt és testvér Báttyátul osztály szerént jutott” „Tyúkos Istvánnénak gondviselése alá ajánlotta, majd 
Vetsei Attyafiaihoz ment lakni, annak utána visszajövőn, ismét lakását Halasra vette, kétség kivül, 
hogy Tyúkos Istvánnénál hagyott kevés Jószágotskáját is kezéhez vehesse... /majd/ Tyúkos Istvánná 
halálos Ágyában feküdvén, látogatására ment exponenst tudakozta, miért jöttél édes Ötsém? azt felelte 
hogy tsak látogatására jöttem édes Néném Asszony.”99

Temetés, halotti tor
Sok esetben a végrendeletben előre gondoskodnak a temetésről és az azt követő 

torról is. Az 1761-ben végrendelkező Lantos János özvegye Kováts Juditnak többek 
között egy tehene és két rúgott borjúja van, melyet János nevű katona fiának hagy. 
Ha pedig meghalna, „a két marha Bósér István mostani Gondviselőmé /lenne/, az egyik rúgott 
Borjúm pedig az toromra vágattasson lé. Kamarám halálom után el adattassék az ára takarítatásomra 
maradjon.” Miután Bósér István eltemettette az özvegyet számba vették, hogy mibe került a temetés, 
íme: „Tiszteletes Uramnak Predikállásért 2 forintot, Harangozásért 5. Márjást 2 Garast, Mester Uram
nak 1 máijást és 3. Garast, Deszkáért 10 Garast, Harangozónak 1 Marjást, Koporsó Szegért 10 cara- 
jcárt sora 1 Petákot, Borsra 4 Garast, Fagyas Ferencznek 1 Petákot, Takácsnak 8 crajcárt Gyertyáért 11 
Carajcárt, Bor ára 3. forint 19 Carajcár. Sárga Szegért 2 Máijás, Fekete Gyoltsért 26 Garast és 1 karaj
cárt, Szalonnáért 2 font 3 peták, János Görögnek 1 Márjást, Sámfái Jánosnak 5 Garast” adtak.100 Dimo 
János halasi boltos feljegyzéséből tudjuk, hogy Tavi János sógorának temetésekor 9 f  29 xr értékű tex
tíliát vásároltak, ami állt a következőkből:

3 rőf mosot vásznat a f. 1 x 6 = f3 x 18
3 rőf fátyolt nyakra valónak = 42

tzémát Selmet és csipkét = 8
7 rőf fehér gyótsot a x 15 = 1 45
7 rőf fekete gyotsott a x 12 = 1 24
3 rőf és 1/2 Csalan patyolatod 42
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3 tutzet Sárga Szeg a x 30 1 30

Summa f  9 xr 29

Ezek a textilek minden bizonnyal a halott felöltöztetéséhez, valamint a szemfedél 
és más halotti lepel elkészítéséhez kellettek. A koporsót 4 szál deszkából (2 flór. árú) 
1 fi 15 xr-ért csinálták meg. A temetésért a Tiszteletes Prédikátor Urnák 1 fi. 90 xr- 
t, fizettek. A Rektor Ur 20 xr-t, a Deákok 14 xr-t kaptak bizonyára az éneklésért. A 
Harangozónak 17 xr-t fizettek azért, hogy meghúzza a harangot. A temetést tor 
követte, amely ugyancsak költséggel járt, mégpedig:

Husért fl 2
Szalonnáért X 29
Borsért X 7
Sóért X 5
Kása 7 icce X 12
Bor volt 2 Ako 4
Kenyér 5
A feljegyzésből azt is megtudjuk, hogy „Negyedfél hétig volt beteg addig min

den étzaka elégett 4 szál gyertya, /amely 1 fi. 40 xr-ba került/ és a Szenvedésünk. 
Ezen kívül magamnak idehaza kellett lenni, hogy a hitvesem nem bírt véle, embert 
kellett osztán fogadni 3 hétig melynek minden napra fizettem 1 márjást, melly 
tészen 6 fl. így a háznál való költség Idest 31 fi 58 xr.”101

1761-ben Orbán Istvánná halálakor vagyona számbavételéhez megkérdezték 
Buda Szabó Mihály hitvesét -  akivel 15 esztendeig kereskedett, „hol Diót, Mogyo
rót, s egyéb Gyümölcsöket árulván”, -  neki a következőket mondotta néhai Orbán 
Istvánná: „No Kata Néném, van már hálá Istennek 90 forintom el téve, de nem mon
dom senkinek is, mert ha öregségre jutok, abból kell élnem, nem bízhatom a’ 
fiaimhoz, mert azok is Szegények, engem nem tarthatnak.” Halála előtt negyed nap
pal elmondta a tanúnak, hogy temetésének solenitására (megtartására) 12 forint félre 
van téve. A másik tanú Kispeti Balog István özvegye Orbán Susánna pedig úgy nyi
latkozott, hogy Orbánné azt mondta: „ha hirtelen halálom történne néktek most 
mondom hogy az Eklésia számára 10 forintokat, Tiszteletes Prédikátor Uramnak 
egy Aranyat, Oskola Mesternek 1 forintot, harangozónak 1 Márjást adgyanak, fél 
mázsa húst torára hozzanak.102

1760-ban Csete Pap Sámuel 3 tavalyi ökröt hagy „takarítására”.103 Bacsó István 
halálakor a torra 1762-ben levágtak egy tavalyi marhát.104 A halotti tor általános 
étrendje minden bizonnyal a marhahúsból készült étel volt. A torokon számosán 
jelen lehettek, amelyre a felhasznált hús mennyisége is utal. Ilyenkor a rokonok 
segítettek a házkörüli teendők ellátásában. Buda Szabó István 24 éves legény is 
jelen volt „Buda Szabó Mihály Uram házánál -  emlékezik vissza Kozma János 
felesége Buda Ilona 61 esztendős -  Látta a Tanú hogy mikor már hivatalos vendégek 
a torból eloszlottak, a székeket, kulacsokat számon adott volna /számolta, ren
dezte/.” „Tisztességet akartam tenni az Atyámfiának.” -  magyarázta jelenlétét a 
legény.105
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Élet a házon kívül

A közösségi élet színterei a településen
A családon belül pozitív megkülönböztetésben van része annak a fiatalnak, aki a 

családi házban maradhat örökösödési egyezségkor, vagy a szülők halála esetén. 
Rendszerint a legifjabb fiú kerül ebbe a helyzetbe. 1763-ban „Ferencz Péter és 
György testvér Atyafiak atyafiságosan egymás között minden jószágból meged- 
gyezvén instálnak a Nemes Törvényszék előtt, hogy az Ház és ahoz tartozandó min
den örökség judicialiter (bíróilag) betsültessen meg.” „Az ingóságot 80 
r/énes/f/orin/tra becsülik, melynek fele lesz az édesanyjoké. György legkisebb fia 
azért is országunk élő törvénye szerént a házban meg marad. Báttyát Pétert az házi 
jussából 20 írttal fizetvén, ’s az egész házi örökséget manuálhatja (kézhez vehe
ti).”106 Válakozás, osztály esetén tehát valakinek más lakóhelyre kell költöznie. Sze
rencsésebb esetben az ősi telken tudnak egy másik épületet építeni. Ezt azonban 
tűzvédelmi okokra hivatkozva a tanács nem nagyon engedi. Az akolhely látszik még 
beépítésre alkalmas területnek. Nagyobb az esély, hogy az építkezéshez a magistra
tus hozzájárul, ha redemptus családról van szó. „Fekete Márton Ház hellyet instál, s 
mint hogy felesége Takáts Katalin jussára N/emes/ Districtusoknak Determinátiója 
(határozata) szerént, az Instáns (kérelmező) is Redemptusnak reputáltatik (tartatik), 
a Redemptusok/na/k pedig Házbéli fundus nem elegenáltathatik; (adattathatik) azon 
okbul az Instánsnak resolváltatott (határoztatott) ház fundus, vagy itt a’ Város 
Temetőjénél, Modok Gergelly Uram háza végében való Tó fenék hellyén, vagy Vas 
János Uram Esztrengájánál, töltsen és építsen, mert másutt hogy az Házakat szorit- 
tsuk, vagy valamely Redemptus Lakosoknak kerttyét vagy Aklát foglallyuk, nem 
lehet.”107 Ebben az egy ügyben benne van szinte minden szabály, ami szerint 
építkezhettek a lakosok. A közösség által meghatározott szabályokon belül azonban 
számítanak a toleranciára is. Erre szemléletes példa Csapó Jánosnak a kerületi 
kapitányhoz írt levele. „Történt mi testvér Atyafiak Csapó Mihály, és Csapó János, 
az elmúlt esztendőben elváltunk vala egymástul; és akkoron jutott vala ennekem egy 
Kamora. Én azon Kement akartam vala eriggálni (készíteni). De azt nem engedte 
meg Péter Ferentz Uram; Sőt Sok Ízben és rendben kértem Ház hellyet a Nemes 
Tanácsúd, de semmiképpen azt meg nem nyerhettem, és így késztelenség alatt vet
tem az alszegen egy rósz vén Házat, De az elmúlt heteken ezt el adtam vala, Mivel 
mind magam, mind jószágom ottan szokatlanok voltunk; lévén olly reménségb/en/, 
hogy a felszegen építsek magamnak Házat, a meg szokott hellyen, mivel földeim is 
ottan közelebb lennének, Marhátskámnak is szokott járása lenne, erre nézve Péter 
Istvánná Asszonyom régi esztrenga helyét Édes Atyánkrul rám maradott akol 
hellyen Felcseréltem vala a’ Nemes Tanácsnak Intimatiojabul (beleegyezésével), 
mellyben Péter Ferentz Uram is meg nyugodott vala; és dolgunkat jova háttá...”108 A 
megszokott környezethez való ragaszkodást olvashatjuk tehát ki e levélből. Az,
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hogy egy épület hol helyezkedik el, még fontosabb a középületeknél. A város 
középületeit más tanulmányok már részletesen leírták, így itt most csak arra térünk 
ki, hogy milyen lehetett az élet e fórumokon.109

A 18-19. században a szórakozás egyik színtere a kocsma volt. Közülük is a leg
fontosabb a város központjában lévő Vendégfogadó. Betértek ide a vásározók, a 
városba bejövő pásztorok is. A vásárokban megkötött alku után az áldomást rend
szerint a vendégfogadóban itták meg. Máskor borozgatás közben beszélgettek, de 
verekedés is előfordult. A renitenskedőket a vachterek rendreutasították, vagy felkí
sérték a városházához. 1763-ban ifjú Kalmár János a Löki Nagy Andrással való 
nézeteltérésének rendezését „nem törvényes uttyán kereste, hanem Vendégfoga
dónkban többek előtt nem irtózott gyalázni, kortsmárolni.” Az is kiderül, hogy „L. 
Nagy András Líraimnak András nevő fia most legközelébb múlt Újesztendő napján 
Béresek fogadásának alkalmatosságával Bérest fogadni az Vendégfogadóban ment, 
és ott mihelyst I. Kalmár János ötét meg látta azonnal reá támadott ’s ily szókkal 
fogott hozzá. Nó András Deák, meg huncztutoztattál Apáddal, ügyé?”110

A plébános 1786 január 5-én panaszt tett: „Városunknak Musikásai semmi külömbséget 
sem tesznek a’ musikálásra szabadított és tiltott napok között: Péntek, Szombat és Vasárnap között. 
Gyuri Névű Musikás Ujj esztendő napján kezdvén tegnapi estig mindenkor Musikált. Gyere Névű 
Musikás pedig az előtt még Szombaton el kezdette ... Igaz ugyan az, hogy Dajka János Nemzetes Péter 
István Ur küldéséből Ujj esztendő Nap előtt nálam voltt, és a musikát Ujj esztendő napjára, a Béresek 
mulatságára kérte.”1" „Bús Tót István ezelőtt negyed nappal az Alsó Pincében borozván, ’s részeg
ségében Albert András Uram István nevű Szolgájában minden ok nélkül belé kötvén ártatlanul egy bot
tal a Szeménél ... megütötte.”112 „Máskor, nevezetesen 1762 december 20-án Daczi János Uram, mint 
Várassunk hiteles Hadnagya által referáltatott, hogy Lakk Ferencz Hajós András Uram Béressé tegnap 
a Vendégfogadóban Bús Tóth Istvánt pofon ütötte, hajánál fogva hurczolta, vonta.” Az esetet látta 
„Nyavaja János Búza Istvánná Aszszonyom Szolgája, ismét Geruldig Ferencz Kőmives Legény”113 Egy 
másik alkalommal „Karju István Péter Mihálly Uram fejős juhásszá a’ Vendég fogadóban Királly 
Györgyöt minden ok nélkül szóval agrediálta (inzultálta) botot fogván hozzája bottal kétszer meg 
ütötte...”1145 A kocsmákban zenére táncoltak is. Oláh Jancsi Kiskőrösről való 17 esztendős 
kanászt vallatták 1759-ben, hogy ki lophatta el a „Szebenből való Moldova János Szabadkai 
Göbölyösnek a pénzét és miképpen. ... Igazán megvallom hogy azon Moldova János Göbölyös midőn 
tegnap estre itt a Halasi belső Vendégfogadóban másodmagával ivott volna, tánc közben a’ tarisznyáját 
melyben volt a’ pénze is borivó társa mellé letette volna ...”115 Táncolás végett nők is betértek a 
kocsmába. A zenét hegedűs cigányok szolgáltatták.

Egymás házához is be-betértek esténként. E beszélgetéseknek, borozgatásoknak 
a takarodó fújása vetett véget. Attól kezdve idegen nem tartózkodhatott a házban. A 
rendre felügyelő tizedesek, hadnagyok e szabály megszegése esetén egy-egy kika
pós özvegyasszonytól az ott tartózkodó legényt felkísérték a községházához, hogy 
áristomba zárják. Lánczos Ferenc 23 esztendős szolgálat nélkül való betyár vallja, 
hogy „Daczi János Uram a Város Hadnagya hozott Arestomban a vendégfogadóból 
... Éjfél után volt az idő egy óra tályban a’ Vendégfogadóban boroztam Vas János 
Béressével és egy Obsitos Katonával, a Tizedes parancsolta, hogy már a borozást 
hadnám el, és mennék szállásomra, én a Parancsolatnak nem engedelmeskedtem, az
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éjczaka vigyázni szokott tizedest Banga Pétert eltaszítottam.”116
„D. Csonka Gergely Ö. Matkó Jánossal bizonyos Árok tőttésen öszve háborod

ván ... Matkó István oda érkezvén Attyán tett motskosságokért bosszút állni kíván
ván Csonka Gergelyt annyira meg sebesítette hogy Borbély curája alá magát adni 
kínteleníttetett.. ,”117

A férfiak nemcsak közterületen, de egy-egy magánháznál is összeverekedtek 
egy-egy alkalommal. „Ifjú Modok János tegnapi napon Jósa Péter Uram portáján 
lévén Bibó György Uramnak Márton nevő Béressét bajnokra hívta,” és össze
verekedtek.118

A férfiak találkozóhelye volt a malom is. Ide jártak rendszeresen őrletni, ahol, 
míg sorukra vártak sok mindenről szót váltottak. Egy alkalommal Székely Ádám „a 
Malom előtt sok emberséges emberek előtt” a város nótáriusát szidalmazta.119 A 
malomban „sor szerént” történt az őrlés. „Kovács György reá fogván a’ Malomra 
azonnal búzáját a’ Garatba feltöltötte, Lovait béfogta.” Az időközben visszaérkező 
László Péter ezt nem akarta engedni. A molnár azt tanácsolta nekik, hogy ,jobb 
inkább öszve fogván ketten négy Lóval, kettőjüknek Jussokat őröljék le ...”120

A „város közönséges házához” (városháza) mentek az emberek mindenféle 
hivatalos ügyet intézni. Rendszerint a család férfi tagja az ügyintéző. A nő csak 
akkor ment a városházára, ha tanúként vagy sértettként hívatják. Ott tartózkodott a 
bíró és egy-két tanácsbéli, akiknek bejelentették az ingatlan-eladási szándékot, vagy 
éppen az elővételi jog érvényesíttetését, ahová panaszt tenni mentek, ahol befizették 
az adót. A magistrátus is ott ülésezett, a tanács hetente kétszer tartott gyűlést.121 
Onnan rendelték ki a deputánsokat (általában 2 tanácsnokot) egy-egy feladat megol
dására (pl. földmérés, inventárium felvétel, osztály az örökösök között). Itt kapták 
meg feladatukat a különböző városi tisztséget ellátó személyek (tizedesek, had
nagyok, kisbíró stb.).

A nők tartózkodási helye a ház, az udvar és az utca. Leggyakrabban ezeken a 
helyszíneken találkozunk velük. A házban végzik a családi munkamegosztásban 
rájuk háruló feladatokat. Munkájukról leginkább csak akkor esik szó, ha valaki 
érkezik hozzájuk. „Kis Anna Kazai Mihály hitvesse Annor, cir. 21. ... háza előtt az Udvaron Árpát 
tsépelvén ... látta, hogy Sajtos Gergelyné Tóth M. Gergelyékhez ment, onnan maga Leányát Len 
bugázni hívta volna, Len bugázni ugyan el nem ment, hanem ment a Szőlőbe...”122 „Bibó Susánna 
Néhai Botár János Özvegye mintegy 32 esztendős ... a közelebb múlt hétfőn estve Tehenek fejése után 
... Torma Istvánná Asszony házához menvén beszélgetni, a Pitvarban volt Torma Jánosnéval Matkó 
Ersébettel ...”123 „Borss Katalin Bangó Istvánnéval együtt a Kúton mostak és Borss Katalin s Buda 
Mihályné ketten pereltek...”124 „Horváth Pálné a szemetet Botás Jánosné ablakja alá tolván, ezt hogy 
látta Botás Jánosné feddette, hogy miért tolná oda az útban az szemetet, holott ott szokták kivinni a 
halottat ...Földvári Judith Nyújtó Jakab hitvesse Annor cir. 20. a kútról jővén ... velejött az ivókútról 
Turoczi András 34 éves özvegye. Kovács Péter szolgája Bódi Katalin (cir. 30 éves) azt vallja, hogy 
Horváthné a maga Pitvara ajtajában állt, Botás Jánosné pedig az udvarát sepregette.125 Patay Jánosné „a 
fellyebb való napokban maga háza előtt Tót Mártonné zsellérjével kinn üllvén ...”126

Lokális alapon szerveződik a fonó. Szomszédasszonyok, leányok járnak össze
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egy-egy házhoz fonni téli estéken, miközben kicserélik híreiket, értékelik, sőt 
ellenőrzik egy-egy nő viselkedését. Különösen szem előtt tartják azokat a nőket, 
akik este valamelyik akolba mennek. A házastársi hűség megszegésének és a paráz
nálkodásnak a színhelyei lehetnek ugyanis ezek. Valószínűleg a legények esti 
tartózkodási helyei az akiok. Ők bizonyára ott is alszanak. A legények, a szolgák, 
béresek gondozzák az állatokat. A férfiak idejük legnagyobb részét a határban töltik. 
A szálláson vagy a szőlőben tevékenykednek.

r

Elet a pusztán

Míg a nőket az utcán, a beltelken éri a legtöbb inzultus, a férfiakat a kocsmában. 
A férfiak a határban tartózkodnak legtöbbet, munkájuk odaköti őket. A szolga meg
rakja a szekeret, behordja a takarmányt. Mivel a halasi gazdák mobilizálható tőkéje 
az állatvagyonuk, így arra különösen nagy gondjuk volt. Az állatok őrzését pász
torokra bízták. Amennyiben állatkár érte a gazdát, felelősségre vonta a bujtárt vagy 
éppen a számadót. Leggyakrabban a bojtárok vallatásával igyekszik a magistrátus 
kideríteni, hogy ki lopta el az állatot, vagy ki vagy mi okozta vesztét. Anélkül, hogy 
a gazdálkodást vagy a pásztorkodást mint munkafolyamatot részletesen bemutat
nánk, csak arra vállalkozunk, hogy érzékeltessük röviden a pusztai életet.127

A gyakran más tájakról a halasi határba kerülő pásztorok egymás között adják- 
veszik a lopott állatot, vagy éppen levágják. 1762-ben Vas János Uram Gulyássá 
Kömye Jánosra rávall a bojtára. A jankováci gulyáról odatévedt tehénnek a borját 
szép kövérnek látván a gulyás azt mondta: „meg kellene enni ezt az jó Borjút”. 
Másik alkalommal egy odatévedt meddő tehén szarvára „kötelet vetvén megfogta”, 
és odaadta a bojtároknak, de azok elengedték. Harmadszor „Boné István Uram 
tavali Borját elbillegezte, jegyezte”. Negyedszer egy bitang borjút felfogott és Per
nye nevű fejős Juhásznak „egy pár fejér ruhájért eladta.”128 „Szilágyi István Uram 
kanássza Téglás György Tari István és Péter Mihály Uraimék Kanásszaival sertéssét 
mintegy három esztendőst tolvajul le vágván megették...” „Az fejős és nyáj juhá
szok az Telkekben, őszi és tavaszi vetésekben a Juhokkal keserves és elszenved- 
hetetlen károkat szántszándékkal tésznek...” „Szalma György Tót János lakosunk 
fejős juhásza vádoltatott Gazdái által hogy az Juhokrul harangokat lopott el...” 
„Hodos András ... télen Egyed István Uramnak szalmázója lévén egy Tavali Tinó 
borjúját szórtén el vesztette...”129

Gyakran megesett, hogy a pásztorok a juhhúst elfogyasztották, a bőréből bundát 
készíttettek. 1760-ban a nógrád megyei Nagytapolcsányból származó Szűcs, alias 
Gonosz Tompa Istvántól kérdezték a halasi bírák: „Hány bundát vartál a’ Télen, hol 
és kiknek vártád?” A válasz rá: „Tompa Pistának edgyet Antal János Csikossának 
Bikádinak egyet Gulyássának is egyet Ferencznek, Kanászának is edgyet Göbö
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lyösnek egyet a’ Juhásznak is edgyet.” „Hol vetted a’ Bőrt annyi Bundának?” 
„Antal János Úr cselédjeinek ki adván a’ Juhász, a’ Bundás Gazdák kiki a’ magáét 
hozzám hoszta.” De a pásztorok között is kialakulhatott érdekellentét, ami segített a 
tanácsnak kideríteni az igazságot. Ezúttal Tompa Pista ellen vall pásztorunk: „béribe 
ígért bundának való bőrökért kezdette a’ Juhokat vagdalni, és ezt elleneztem 
nékie.”130

A lopások kiderítése közben számos egyéb adatot is megtudhatunk a pász
torokról, így például a viseletűket, az étkezési szokásaikat, és megismerhetjük azt a 
térben és időben mozgalmas életet, ami jellemezte őket.

A lovat ellopó embert így írja le egy szemtanú: „fiatal legény és bajusztalan volt, haját 
két felől csomóba hordozta, sarkantyús csizmája volt, csákós fekete süvege volt, de a csákója felakaszt
va volt.”131 Érsek Ferencz juhászbojtárt azzal vádolják a gazdái, hogy „miképpen tegnap előtt ... a 
Szamárral kenyérért bé jött volna, ’s a szamarat semessen (sebesen), és véressen vezette Bikit István 
Istállójában bé kötötte, ...atzéljával sértegette a szamarat, azon való bosszúságából, hogy a szamár ötét 
valamely sövénynek szorította, ’s a szorítás közben a szűrit el szakasztottá.”132

Kis Istók 20 esztendős csikós vallja „Hétfőn reggel az Halasi földön Harka Szélbe el hagyván a’ 
Lovakat, bé mentem a Harkai Gulyáshoz a’ véget hogy valami kis folöstökömöt kapok, amint hogy 
Tarhot is ettünk ...”133

A halasi ember kapcsolata a külvilággal

Bellon Tibor tanulmánya és néhány itt közölt adat is érzékelteti, hogy a halasi 
társadalom legmozgékonyabb rétege a pásztoroké. Származási helyüket tekintve azt 
állapíthatjuk meg, hogy a 18. század közepén elsősorban dunántúliak, (Somogy, 
Zala, Győr, Veszprém, Tolna és Fejér megye településeit jelölik meg szülőhelyükül,) 
valamint a közelebbi Pest megyéből valók. Elvétve kerül a halasi pusztára hevesi, 
nógrádi vagy tiszántúli pásztor. Rendszerint több állomáshely után jutnak Halas 
határába, de sok esetben innen is tovább állnak. Egy helyen csak 1-2, vagy néhány 
évet töltenek. Továbbállásuk oka sokszor az, hogy valamilyen állatkárt okoznak 
gazdájuknak, nem tudnak elszámolni a rájuk bízott jószággal. Az ellopott állat pénz
zé tevése, az elveszett állat keresése, és új munkahely keresése céljából kelnek útra. 
Otthonosan mozognak a határbeli kocsmákban, a szegedi, a bajai, a kecskeméti és 
más vásárokban. Leggyakrabban a paksi réven mennek át a Dunántúlra. Tiszántúli 
emberrel legfeljebb a szegedi vásárban vagy börtönben találkoznak.

Nézzük a pásztorok szándékát, cselekedetét és útját e példán keresztül: Kerek 
Jóska a 18 esztendős Táczról (Fejér megye) való gulyásbojtár 1759-ben így adja elő 
élete sorát: „Ezelőtt négy esztendőkkel elsőbben Ravasz Györgynél Béresül, azután 
Eresztői Gulyásnál bojtárul, tavai pedig Péter Ferencz Úr Gulyájánál szolgáltam, 
most pedig Boros Ur Gulyája mellé vagyok szegődve bujtárúl.” Elfogatásának okát 
így magyarázza: „múlt tavaszkor hazámba szándékozván vissza menni, s a végre 
amely kisded deres Kanczát egy him Borjún és három forintokon vettem Kiskőrösi
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Csikóstól Sutrik nevűtűi, tehát azon deres kanczát bizonyos Szegedi Gulyás bujtár 
Pista nevű (a’ ki amint hallom SztMárián vagyon fogva) N. Bács Vármegyében 
situált Ivánkái pusztán mint egy erőszakkal tőlem el csalta, adván érette egy egér
szőrű paripát mely paripát amint hallom KunSzMiklósról lopott volna el, ezért 
gyanússágban keveredvén én is megfogattam... az egérszínű paripát Szegedi Pusz
tán Lencse nevű Gulyásnak öregbik bujtárjának Pista nevűnek adtam el 41 forin
tokért.”134

A Győr megyei Kajáiról való Magyar Péter hét esztendővel ezelőtt jött Szabad- 
szállásra, ahol egy évet béresként, kettőt gulyásbojtárként töltött. Aztán Bajára ment 
gulyásnak, majd betyárkodott. A következő ősztől Szent György napig a kiskőrösi 
szilaj ménes mellé szegődött.

Állandóan úton vannak a göbölyhajtók, a kereskedők hajtólegényei. A 18. század 
közepén még gyakran találunk olyan gazdákat, akik maguk is járnak a vásárra 
marhát adni-venni. A kereskedésre összefognak. E családok életét jelentősen befo
lyásolja az állatokkal való törődés, a vásárra járás és a kereskedőtársak, a hajtők 
között kialakult munkarend. Ehhez tőke kell, valamint egymás iránti bizalom. Az 
állatok ismerete mellett jól kell tudni tájékozódni az utakon, ismerni kell az alku
dozás minden fortélyát. Ennek ellenére is megtörténik, hogy a kereskedőtársak 
között megromlik a viszony, főleg akkor, ha a vállalkozás balul üt ki. Kecskemét, 
Pest vásárain fordultak meg leggyakrabban, de jártak Jankováczra, Bajára, Pécsre és 
Szekszárdra is. Az állatkereskedelem útvonala Halason vezetett keresztül. így Bács 
megyei, más nemzetiségű göbölyhajtókkal is találkoznak a halasiak. 1759-ben egy 
göbölyhajtó társaság tagjai: Tivadar Péter, Kraiván Sándor hadai (Bács megye), 
Preszcsányi Koszta iklári (Erdély) származású, Zachariasztreb szebeni (Erdély) ifjú 
verekedett össze a kecskeméti vásárról jövet a tázlári vendégfogadóban.135 A váci 
vásáron eladva a marháikat, ugyancsak Halason keresztül vezetett az útjuk azoknak 
a rácoknak 1745-ben, akik látták, hogy egy törököt kifosztottak, egy görög keres
kedőt itt öltek meg. A Muszta Basa fogadott kocsisa temerini rác volt, az előttük 
menő kocsin hopodiczai (hrszpodicai) rácok ültek. Angyelko karlováci görögöt 
végül Halason temették el.136

A forspont is utazásra szólította a halasiakat. 1759-ben például sót szállítottak 
Szegedről, fát Dorozsmáról. A forspontosokat kirendelt magistrátusbéli és tizedesek 
irányítják. A „közönséges város szükségére Dorosmáról többekkel együtt Székely 
Ádám Ur szekere is hajó darabokat hozván ... indulattya szerént a’ Város Piaczán 
Ország uttyába akadálynak parancsolta cselédjei által le hánni.” -  fogalmazzák meg 
ellene a panaszt.137

A halasi ifjakat tanulni Pápára, Sopronba, Pestre és Debrecenbe küldték, mint 
arról már fentebb írtunk. Az elöljárók generális és partikuláris gyűlésekre mentek 
Jászberénybe, Kiskunfélegyházára és a többi kiskun helységbe. Főleg a redemptios 
ügyek kapcsán megfordultak Bécsben, és ugyancsak hivatalos ügyeket intéztek 
Pesten. Mivel a város elöljáróságába bekerült nemesek párválasztási szempontjai
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között első helyen szerepel a hasonló társadalmi státuszú családból való választás, 
így gyakran igen távolról hoznak maguknak feleséget -  ezt jól példázza a már bemu
tatott Péter család házasodási gyakorlata -  így vannak vidéki rokonok is. Náluk az 
atyafilátogatás bevett szokás.

Kiskunhalas mobil rétegéhez tartoznak még a szolgák és szolgálók, akiknek míg 
nőtlenek több állomáshelyük van, de miután életük párját megtalálják, rendszerint 
az adott településen maradnak.

Jászkunság-szerte nagy azoknak a száma, akik szeretnének a Kerületben 
letelepedni. Iparosokat, szolgákat, pásztorokat egyaránt találunk közöttük. 1759-ben 
a halasi tanács igyekszik felmérni a városban tartózkodók számát, és felülvizsgálni, 
hogy jogos-e az ittlétük, vagy sem. 37 személyt vesznek számba, akik közül 8 pász
tor, 3 betyár, 1 zsellér, 1 szolga, 1 iparos legény, 1 pap, 1 szőlőcsősz, 1 tömlöctartó 
hajdú, 11 nő, 8 férfi minden különösebb foglalkozás nélkül.138 A szökött jobbágyok 
jászkun kerületi összeírása szerint, 1774-ben Halasra 5 férfi és 6 nő költözött be.139 
A lakosi jog  megszerzése nyújtott teljes biztosítékot arra, hogy a közösség tagjai 
sorába fogadta az illető személyt. A befogadás kritériumai voltak: olyan munkát 
végezzen, amire szüksége van a halasiaknak; a közterheket vállalni tudja; a közös
ség szabályait betartsa. 1783-ban Varga István árendásnak ,,a’ Városban Lakosul 
való bejövetele megengedtetett, még akkor a’ Városi Lakosoknak száma nem volt 
ollyan nagy, mint most; de minek utánna rész szerént az Hazafiak szaporodása, rész 
szerént más hasznos lakosoknak bé-vétele által a’ Városnak lakosi meg-sokasodtak, 
... új lakosra szükség nincsen ..., midőn a’ Városban való lakás meg engedtetett is, 
azért nem jött bé a’ Városba lakni, hogy tellyes életében, a’ pusztákon szabadon, ’s 
minden köz szolgálat nélkül lakván, nehéz lett volna nékie a Városi Lakással 
edgyütt járó köz terheket hordozni, ’s a felsőség és közönség szükségére való szol
gálatokat tenni...”. Ilyen indoklással 1793-ban elutasítják a kérelmét.140 E kérelem
ből azt is meg tudhatjuk, hogy amikor még kevesen lakták a várost, akkor „azon az 
okon is engedékenyebb volt az elöljáróság, azon okon vétettek bé Lakosoknak, hogy 
mind már régtől fogva, mind nevezetessen a’ múlt Török háborúban a’ terhet itten 
hordozták.” A közterhek vállalása a redemptio után mindig a legfontosabb szempont 
volt a tekintetben, hogy a lakos milyen jogokban, kedvezményekben részesülhet. A 
beadványok mindig e tényekre való hivatkozásokkal fogalmazódnak, legyen az por
takérés, ingatlanvásárlás, stb. 1811-ben például Bor Ferenc birtokos gazda így tá
masztotta alá szülőföld igényét: „Én olyan szerencsétlen Ember vagyok, hogy a’melly Szőllőt 
a’ Feleségem Jussán bírtam, a’ Hegyes férfi Succesorok által indított Processus által annyira el vesztet
tem, hogy tsak egy nehány borozda maradt. Egy felől Redemptusi Állapotom, és abból következő 
Jussom; más felől az, hogy én ökör szekérrel és Lovas kotsival szoktam a’ Királlyi és Városi Terheket 
viselni, ezenkívül mindenkor magamat, mint Jámbor, hűséges, és senkinek kárt nem tévő Lakos úgy 
szoktam Comportálni, ezeknél fogva mondom tellyes bizodalommal folyamodok a’ Ns. Tanátshoz 
alázatosan instálván, hogy illy tetemes károsodásom, és el familiásodott Állapotba méltóztasson nékem 
a még ki osztandó Szőllő földek közzül egy darabot szokott fizetésért resolválni és kiméretni.”141

A lakossá nyilvánítás azonban még nem jelentette azt, hogy a közösség tagjai is
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azonnal befogadták az új személyt. Hosszú évtizedek kitartó munkájával és visel
kedéssel kellett azt kiérdemelni. Ezt érzékelhetjük abból a periratból, amelyben 
Emericus Professzor Németh Ferenczet böcsmérli 1833-ban a Sándor Gergely: 
„Kend itt csak Jövevény -  nekem az apám is redemptus volt -  én is a vagyok.”142 A 
törzsközösség a kun származás bizonyítása minden bizonnyal előnyökkel jár még a 
19. század elején is. Ezt bizonyítja Kaszap József 1801-ben írt kérvénye a városi 
tanácshoz, mi szerint „a fiának arról kér igazolást, hogy született kun fiú”.143 A 
redemptio biztosította jogokra itt részletesen nem térünk ki, mivel azt más tanul
mány tárgyalja. Álljanak itt befejezésül Imrő István halasi lakos 1800-ban írt lev
elének kezdő sorai: „Az én Famíliám szinte Halas Várossának meg szállásától 
fogva, a melynek tsak nem 500 esztendeje, ámbátor sok féle üldöztetések és siral
mas idők között is mindenkor helyt álló volt, és Felséges Koronás Urainknak 
hűséges szolgai adófizető Népei voltak...”144
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Az ágyszéktől a selyemkanapéig 
A kiskunhalasi lakáskultúra változása 

1760 és 1850 között
Granasztói Péter

A házbeli élet az emberi létezés egyik alapvető formája. Vizsgálata segíthet el
múlt korok vagy mai közösségek működésének és jellemzőinek a megismerésében. 
Tanulmányunk fő célja a lakáskultúra formai jegyeinek elemzésén túl a társadalmi 
jellemzők feltárása, hiszen egy ilyen megközelítés még érthetőbbé teheti egy 18-19. 
századi mezővárosi társadalom életét.

Az elmondottakból következik, hogy a lakáskultúra kutatójának a formai jegyek 
feltárásán és megismerésén túl, kutatnia kell a házat és a házbelsőt kialakító tár
sadalmi és kulturális jellemzőket is. A társadalmi és kulturális szempontú megköze
lítés fontosságára, ami a házban élő embert állítja a vizsgálat középpontjába, már jó 
negyven évvel ezelőtt felhívta a figyelmet Gunda Béla és Vajkai Auréll.1 Az általuk 
kitűzött célokból kevés valósult meg a hazai és a külföldi kutatásokban, amit bizo
nyít, hogy a közelmúltban számos elméleti tanulmány hangsúlyozta a lakáskultúra 
komplex és az eddigi kutatások egyoldalú, formai jegyeket előnyben részesítő jel
legét.2

Míg azonban a lakáskultúrát kutató antropológus, néprajzos, szociológus vagy 
történész céljai megegyeznek, addig az alkalmazható módszerek nagy különb
ségeket mutatnak. A történészek, vagyis általában a történeti vizsgálatot választók 
óriási hátrányban vannak a jelenkutatást végző kutatókkal szemben, hiszen míg ez 
utóbbiak beléphetnek a házakba, megfigyelhetik az ott élők mozdulatait, ill. hall
hatják vágyaikat és véleményüket, addig az előbbiek rendelkezésére csak a leg
ritkább esetben állnak olyan források, amelyek tájékoztatnak a házban élők mozdu
latairól vagy a házhoz való viszonyáról. A történeti kutatást végzőnek, mint a 
régésznek, meg kell elégednie a házat használók hátrahagyott nyomaival, hiszen 
lakni annyit jelen Walter Benjamin szerint3 -  mint nyomokat hátrahagyni. A tör
téneti vizsgálatban a nyomok segítségével kell -  mint a detektívnek -  a valóságot 
feltárni, hiszen a házak térszerveződése, a tárgyak, ill. szerencsés esetben néhány 
kortársi vagy néprajzos leírás vezethet el a ház és a lakás társadalmi és kulturális 
jellemzőihez.

A történeti kutatásban a lakáskultúra különbségeit és eléréseit kell elsősorban 
feltárni, hiszen csak így lehet megállapítani lakáskultúra modelleket vagy típusokat, 
és végül feltárni a mögöttük meghúzódó társadalmi és kulturális valóságot, az eltérő 
életformákkal.

A 18-19. századi mezővárosi lakáskultúra kutatása nem alapulhat recens nép
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rajzi gyűjtésen a 20. század végén, hiszen például K. Csilléry Klára már 1952-ben 
megállapította, hogy nem lehet terepmunkán alapuló vizsgálattal megismerni a ma
ga teljességében egy 1850-es években élt idős házaspár lakáskultúráját.4 Kutatásunk 
alapjául levéltári források szolgáltak, mivel a népi lakáskultúra történetével foglal
kozó kutatónak nagyon kevés olyan forrás (naplók, útleírás, irodalmi leírás, ikono
gráfia) áll a rendelkezésére, ami a házban élő emberek életéről tájékoztatna.

A hagyatéki és vagyonleltár az egyetlen forrástípus, amely nagy számban és 
hosszú időszakon keresztül megőrizte -  több kevesebb pontossággal -  a házakban 
élők nyomait. A házbeli élet legtöbb nyoma feljegyzésre került bennük tárgyak, 
anyagok, színek, állapot és nem ritkán térbeli elhelyezkedésük formájában. Segít
ségükkel -  hiányosságaik ellenére -  jól vizsgálhatóvá és mérhetővé válnak a lakás- 
kultúra különbségei és változása 1760 és 1850 között.5

A közel száz éves időszakot 192 hagyatéki és vagyonleltár tükrében elemeztük.6 
Ez a mennyiség -  közel 36 ezer tárgy -  nélkülözhetetlenné tette a számítógépes fel
dolgozást, amelynek köszönhetően a legkisebb, de adott esetben fontossá váló rész
let vagy nyom sem veszett el. Adatbázisunk a leltárak tükörképének tekinthető, 
hiszen még a feljegyzés sorrendjét is megőriztük.

A lakótér

A lakáskultúra nyomait keresve először a lakótér főbb jellemzőit kívánjuk meg
vizsgálni, hiszen a házalaprajzok, szobaszámok, a helyiségek funkciói sokat elárul
nak az őket használó emberek életéről. A vizsgálatunknak ugyanakkor ez az egyik 
legnehezebb és legbizonytalanabb része, hiszen nagyon kevés részletes információ 
áll a rendelkezésünkre a kor emberének házairól, a lakóteret szinte kizárólag a 
leltárak és néhány házbecsü által szolgáltatott információ alapján elemezhettük.

A hagyatéki leltárak segítségével is könnyen megállapítható, hogy a halasi házak 
többsége egysoros alaprajzi elrendezésű. A leltárak készítői először az első szobát -  
konyhától balra majd a konyhát, végül a második szobát vagy a kamrát írták össze. 
Egysorosnak számítanak az L alaprajzi elrendezésű házak is, amikor az utcával 
párhuzamos oldalon egy -  általában harmadik -  szobát építettek. Bár a lakóház 
nagysága nőtt ez utóbbi esetben, a házbeli élet nem sokat változhatott, hiszen a he
lyiségek -  elsősorban a szobák -  specializációjára az egysoros elrendezés nem adott 
sok lehetőseget. Ennek oka nyilvánvaló, hiszen mint a 16-17. századi kastélyok 
többségében a helyiségek egymásba nyíltak, nem voltak külön közlekedő terek 
zavartalanná téve a szobabeli életet.7

A kétsoros alaprajzi elrendezésű házak ritkaságára korszakunkban bizonyíték, 
hogy mintánkban egy ilyet találtunk.8 Ez egy hatszobás ház 1783-ból, amely Herpay 
Mihály Kiskunkerületi Kapitány tulajdona volt, aki nemcsak nemes, hanem mintánk

472



egyik leggazdagabb személye is (26. színes kép).9 A hatszobás ház szobáinak funk
ciójáról semmilyen információ nem áll a rendelkezésünkre, de feltételezhetjük a 
specializálódott helyiség(ek) meglétét, amit bizonyítnak különleges tárgyai (például 
íróasztal), vagy közvetve Kazinczy Ferenc 1806-ból származó rajza érsemlyéni 
házaikról, ahol az ötszobás, kétsoros alaprajzi elrendezésű házukban található egy 
ebédlő.10

Nem derül fény a helyiségek, főleg a szobák specializálódására -  néhány kivé
teltől eltekintve -  az összeírok szóhasználatából sem. A konyhától balra nyíló szobát 
első háznak, nagy háznak, első szobának, nagy szobának vagy utca felől való szobá
nak nevezték, míg a jobbra nyíló szobát mindig a „kisebb” megnevezéssel külön
böztették meg. A legfejlettebb háromszobás házak szobáit is legtöbbször az elhe
lyezkedés alapján nevezték meg: nagy szoba, kis szoba, mellékszoba, középső 
szoba, vagy az első szobából benyíló kis szoba, ami szintén bizonyítja, hogy a 
legvárosiasabb házakban sem ismerhető fel a szobák specializálódása a kortársak 
leírásai alapján.11

Az egyetlen kivételt a cselédszoba jelenti, amelyről említést tettek az összeírok 
a három, sőt ritkán a kétszobás házak esetében is. A város egyik gazdag, és legpol- 
gárosultabb otthonban élő görög kereskedője, nem csak a szolgálóinak alakított ki 
külön szobát, hanem saját magánházát is boltjától és az ott lakó szolgálóitól külön 
építette fel. Az alkalmazottaktól való elkülönülés igénye mindig az első és a halasi 
leltárakban az egyetlen jele valamiféle intimitásra való törekvésnek. Nem tudjuk 
mérni ennek elterjedtségét, de a városi és főleg a nemesi rétegeknél elterjedtebb 
lehetett a rendelkezésünkre álló adatok szerint.

A cselédszobán kívül a konyhát tekinthetjük specializálódott lakótérnek, ami 
egyben jelzi az alföldi lakóházak fejlettségét is, hiszen a sütés-főzés tevékenysége 
kikerült a lakószobákból.12 A leltárak és házbecsük készítői mindig megnevezik a 
konyhát, de pitvarról csak nagyon ritkán tesznek említést. A halasi konyhák nem 
csak a sütés-főzés terei, hanem egy előtér is, ahol a házban élők gyakran megfor
dultak, áthaladtak és tartózkodtak. Nem hasonlíthatóak össze a halasi városi rétegek 
konyhái a későbbi polgári otthonok konyháival sem, amelyet a lakóhelységektől 
távol igyekeztek elhelyezni, bár feltételezhető, hogy a háromszobás házak leggazda
gabban berendezett szobáit nem véletlenül alakították ki legtávolabb a konyhától.

Nem tudjuk vizsgálni más épületek vagy terek lakófunkcióit. A kamrák, a műhe
lyek, az ott összeírt bútorok (például ágyak) a leíró források alapján is egyértelműen 
fontos szerepet játszottak, különösen az alvás tekintetében, de hasonló mondható el 
az udvarról és az istállókról is.

A leltárak tanúsága szerint a házak leggyakrabban egy- (58%) vagy kétszobásak 
(37%), de előfordultak háromszobásak (4%) is.13 A második szoba a konyhától job
bra helyezkedett el, sokkal kisebb méretű volt, mint az első szoba, és a kamrával 
vagy ritkábban az istállóval állt „egy fedél alatt”. A második szobát gyakran a kam
rából, de az is előfordult, hogy az istállóból alakították ki, ezért ez egy sokkal primi-
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1. ábra. A házak szobaszámának változása 1760 és 1840 között 
(húszéves csúszóátlag)

tívebb lakóhelyiség: padlása tapasztott nád,14 és csak egy ablakos. A harmadik szoba 
elhelyezésére több lehetőség is kínálkozott. A mellékszoba kialakítása egyszerűbb, 
de igazából csak félszobának vagy lakókamrának számít, míg egy megfelelő 
nagyságú lakószoba megkövetelte a ház alaprajzának az átalakítását (L).

A leltárak alapján megállapítható, hogy viszonylag nagy számú ember élt kettő 
vagy háromszobás házban, de még közelebb jutunk a valósághoz, ha megvizsgáljuk 
a szobaszám változását 1760 és 1850 között: (1. ábra)

Az 1. grafikon egyértelműen jelzi a tendenciákat: az egyszobás házak aránya 
fokozatosan csökkent, míg szinte hasonló arányban nőtt -  a leltárak adatai szerint -  
a kétszobás házaké.

A kétszobás házak jóval korszakunk előtt megjelentek, hiszen egy 1765-ös ha
gyatéki leltár szerint Komáromi János 1749 óta lakott felesége „után succedált” 
pusztulófélben talált kétszobás házában.15 A háromszobás házak a 18. század végén 
jelentek meg, és arányuk fokozatosan emelkedett a korszak végéig. A kétszobás 
házak dominanciája korszakunk végén az 1840-es évekből származó kis számú, és 
a gazdagabbakat felülreprezentáló leltáraknak köszönhető. De ettől függetlenül a 
két-, ill. háromszobás házak rohamosan növekvő jelentősége nem tagadható.

A szobaszám vizsgálata megerősítette felvetésünket, hogy a házak és belső tereik 
nagy különbségeket mutatnak,16 de a szobák számának növelésével nemcsak a ház 
belső tereinek tagolódását sikerült megnövelni, hanem a méreteit is. Az egy és két
szobás házak méreteiről viszonylag sok adatunk van, de ezek nagy eltéréseket 
mutatnak. Az egyszobás házak hosszúsága 4,5 és 9 öl között váltakozott, míg a két
szobásoké, amiket gyakran kettősházaknak is neveztek 6,5 és 10 öl között. A szé
lességük sokkal állandóbb: 2,5-3 öl, ami azt jelenti, hogy az egyszobás házak alap
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területe kb. 60-70 m2, míg a kétszobásoké elérhette a 80-90 m2-t is. Az eltérés a leg
nagyobb és a legkisebb egyszobás házak között kilenc méter is lehetett, míg a két
szobásoknál négy méter volt.17

A házak méretei közötti különbségre Palugyai Imre is felfigyelt az 1850-es évek 
elején, és azt is megállapította, hogy csak a nagyobb házakban figyelhető meg a 
„romlott légnek friss levegővel felcserélése”.18 Ez utóbbi megjegyzés sejteti, hogy 
az életmód, a házbeli élet minősége és mindennapjai is különbözhettek házanként. 
De vajon mire vezethetők vissza a nagy eltérések, a kétszobás házak rohamos ter
jedése? A társadalmi, a vagyoni és a családi helyzet különbözőségére, vagy a bekö
vetkezett változások talán a kényelmesebb házbeli élet utáni igény bizonyítékai 
ebben a korszakban.

A kérdéseinkre a választ már megelőlegezi sok, lakáskultúrával foglalkozó nép
rajzos megfigyelése. Vajkai Aurél szerint a paraszti rétegek lakásaihoz nem lehet 
hasonló „elvárásokkal” közelíteni, mint a városi rétegekéhez, mivel a kényelem 
szinte legkisebb nyoma se fedezhető fel bennük, hiszen elsősorban a természeti vi
szontagságok ellen szolgáltak menedékhelyül.19 De menedéknyújtás mellet a háznak 
nagyon sok más, például reprezentatív funkciója is lehetett. Ez utóbbi tényre utal 
Nagy-Czirok László egyik kiskunhalasi adatközlője, aki kijelenti, hogy a tanyasi 
kétszobás házak tulajdonosai mind gazdag emberek voltak.20 Vajon korszakunkban 
is csak a gazdag halasiaknak volt két- vagy háromszobás háza? Mekkora volt a 
különbség az egyes társadalmi rétegek (birtokos redemptusok, nemesek, iparosok, 
kereskedők stb.) lakóterei között?

A halasi hagyatéki leltárak egyik sajátossága, hogy többségük csak összeírás, így 
a vagyon nagyságát képtelenség egységesen vizsgálni. Ezért a vagyonosság egyik 
fokmérője, az állatszám alapján vizsgáltam meg a szobaszám és a gazdagság össze
függését, először a nem iparos, ill. kereskedő, vagyis a földből élő rétegeknél.21

1. táblázat. Az állatszám átlaga (db) egy-, ill. kétszobás házak esetében

1 szoba 2 szoba

marha+ló juh n marha+ló juh n

1761-1780 16,7 18 12 19,7 0 4

1781-1800 1,3 28 15 12,9 228 13

1801-1820 2,3 0,65 31 15,74 113 19

1821-1840 2,15 2,5 14 33,6 90 17

A vagyonosság és a szobaszám összefüggése vitathatatlan, hiszen a kétszobás 
ház már az 1760-as évektől a gazdagság függvénye volt, bár a két tényező elválaszt- 
hatatlanná csak az 1780-as évektől válik -  leltárak tanúsága szerint. A módosabb 
gazdák többsége nem lakott kétszobás házban az 1780-as évek előtt, a váltás a kö
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vetkező évtizedben történt, amikortól minden gazdag, sok állattal rendelkező gazda 
kétszobás házat épített.22 Ez a tendencia korszakunk végéig megmaradt, bár a má
sodik szoba egyre kevésbé függött össze a vagyonossággal, hiszen míg a korszak 
elején a két szobában élők 90-100%-ának leltáraiban írtak össze állatot, addig a 
korszak végén már csak 70%-ának. De az arányok változása ellenére a korszak 
végéig csak a módosabbak engedhették meg a nagyobb házak építését, amit bizo
nyít, hogy a juhtartó gazdák mindig kétszobás házakban laktak.

Az egyszobás házakban élők a szegényebb birtokos redemptusok, ill. a csak 
veteményes földdel vagy szőlővel rendelkező rétegek közül kerültek ki.

A mezőváros városias rétegei kb. 14%-át teszik ki a mintánknak. Házaik a föld
művelő rétegekéhez hasonló különbségeket mutatnak, és ez a megállapítás külö
nösen igaz az iparosokra, hiszen a módosabbak (csizmadiák, takácsok) általában 
kétszobás házakban laktak, míg a szegényebbek (lakatos, pintér, borbély) egyszo
básokban.

A város leggazdagabb lakói, a kereskedők (gyapjúkereskedők, boltosok, vendég- 
fogadósok) gyakran kétszobás, de még gyakrabban háromszobás házakban éltek. A 
mintánkban előfordult zsidó (5) vagy görög (2) kereskedők kettő (2), vagy gyakrab
ban háromszobás házakban éltek, akiknek példáján is bizonyítható, hogy a lakótér 
jellemzői és nagy különbségei mennyire összefüggnek a társadalmi, vagyoni, vagy 
kulturális különbségekkel. A zsidók zsellérek voltak, és saját házat nem építhettek, 
csak béreltek, de a bérelt házat is pl. Perger Márton a város egyik gazdag kereskedő
je átalakította háromszobásra.23

A ház nagyságának és tagolódásának szoros összefüggése a társadalmi helyzettel 
és ranggal jól lemérhető a város értelmiségi rétegeinek lakótereit vizsgálva is. Az
1800-as évek elején a város a kiskunkerület orvosának automatikusan egy három
szobás házat épített, míg a kántornak csak egy kétszobásat.24 A református tanítói 
ranggal sem járt még egyértelműen a háromszobás ház, hiszen a város a háromszo
bás terv mellett kettő, ill. kettő+mellékszobás tervet is készíttetett egy mérnökkel.25

A mintákban talált nemesek, akik szintén a város módosabb rétegébe tartoztak, 
egy kivételtől eltekintve mindig kétszobás házakat építettek, de közéjük tartozik a 
már többször idézett, hatszobás házban élő Herpay Mihály is.

A vagyon és a szobaszám összefüggése nyilvánvaló korszakunkban -  különös 
tekintettel a földbirtokos rétegekre - , de vajon mennyire lehet csak a vagyon 
nagyságával és a mögötte nyilvánvalóan meghúzódó reprezentációval magyarázni a 
második szoba megépítését, ill. mennyire függött össze más okokkal, például a 
házban élők számával vagy családi helyzetével. A házban élők számát, a családok 
nagyságát a leltárak szolgáltatta, információk segítségével nem tudjuk megbecsülni. 
A gyerekszám az egyetlen adat, amit viszonylag nagy biztonsággal fel tudtunk 
használni, és amely alapján következtethettünk a házban élők száma és a lakótér 
nagysága közötti összefüggésre.26 A leltárak alapján vizsgált gyerekszámot -  
házanként — nem tekinthetjük a valóság pontos ismeretének, de ez nem is a célunk,
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annál inkább az összefüggés valamilyen jellegzetességének vagy trendjének a 
megállapítása.

A méréseink azt bizonyítják, hogy a gyerekszám és a szobaszám nagysága között 
fordított arányosság állt fent, hiszen míg az egyszobás házakra 3,49 gyerek jut 
átlagosan, addig a kétszobásokra 3,05 darab, de a közel száz évre kiszámolt átlag 
elfedi a korszak alatt bekövetkezett változásokat és jellegzetességeket. A leltárak 
adatai szerint korszakunk végére a gyerekszám átlaga (kb. 3,6, ill. 3,7) megegyezik 
az egy, ill. a kétszobás házakban, míg az 1780 és 1820 közötti periódusban az egyik 
fő jellegzetesség, hogy a három gyereknél többel rendelkező családok többsége 
egyszobás, míg a három gyerekkel rendelkezők kétszobás házakban laktak.27 A 
gyerekszám és a szobaszám összefüggése megerősítheti azt a korábbi feltevésünket, 
hogy nem az életmód, a kényelmesebb élet utáni vágy volt a fő oka a második szoba 
építésének, hanem sokkal inkább a reprezentáció, vagyis a társadalmi presztízs: a 
módos rétegek közé tartozás megkövetelte a második szoba, egy nagyobb ház 
építését.

Elemzésünk segítségével sikerült a házak formai jellegzetességeit és főleg kü
lönbségeit összekapcsolni jellegzetes társadalmi csoportokkal. Ezen társadalmi cso
portok eltérő céljai, aspirációi, szerepe és hagyományai valamint feltételezhetően 
különbségeket mutató értékei, ill. normái állhatnak többek között a nagy különb
ségeket mutató lakóterek mögött. A társadalmi és kulturális okok, mint a házak for
mai jegyeit kialakító erők részletes bemutatása, vizsgálata, mérése azonban megha
ladja dolgozatunk kereteit, így továbbra is a lakáskultúra különbségeinek vizsgálatát 
tekintjük a legfontosabb feladatunknak, de már a szobák tárgyait vizsgálva, és nem 
feledkezve el a változások bemutatásáról.

A házak belülről -  Az ágyaktól a pipatartóig

Bár a cím a ház belsejének részletes elemzését sejtetei, csak a házbeli bútorok, 
pontosabban a bútorszerű tárgyak elemzésére kerül sor, amelyek a szobákban, kony
hákban és esetleg a kamrákban fordultak elő. A cím egyben a 2. táblázatra is utal, 
ahol az invertáriumokban összeírt bútorok előfordulásának gyakorisága kerül bemu
tatásra. Egyértelműen az ágy volt a leggyakoribb bútortípus, és bár nem egyedül, de 
a pipatartó volt az egyik legritkább. De fontosságát tekintve igazából négy bútor 
emelkedik ki: az ágy, az asztal, a szék és a láda.
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2. táblázat. A bútorok előfordulási aránya 
(192=100%)

Bútorok % Bútorok %

ágyak 92 kanalas 34

asztalok 91 képek 20

székek 87 tányéros 15

ládák 80 pohárszék 14

fogasok 64 subláda 13

padok 59 kendőtartó 11

világító eszköz 53 kanapé 7

tükrök 46 bölcső 6

almáriumok 41 pincetok 5

szökröny 37 polc 4

fazekas 36 pipatartó 3

Miközben az ágy volt a halasi szobák egyik leggyakoribb bútora, egyike volt a 
legkevésbé specializálódott tárgyaknak, hiszen szinte minden ágyat nyoszolya 
néven írtak össze. A nyoszolyák méreteiről keveset tudunk, előfordultak kisebbek és 
nagyobbak, amelyekben többen, de olyan is amelyikben egyedül aludtak, amit 
bizonyít az egyik összeíró egy nyoszolyához tett megjegyzése: „egy embernek 
való”. Az is nyilvánvaló, hogy a díszesebb ágyban vagy ágyakban nem aludtak, 
hiszen sokszor nagy mennyiségű ágynemű tárolására szolgált.

3. táblázat. Agyszerű bútorok elterjedtsége

típusok ház (db) %

nyoszolya 168 88

bölcső 12 6

szalmanyoszolya 9 5

ágy 7 4

ágyszék 7 4

toló nyoszolya 2 1

A nyoszolyák helye a sarkos elrendezésnek megfelelően az asztallal szemközti 
sarok lehetett, valamint az „ajtó mellett” vagy az „ajtó mögött”. Szinte minden eset
ben a szobában álltak, kivéve két esetet, amikor a műhelyben, ill. a konyhában írták
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össze, de találkoztunk egy kákából kötött ággyal a gazdasági eszközök között is.
Ha megnézzük a többi ágyszerü bútort a táblázatban, rögtön szembetűnik rend

kívül alacsony arányuk a nyoszolyákhoz képest, és az is biztos, hogy többségük 
mindig nyoszolyákkal együtt fordult elő a halasi szobákban.28

Az előfordulási arányok vizsgálata nem ad teljes képet a halasi szobákban talál
ható ágyakról, hiszen nem egy ágy állt ott általában, és a korszak alatt is sok válto
zás történt. Az ágyak számának átlaga a korszak elején kettő volt, míg a korszak 
végén három, de ami ennél is szembetűnőbb, hogy az 1790-es évekig az egy ággyal 
rendelkező háztartások voltak többségben, amit követett a korszakunk végéig tartó 
két ágyas házak időszaka. Az is megfigyelhető, hogy az 181 О-es évektől gyakorivá 
válik a három, sőt a négy ágy is házanként, és ez nyilvánvaló összefüggésben van a 
kettő és háromszobás házak arányának növekedésével.

A hagyatéki leltárakat elemezve nem tudunk a legérdekesebb kérdésekre választ 
adni: vajon hányán aludtak ágyban, ill. egy ágyban, és hányán aludtak a földön, 
pádon, a konyhában, ill. az udvaron vagy az istállóban. Az ágyak számának 
növekedéséből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy egyre több ember aludt 
ágyban. Ezt bizonyítja az is, mint azt a szobáról szóló részben is kifejtettük, hogy az 
egy házban élők száma nincs összefüggésben a szobaszámmal, sőt kevesebb gyerek 
jutott a több ággyal rendelkező kétszobás házakra, amiből következtetni lehet az 
ágyak egy részének reprezentációs funkciójára. A szolgák, a boltoslegények és a 
cselédek szobáiban található ágyak viszont azt jelezhetik, hogy a legegyszerűbb 
emberek is aludtak ágyban.

Néhány peres irat megerősíti a néprajzi megfigyeléseket, hogy ti. elsősorban a 
fiatalok és főleg a szolgálók, cselédek, napszámosok aludtak a konyhában, az 
udvaron vagy az istállóban. Ez derül ki például egy lopási ügy kihallgatása kapcsán 
is (1792): az egyik tanú azt vallotta, hogy ő „szerdán Dóczi Jánosnak lévén kapálni 
s metszeni, [utána] Zubor István istállójába ment fekünni s ott hált estve mintegy 
kilenc óra tájban. [...] Vilik János is ott hált, sőt [...] az istállóban még benn hált 
Zubor István fia is, de maga Zubor István akkor benn hált é, vagy ki ment, mivel 
néha ki szokott menni hálni; arra ném emlékszik.”29

Az asztalok a szobák ugyanolyan fontos darabjai mint az ágyak, de nem csak ez 
a hasonlóság közöttük. Mivel az asztal is rendkívül egységes bútor, specializálódott 
típusaival ritkán találkoztunk a hagyatéki leltárakban.
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4. táblázat. Asztalok elterjedtsége házanként

típusai ház (db) %

asztal 173 90

kihúzható asztal 7 4

konyhaasztal 5 3

varróasztal 4 2

ebédlő V. tálaló 2 1

fiókos asztal 2 1

íróasztal 2 1

mezei v. tábori 2 1

Az író-, tálaló-, varró-, kihúzós- vagy kör- és félkör alakú asztalok csoportja 
eltörpül a közönséges asztalok nagy aránya mellett. A speciális funkciójú asztalok 
mindig keményfából készültek, gyakran politúrosak, és értékük is sokkal nagyobb. 
Azonban az asztalok funkció szerinti specializálódásáról igazán nem beszélhetünk, 
hiszen alig találkoztunk mintánkban három, vagy több asztallal rendelkező házzal.

A halasi szobák ülőbútorokkal is gazdagon ellátottak, bizonyítja ezt a székek és 
padok magas elfordulási aránya. Csak a házak négy százalékában nem írtak össze 
ülőbútort, ami következhet a hiányos összeírásból is, de elképzelhető hogy tényleg 
nem volt ülőbútor. Az ülőbútorok nagyon sok típusa található meg a szobákban:

5. táblázat. Ülőbútorok elterjedtsége házanként

típus ház (db) %

karszék 127 66

pad 77 40

karospad 44 23

szék 28 15

szalmaszék 27 14

bőrszék 24 13

hosszú karszék 19 10

zsámolyszék 14 7

kanapé 13 7

gyalogszék 10 5

kisszék 9 5

hosszú szék 4 2
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Itt is megtaláljuk a hagyományosabb, egyszerűbb darabokat (gyalogszék, zsá
molyszék, kisszék, paddeszka), van néhány átmeneti típus, mint a hosszúszék, a 
hosszú karosszék, és természetesen jelen vannak a paraszti lakásokból ismert 
karosszékek (támlás), szalmaszékek és hátaspadok. A polgáriasabb vagy városi
asabb székeket, ill. ülőbútorokat képviselik a borszékek, valamint néhány posztó- és 
selyemszék, és természetesen a -  legtöbb ismert esetben bőrből (5), és egy esetben 
selyemből készült -  kanapé. Ez utóbbi bútorok bőrülésüknek köszönhetően kife
jezetten kényelemesek voltak, ami nem mondható el a keményfa székekről. Az 
ülőbútorok a legpolgáriasabb házakban már egy együttest alkottak (például a bor
székek bőrkanapéval).

A székek darabszáma házanként sokat változott a vizsgált periódusban. Míg 
1760 és 1780 között két-három volt az átlag, a korszak végén már ennek kettő
háromszorosa. Az öt vagy annál több szék csak az 1810-es évek második felétől 
válik egyre gyakoribbá, és az 1830-as évektől kezd háttérbe szorulni az egy-két 
vagy három székkel rendelkező háztartások száma. A székek számának változása is 
összefüggésben lehet a szobaszám változásával, valamint a padok számának 
csökkenésével is.

Az ülőbútorok másik nagy és el nem hanyagolható csoportját a padfélék alkotják. 
Bár a halasi szobákban nagy arányban megtalálható volt, jelentősége már háttérbe 
szorult az egyes székekkel szemben. A padok háttérbe szorulásának folyamatát jól 
bizonyítja, hogy a hagyatéki leltáraknak csak 9%-ában fordult elő egyedüli ülőbú
torként. A leggyakrabban (56%) székek és padok együtt álltak a szobában, de 
meglepően magas (33%) a csak székekkel berendezett halasi házak aránya. Ez utób
bi adatot csak az teszi valamennyire bizonytalanná, hogy a paddeszka, amit pad 
néven írtak össze, egy vagy több szál, vastag, dupla deszka volt, háttámla nélkül, 
amit elképzelhető, hogy nem mindig írtak össze (főleg ha például rossz állapotban 
volt). Asztalos is készítette ezt, és az összeírok az 1800-as évektől „kamélküli” vagy 
„karatlan” padnak nevezve különböztetik meg a hátaspadtól. A hátaspad, amit az 
összeírok karospadnak neveztek, szintén az asztal mellett állt. Két összetartozó 
darabból készült, hiszen mindig egy párként írták össze őket. Érdekes informá
ciókkal szolgálnak a leltárak a padnak tekinthető hosszúszékekről is. Sokszor aszta
los csinálta, és rostélyos típusú is előfordult. Leggyakrabban a padokkal és 
székekkel együtt fordult elő. Köztes vagy átmeneti jellegét bizonyítja, hogy az 
esetek másik felében vagy a pad, vagy az egyes szék hiányzott a hosszúszékes 
szobákból. Ha nem volt pad, akkor azt helyettesítve a fal mentén, ha nem volt szék, 
akkor az asztal másik oldalán, vagy az ágy előtt állt.

A székek és a padok sok változatban fordultak elő a szobákban, de messze 
elmaradtak a tárolóbútorok sokféleségétől. Azonban ez a sokféleség csalóka, hiszen 
körülbelül a háromnegyede a tárolóbútorok különböző típusainak a háztartások egy
negyedében fordult elő.

A tárolóbútorok közül fontosságát tekintve öt emelkedik, ki, a láda, a fogas, a
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szekrény, a fazekas és a kanalas. Ezen a csoporton végigtekintve, szembetűnő, hogy 
leggyakrabban a leghagyományosabb és legrégebbi tárolóbútorok álltak -  sőt 
inkább lógtak -  a halasi szobákban. Nagy arányban használták tárolásra a fogast 
vagy a polcot, vagyis a ház falát. A konyhai és a szobai edények (tálak, tányérok, 
fazekak stb.) mind ilyen fogason vagy polcokon voltak elhelyezve. Ezt csak meg
erősíti, hogy a fazekas és a kanalas is leggyakrabban egy fogas (vagy polc), de még 
a tányéros és a kendőtartó is.

A tárolóbútorok második csoportjában már sokkal jelentősebb és drágább búto
rok is megtalálhatóak: almárium, pohárszék, subláda, konyhaalmárium, de a ládák 
nagy elterjedtsége mellett eltörpülnek ezek a városiasabb bútorok.

6. táblázat.
Az almáriumok különböző fajtáinak 

gyakorisága

Almáriumok %

almárium 19

konyhai almárium 11

falba való almárium 9

fennálló almárium 4

üveges almárium 4

fiókos almárium 2

könyvtartó almárium 2

quadrop 2

szegletbe való almárium 2

mosdó almárium 2

A tárolóbútoroknál a ritka, polgári-városias bútorok alkotják az utolsó csoportot 
(almáriumok különböző fajtái), és a közel száz éves periódushoz képest elenyésző 
az arányuk, és jelenlétük a halasi szobákban. Ebben a csoportban már megjelennek 
teljesen új formájú (fennálló almárium, quadrop) és specializálódott tárolóbútorok is 
(könyvtartó almárium, mosdóalmárium), de az utóbbi típus aránya csak jelzés érté
kű a textíliák tárolására szolgáló bútorok mellett.

A halasi szobákban szép számmal vannak egyéb kiegészítő bútorok, vagy inkább 
tárgyak, mint a világítóeszközök, a képek, az órák és a tükrök. A világítóeszközök 
aránya kifejezetten magas, ami érthető, hiszen télen, amikor korán sötétedett, szük
ség volt rájuk. A világítóeszközök száma határozott növekedést mutat, átlagosan 
kettőről háromra nőtt a számuk, sőt az 1810-es évektől megnőtt a háromnál több 
világítóeszközzel rendelkező háztartások száma. Bár ezeknek a háztartásoknak a 
száma kicsi, de még is jelezhet valamilyen életmódbeli változást.
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Tükröt is sok halasi szobában írtak össze; de többségük, a „kisebbek”, a „kicsik” 
nem fali tükrök, hanem ládában, szekrényben hevertek, de előfodult több fali, rámás 
vagy „asztalos munkába foglalt” tükör is. A képekről is hasonlóakat lehet elmon
dani, hiszen viszonylag sok szobában találkozhattunk volna velük, de többségük 
kisebb méretű, amit bizonyít sokszor nagy darabszámúk (43, 25, 14, 13 stb.). A 
képek is a tükrökhöz hasonlóan fiókban vagy például fennálló almárium tetején hev
ertek. Óra már jóval kevesebb volt a halasi szobákban: falon függő, subládán álló 
vagy üveges tokba „stock” óra.

Összehasonlító adatok hiányában nehéz pontosan meghatározni, hogy mennyire 
városias a halasi lakáskultúra a kor falusi lakáskultúrájához képest. Nem lehet pon
tosan megmondani, hogy a városiasabb lakáskultúrát jelző almáriumok vagy 
pohárszékek és subládák alacsony aránya valóban alacsony-e?

A három leggyakoribb bútor alapján (ágy, asztal, szék) azt a következtetést von
hatjuk le, hogy a halasi lakáskultúra jóval gazdagabb és fejlettebb volt a késő közép
korihoz, vagy a perifériális területeken a néprajzosok által megfigyeltekhez képest.30 
Halason már nem az alacsony, fal mellett elhelyezkedő bútorok vannak többségben, 
hanem pont ellenkezőleg a magas, lábas bútorok (ágy, asztal, szék), és már nem a 
pad a legfontosabb ülőbútora a halasi szobáknak, hanem az egyes szék. De az „ala
csony” korszak, vagy az egyszerűbb, archaikusabb bútorok is megtalálhatók voltak 
(pl. paddeszka, gyalogszék, ágyszék), de sokkal kisebb arányban, és fokozatosan 
eltűntek a 19. század elejére.

A fontosabb tárgyak második csoportja már finomítja az előző megállapításun
kat. A halasi szobákban gyakran lógott a falon fogas, általában több is, főleg ha a 
kendőtartót, a pipatartót és néhány tányérost vagy fazekast is számításba veszünk. 
Fontos bútora volt sok halasi szobának a paddeszka is, amely sarokpad volt, de elő
fordult a kemence körül is. (Nem lehet tudni, hogy mennyire használták ülésre vagy 
alvásra a fal melletti padkákat, hiszen ezeket -  akárcsak a kemencéket -  még a 
házbecsűkben sem írták össze.) Még egy harmadik bútort, a szökrönyt (ácsolt láda) 
érdemes megemlíteni, bár ez a bútor gyakran állt a konyhában vagy a kamrában, 
azért ilyen magas előfordulási aránya megfontolást kíván, főleg ha figyelembe 
vesszük, hogy szinte egyező arányban fordult elő az almáriumokkal. Az előbb fel
sorolt bútorok (fogasok, pad, szekrény), valamint a láda uralkodó jelenléte azt jelzi, 
hogy a halasi bútoregyüttesek bár lényeges különbségekkel bírnak a korábbi korsza
kok lakásaihoz képest, de még sok olyan eleme van ennek a lakáskultúrának, amely 
egy több évszázaddal korábbi korszak nyomait viseli magán, és még nagyon eltér -  
néhány kivételtől eltekintve -  a városias-polgári lakásbelsőktől.

A hagyatéki leltárakban feljegyzésre került bútorok -  mint jeleztük -  további 
információkkal szolgálhatnak a lakótér használatáról, az egyes helyiségek funkció
beli különbségeiről. A szobaszám és a vagyoni, ill. társadalmi helyzet összefüggését 
már korábban bizonyítottuk, de vajon mennyire különbözött a lakótereknek a beren
dezése, hasonló vagy teljesen más tárgyakat raktak a tulajdonosok az egy- vagy a
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7. táblázat. Néhány bútorfajtára eső átlagos szobaszám

Bútor Szobaszám
átlag

Bútor Szobaszám
átlag

quadrop 2,75 szekrény 1,63

kanapé 2,69 falba való almárium 1,6

ágy 2,43 karospad 1,5

óra 2,41 hosszúszék 1,5

fennálló almárium 2,25 zsámolyszék 1,5

bőrszék 2,13 deszkapad 1,36

pohárszék 2,08 gyalogszék U

subláda 2,08 ágyszék 1

almárium 1,97

háromszobás házakba? A 7. táblázat elemzésével -  ahol néhány bútorfajtára szá
moltuk ki az átlagos szobaszámot -  közelebb juthatunk a feltett kérdések megvála
szolására.31

A legritkább és legdrágább polgári vagy városias bútorok (pl. ágy, fennálló 
almárium, kanapé, óra, quadrop) leggyakrabban a háromszobás házakban találha
tók. Jól elkülöníthető a bútorok második csoportja (bőrszék, subláda, almárium), 
amelyek elterjedtebbek, mint az előzőek, de egyszobás házban nagyon ritkán for
dulhattak elő. Van a bútoroknak egy harmadik -  feltehetően széles -  rétege (falba 
való almárium, hosszúszék, karospad, szekrény, zsámolyszék), amelynek darabjai 
gyakoriak az egyszobás házakban is. Az egyszerű vagy archaikusabb bútorok (ágy
szék, gyalogszék, deszkapad) is külön csoportot alkotnak, hiszen szinte kizárólag az 
szobás házak darabjai.

További érdekességekre derül fény, ha még közelebbről, az egyedi eseteket, ill. 
a szobánként összeírt házakat figyelembe véve, vizsgálódunk. A tárgyak vizsgálatá
nak tükrében a legvárosiasabb otthonokban sem lehet specializálódott helyiségekről 
beszélni, aminek egyik legjobb bizonyítéka a minden szobában összeírt -  legalább 
két -  ágy. A szobák között a bútorok értékében és díszítettségében tükröződő rang
beli különbséget lehet megállapítani: például az egyik szobában festett nyoszolya 
állt, a másikban már keményfa, ill. puhafa ágy, a harmadikban pedig politúros ágy 
(a szobák más bútorairól is hasonlókat lehet elmondani).32

A kétszobás házakban lakó gazdák szobái is nagyon hasonlítanak egymásra, csak 
míg az egyikben a drága bútorok, addig a másikban -  általában a kisebbikben -  az 
egyszerűbbek és az olcsóbbak találhatók. Ezek már sokszor emlékeztetnek a népraj
zosok által megfigyelt tisztaszobás házakra.
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Bútorok az időben

Az előző oldalakon a halasi szobák és bútorok főbb jellemzőivel és típusaival 
ismerkedtünk meg. Az így kialakított kép sok érdekességet tartalmazott, de nagyon 
statikus volt, pedig az egyik legérdekesebb kérdés, hogy miként, mikor, milyen 
arányban változtak a lakásbelsők a 18-19. században.

A mennyiségi változások már jelezték, hogy a halasi szobák berendezése -  a 
mintánk szerint -  sokat változott a vizsgált perióduson belül: az egyszerűbb és hagy
ományosabb bútorok mennyisége több esetben csökkent (láda, fogas), a legtöbb 
bútoré viszont emelkedett.

Már a bútorok mennyiségi változásánál érzékeltük, hogy nem lineáris a növe
kedés, vannak fellendülő és csökkenő periódusok. Három ilyen nagyobb szakaszt 
lehet megkülönböztetni, amely szinte minden grafikai ábráról leolvasható.

Az első nagy korszak a 18. század végéig tartott. A halasi szobákban kevés 
bútorfajtával találkoztunk ebben az időszakban, de azok egyre jobban terjedőben 
voltak. Ezek a bútorok a hagyományosabb darabok közül kerültek ki (szökröny, 
gyalog- és zsámolyszék), de több bútor kezdettől fogva sok halasi háztartásban elő
fordult (karszék, láda, fogas, paddeszka). A bútorok harmadik csoportját azok 
alkotják, amelyekkel csak elvétve találkoztunk, szinte véletlenül és nagyon kevés 
háztartásban (subláda, pohárszék, bőrszék, hátaspad stb.).

A második szakasz az 1820-as évekig tartott. Ez a legáttekinthetetlenebb kor
szak, és ez hozta, ill. indította el a legtöbb változást. Bonyolítja a helyzetet, hogy a 
korszak a gazdasági és általános hanyatlás időszaka is, amely Halason is érzékelhető 
(járványok, rossz termés, nagy szárasságok, általános gazdasági válság). Mindezek 
következtében az előző korszakban megindult változások a leltárak adatai szerint 
megtorpantak, sok új -  és persze drága -  bútor elterjedtsége visszaesett vagy stag
nált (almáriumok, bőrszék, hátaspad), és sokszor ezzel párhuzamosan a hagyomá
nyosabb típusok (szekrény) jelentősége újból megnőtt.33 A korszak másik jelensége, 
hogy megkezdődik a legrégebbi és legegyszerűbb bútorok (gyalogszék, hosszúszék, 
paddeszka) kiszorulása a halasi házakból.

A harmadik korszak az 1820-as évektől kezdődik és két, ellentétes irányú moz
gást figyelhetünk meg ekkor. Megkezdődik a hagyományosabb bútorok második 
csoportjának a gyors hanyatlása (szökröny, fazekas), és az előző korszakban még 
stagnáló bútorok növekedése. Ez a korszak a városias-polgárias bútorok térnye
résének az időszaka, aminek csak a legelterjedtebb bútorok tudnak ellenállni (láda, 
fogas, karszék). Ez az a korszak, amikor valóban megjelennek a városias otthonok, 
három szobával, nagy szekrényekkel, mosdóalmáriummal, kávéfőzőkkel és eser
nyővel. Kevés házat érintett ilyen arányú változás, az emberek többsége ládában, 
fogason, esetleg almáriumban tárolta a holmiját, kávét nem főzött, és ha két szobá
ja is volt, általában a kisebbiket használta.
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2. ábra. A különböző székek előfordulásának változása (192 db =  100%)

Miután nagy vonalakban vázoltuk a változásokat, nézzük meg a legfontosabb 
bútorok és bútortípusok változását az „időben”.

Az ülőbútorok voltak a leggyakoribbak a halasi házakban, de nagy átalakuláson 
mentek keresztül a közel száz év alatt. A székfélék változását bemutató grafikonon 
jól látszik, hogy a gyalogszékek és a hosszúszékek kiszorulása, sőt szinte eltűnése 
már a 18. század végén megkezdődött. Kiszorulásukkal párhuzamosan nagy ütem
ben nőtt a karszékek, a szalmaszékek, és a borszékek aránya. Különösen a szalma
szék gyors elterjedése szembetűnő, ami szoros összefüggésben lehet az alacsony 
székek és a padfélék jelentőségének csökkenésével, valamint a második szoba 
fokozódó elterjedtségével. Az ábrán jól látható, hogy a padok aránya a harmadik 
korszakban határozottan csökken, ami mögött a paddeszkák gyors kiszorulása áll. A 
folyamattal párhuzamosan, és egy kisebb töréstől eltekintve, az 1800-as évek elején 
a hátaspadok veszik át a paddeszkák szerepét.

A legelterjedtebb tárolóbútorok semmit se veszítenek jelentőségükből, a ládák és 
a fogasok aránya emelkedik a korszak végén. De a ládák, a fogasok mennyiségének, 
és a szökrönyek előfordulásának csökkenése, valamint almáriumok nagyfokú tér
nyerése egy lassú változást sejtet, amit, megerősítenek az 1840-es évek -  városias 
rétegeket felüleprezentáló -  adatai is, ahol a ládák előfordulása csökkenő tendenciát 
mutat, sőt a sublótok, almáriumok gyakorisága hasonló nagyságú volt. A pohárszék 
más típusú bútor, ritkábban állt a láda nélküli szobákban. Érdekes jelensége még az 
utolsó harminc évnek -  különösen az 1830-as évek közepétől hogy az addig csak 
itt-ott előforduló tárlóbútorok gyakoribbá válnak (fennálló almárium, mosdóalmári
um, quadrop, üvegesalmárium).
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3. ábra. A padszerű ülőbútorok előfordulásának változása (192 db =  100%)

A konyhai tárolóbútoroknál is megfigyelhető egy átrendeződés. A két legtisztább 
folyamat a fazekasok, vagyis az általában fogasos-polcos konyhai tárolóbútorok 
arányának csökkenése; már az 1800-as évektől, ill. a konyhaalmáriumok terjedése 
az 1820-as évektől.34

A változások tehát nem olyan mélyek, mint a székeknél, de érezhetők. Sokfajta 
tárolóbútor közül lehetett választani, és mindenki az anyagi és társadalmi helyze
tének megfelelt választott. Feltűnő például, hogy a ládán, a szekrényen és termé
szetesen a fogason kívül, milyen kevés tárolóbútor fordult elő az 1790-es évek előtt, 
és mennyire differenciálttá váltak -  bár nem sok szobában -  a korszak végére. Míg 
a 18. század második felében csak a halasi nemesek vagy a református lelkész 
lakásában fordult elő néhány „komolyabb” és különlegesebb tárgy és bútor, addig a 
korszak végére, az 1820-as évektől egyre több ember házában álltak városias 
almáriumok, pohárszékek és kanapék.

A mindennapi élet átalakulására lehet a specializálódott bútorok sokaságából 
következtetni, ami azonban csak nagyon kevés házat érintett. Ezek a változások nem 
csak a bútorok világát érintették, hiszen megszaporodtak a különleges és speciali
zálódott tárgyak is, mint például a kávés ibrikek és kávéfőzők, a kiskanalak, a csé
szék, a szószos tálacskák, de ezt bizonyítják a kis asztalok, a tálalóasztal, valamint 
a selyemkanapé és a selyemszékek, vagyis a garnitúra megjelenése is.

*

Az előző oldalakon áttekintettük a szobaszámok változását; a bútorok főbb típu
sait és a korszakon belüli változásaikat. De talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
egyre jobban kézzelfoghatóvá váltak a halasi szobák tárgyai. Nem tudjuk még azon
ban, hogy kik laktak bennük, kinek volt ágyszéke vagy esetleg selyemkanapéja, és 
kik azok akiknek egyik sem állt a házában?
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4. ábra. A tárolóbútorok előfordulásának változása (192 = 100%)

Ezekre a kérdésekre keressük a választ, vagyis a bútorok társadalmi különbségeit 
fogjuk vizsgálni, a teljesség igénye nélkül. Nem elemezzük az összes bútort, csak 
azokat, amelyek a változásokat és a szembetűnő különbségeket jelzik. Az ágyszék 
vagy a selyemkanapé a lakáskultúra két végletét, vagy szélsőségét jelzi, de vajon 
igaz-e ez a használóik társadalmi különbségeire is? A nagyon elterjedt bútorokat 
(láda, asztal, fogas, nyoszolya) nem érdemes vizsgálni, hiszen a legtöbb szobában 
képviselve voltak.

Először a bútorok tulajdonosainak vagyoni különbségeit vizsgáltuk. Erre, akár
csak korábban, az állatszám tűnt a legalkalmasabbnak. Hibája lehet az állatszám 
alapján történő elemzésnek, hogy az iparosoknak és a kereskedőknek kevés állatuk 
volt, de jellegzetes, általában városias bútoraik. Éppen ezért a fejezet második felé
ben a foglakozás és a jogállás alapján is megvizsgáljuk a bútorok használatának tár
sadalmi különbségeit.

A „Bútorok és vagyon” című (8.) táblázaton jól el lehet különíteni a tárgyak két 
csoportját, amely csoportok már korábban is körvonalazódtak. Az egyikbe a ritkább 
és városias bútorok tartoznak, amelyek birtoklásához nagyon vagyonosnak kellett 
lenni. Például a kanapé, az ágy, az óra, a bőrszék, a fennálló almárium csak a város 
legmódosabb embereinek szobáiban állt, és a város leggazdagabb embereinek több 
száz darab juha volt. Itt találjuk az ágyat is, amely egy nagyon drága és komoly 
bútordarab lehetett, amit bizonyíthat, hogy kiugróan magas marha és ló, ill. juh 
darabszám kapcsolódik hozzá.

Van egy érdekes, második csoportja a bútoroknak (almárium, sublót, hosszúszék, 
falba való almárium), amelyek nem ugranak ki annyira az első csoporthoz képest. A 
sublótok és az almáriumok eltérő helyzete összefügghet azzal, hogy már jobban

488



8 ' táblázat. Bútorok és vagyon. 
Néhány bútorra eső átlagos állatszám (db)

Marha+ló db Juh db
Bútor Bútor

ágy 29 kanapé 276

óra 23 ágy 271

kanapé 18 bőrszék 200

sublót 17 óra 195

pohárszék 16 fennálló almárium 175

fennálló almárium 13 pohárszék 167

bőrszék 12 falba való almárium 158

hosszúszék 9,9 almárium 140

almárium 8,8 sublót 110

falba való almárium 8,2 hosszúszék 79

szökröny 7,9 karospad 61

deszkapad 7,7 szekrény 47

zsámolyszék 7,6 deszkapad 36

karospad 7,5 zsámolyszék 22

gyalogszék 1,1 gyalogszék 1

ágyszék 0 ágyszék 0

elterjedtek, ami különösen igaz az almáriumra. A sublótok és az almáriumok tulaj
donosai nem mindig a leggazdagabb emberei a városnak, de vagyonosabbak a 
padok és szekrények tulajdonosainál. A hosszúszékek és a tékák (falba való almári
um) azért szerepelnek egy-egy alkalommal ebben a csoportban, mert mint azt a 
foglalkozás-jogállás szerinti ábra mutatja, két jellegzetes redemptus gazda bútorról 
van szó.

A második csoportban a padok és a karospadok alig különböznek az állatvagyon 
nagyságát illetően, ami azt jelenti, hogy hasonló társadalmi rétegek használták 
(redemptus gazdák és más földből élő rétegek) csak az egyik a másikat váltotta. A 
harmadik csoportot — amely igazán a táblázat második felében (juh) ugrik ki -  a 
bútorok leghagyományosabb és legegyszerűbb fajtái alkotják. A paddeszka, a 
szökröny és a zsámolyszék tartozik ide, de ez utóbbit talán a vagyontalan, legsze
gényebb rétegek bútorai között kellene emlegetnünk, a gyalogszékek és az ágy
székek mellett.

Még közelebb juthatunk a bútorok használóihoz, ha foglakozás, ill. jogállás
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5 . ábra. Jellegzetes bútorok és tulajdonosaik
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alapján vizsgálódunk. Talán nem szerencsés a foglalkozási és jogállás csoportokat 
együtt szerepeltetni, de az 5. grafikon bizonyítja, hogy sok jellegzetességre derülhet 
így fény.

A grafikonon együtt szerepel nemes, iparos, boltos-kereskedő és birtokos 
redemptus. A bútorok társadalmi különbségeit elemezve ennek a négy rétegnek az 
arányai érdekeltek bennünket igazán. Az ötödik -  egyéb (35%) -  egy nagyon veg
yes kategória. Feltételezésünk szerint többségben vannak a szegényebb, vagyonta
lan rétegek, de a viszonylag sok (14%) teljesen ismeretlen között is lehetnek módo
sabbak. Az átlaghoz képest történt elmozdulások voltak számunkra érdekesek a 
foglakozási és jogállás csoportokat vizsgálva. Mikor nő meg az aránya a kereske
dőknek és az iparosoknak, és mikor a redemptusoknak vagy a nemeseknek? Az 
elemzés tulajdonképpen megerősíti a már sokszor elmondottakat, vannak kife
jezetten városi rétegekhez, nemesekhez, ill. a birtokos redemptusokhoz vagy a „me
zőváros falujához” kapcsolható bútorfajták.

A legritkább, legdrágább és polgári bútorok a boltos-kereskedők és nemesek 
házaiban álltak. Ilyen bútor a quadrop, a fennálló almárium, a kihúzható asztal, az 
óra, a bőrszék és a kanapé is. De magas az arányuk az almáriumok, sublótok, 
pohárszékek tulajdonosai között is, ha a minta arányaihoz viszonyítunk.

Az iparosok bizonyos rétegei is az előző csoporthoz tartoztak, mint néhány 
takács, szűcs és csizmadia. Ok a város módosabb iparosai, és általában két szobából 
és műhelyből állt a házuk, kivéve egy szűcsöt, aki három szobában élt. Az iparosok 
többségét alkotó szegényebb réteg (lakatos, kovács, bognár, szegényebb takácsok 
stb.) sokszor a birtokos rétegeknél is egyszerűbb otthonokban élt. Egyszobás, 
műhellyel kiegészített házakban, ahol gyakran a műhelyben is bútorok (nyoszolya) 
álltak.
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Az ábrákról az is leolvasható, hogy a földbirokos redemptusok lakásaiban is áll
tak -  méghozzá elég nagy arányban -  drága, városias bútorok. A redemptus gazdák 
vagyoni helyzete nagy különbségeket mutatott korszakunkban, és a hagyatéki lel
tárak szolgáltatta információk alapján a juhtartók számítottak a legmódosabbaknak. 
Erről a gazdag földbirtokos rétegről nem sokat tudunk, többségük elsősorban tanyá
val rendelkező, és nem elhanyagolható részük nem ősi redemptus lakos. Ilyen volt 
Kakutska István, akinek a városi tanács 500 juh tartását engedélyezte, de hagyatéki 
leltárában már 560 darabot írtak össze, vagy Varga Nagy András, akinek 400 juhra 
volt színje a tanyáján.35

Vajon van-e különbség a gazdagabb és a szegényebb redemptus rétegek lakás- 
kultúrájában?

Vizsgálatunk eredményei meggyőzőek, hiszen míg a juhtartó gazdák 36%-át 
teszik ki a leltárak redemptus gazdáinak, addig a ritkább és városias bútorok tulaj
donosainak kb. 60-90%-át. Az almáriumok, sublótok, borszékek, órák redemptus 
gazda tulajdonosai között 63-67%, a pohárszékeknél 92% az arányuk.36 Az egyetlen 
birtokos redemptus kanapé tulajdonos is közülük került ki, de talán jelzés értékű, 
hogy ez a kanapé nem bőrből vagy selyemből, hanem szalmából készült. A kevés
bé városiasnak tartott bútorok tulajdonosai között az arányuk már alacsonyabb, a 
falba való almáriumok (téka) redemptus gazda tulajdonosainak 50%-át, a szökrö- 
nyöknek már csak 35%-át teszik ki. De még érdekesebb az arányuk a deszkapadok 
és a hátas- vagy karospadok redemptus gazda tulajdonosai körében, hiszen míg az 
előbbinél 32% az arányuk, addig az utóbbinál már 82%. A juhtartó vagy nagy
gazdák helyezték az első karospadokat házaikba, és később is egyik meghatározó 
bútoruk maradt, amit bizonyít a karospadok összes tulajdonosa közötti 50%-os 
részarányuk. A karospadok magas aránya is jelzi, hogy a juhtartó gazdák lakás- 
kultúrája, bár különbözött a városias rétegekétől, ugyanakkor teljesen más, sokkal 
gazdagabb és városiasabb volt, mint a legtöbb redemptus gazdáé, amit igazolhat a 
házaikban gyakori és nagyszámú könyv és kép is.

A redemptus gazdák és az iparosok nagyobb felének lakása nem volt gazdagon 
felszerelt, és a városias bútorok is hiányoztak belőlük. Előfordultak benne almári
umok, pohárszékek, de kihúzható asztal, kanapé, óra vagy bőrszék már ritkán. 
Annál gyakoribbak voltak a hosszúszékek, a falba való almáriumok, a deszkapadok, 
nem is beszélve a házak többségében előforduló „gyakori” bútorokról (asztal, nyo- 
szolya, fogas stb.). A szökrönyök gyakori, az ágyszékek már ritkább tárgyai a nem 
ritkán kétszobás házaknak.

Észrevehetetlen az átmenet a birtokos redemptusok és a földnélküli szegényebb 
rétegek között. A birtokos redemptusok széles rétegei a föld elaprózódása miatt 
szerény körülmények között éltek,37 gyakran egyszobás házakban, és fiaik, lányaik 
is sokszor szolgálók vagy cselédek voltak. Otthonaikban akárcsak a földnélküli 
rétegeknél már uralkodott a deszkapad, a szalmaszék, de nagyon ritkák az almári
umok és más hasonló drága tárolóbútorok. A falakon néhány fogas lógott, sarokban
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állt egy asztal, körülötte deszkapad, vele szemben egy nyoszolya megrakva ágy
neművel, előtte egy-két szék valamint néhány láda vagy egy szökröny. De talán még 
ez is túlzás, hiszen a legszegényebbeknek ennél is kevesebb bútoruk volt. A 
„házacskáikban” az ágyszéken kívül állt néhány zsámolyszék, a sarokban deszkapad 
és asztal, a falon egy fogas, kanalas vagy polc, valamint egy szökröny vagy láda.

Összegzés
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet a bevezetőben megfogalmazott célunkra: 

a házak és berendezésük különbségeinek a feltárása, ill. jellegzetes lakáskultúra 
típusok vagy modellek megállapítása. Kvantitatív megközelítésünkben az átlagok és 
az elterjedtség mérésére helyeztük a hangsúlyt, aminek következtében eltűntek a 
lakáskultúra egyéni különbségei. De még ezzel a „durva” módszerrel is sok érde
kességre és jellegzetességre tudtuk felhívni a figyelmet, ami azonban nem ment fel 
minket a későbbiekben -  a valóság pontosabb feltárása érdekében -  az egyéni kü
lönbségeket jobban figyelembe vevő, mikrotörténeti módszerek alkalmazása alól.

A hagyatéki leltárak elemzésével megpróbáltuk feltárni a mezővárosi társadalom 
jellegzetes rétegeinek jellegzetes tárgyi világát, és jelezni a mögöttük meghúzódó 
életformabeli különbségeket. A lakáskultúra modellek vagy típusok megál
lapításánál arra is kerestük a választ, hogy mennyire érvényes Halas 1760 és 1850 
között vizsgált lakásaira Erdei Ferenc és Mendöl Tibor által megállapított három jel
legzetes mezővárosi háztípus?38

Az első típus, a városias rétegek (kereskedők, értelmiségiek, iparosok) háza és 
lakásbelsője a leltáraink vizsgálata alapján is jól elkülöníthető a birtokos redemptu- 
sok széles rétegétől, de mint említettük a redemptusok nem elhanyagolható része 
szintén vett házaiba városias bútorokat, luxus vagy civilizációs tárgyakat. Ezt a 
második háztípust nevezi Erdei a „tanyás gazda rétegnek”, akinek a lakása -  
leltáraink tanúsága szerint -  magán hordta még a „padok és szökrönyök múltját”, de 
tárgyaiban különbözött a szegényebb birtokos rétegek lakásaitól. Csak egy részlete
sebb, és az egyéni jellegzetességeket figyelembe vevő vizsgálat tisztázhatja, men
nyiben látott el a sok városias tárgy használati, ill. reprezentációs funkciókat, és 
mennyiben jelezhetnek ezek a tárgyak egy városias vagy polgárosult életformát.

A birtokos redemptusok és iparosok nagy része paraszti otthonokra emlékeztető 
házakban élt. Ezt a réteget lehet a „mezőváros falujának” tekinteni, -  a harmadik 
Erdei által megállapított mezővárosi háztípus -  de ugyanakkor jól elkülöníthető egy 
negyedik réteg is (a leltárak 5-10%-a), akiknek otthonai alapvetően különböztek az 
előzőekétől, a lakáskultúra egy korábbi korszaka élt tovább bennük.

Igyekeztünk a lakáskultúra különbségeinek vizsgálata során az időszakunk alatt 
bekövetkezett változásokra is felhívni a figyelmet. Ezek a változások a legtöbb eset
ben nem kvantitatívak, és a halasi lakáskultúra átalakulása -  a kétszobás házak és a
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városias bútorok lassú terjedése, ill. a leghagyományosabb bútorok jól érzékelhető 
kiszorulása -  csak korszakunk harmadik harmadában válik igazán jelentőssé. A la
káskultúra és a tárgyi világ jelentős átalakulása feltételezhetően a 19. század 
második felében következik be, amely időszak -  tervezett -  vizsgálata sok érdekes
ségre deríthet fényt.
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Végrendelkezés Halason (1700-1850)
Horváth József

A Kiskunhalasi Levéltárban fellelhető nagyszámú végrendeletre Ö. Kovács Jó
zsef, az intézmény akkori vezetője hívta fel figyelmünket az 1990-es évek elején: 
biztatására kezdtünk e gazdag anyag feltárásához. Először a 19. század első felében 
keletkezetteket néztük át: az 1995-ig általunk fellelt 140, e korszakból származó tes
tamentum formai és tartalmi elemzésére egy korábbi tanulmányunkban már kísér
letet tettünk.1 Majd hozzáláttunk a gazdagnak ígérkező2 18. századi anyag szám
bavételéhez e kutatásunk még számunkra is meglepő eredménnyel zárult: hat irat
csomóban közel 400 e korszakbeli halasi testamentumot tanulmányozhattunk.3

Jelen dolgozatunkban ezen értékes irategyüttes alaposabb formai és tartalmi 
elemzésére -  terjedelmi okokból -  nem vállalkozhatunk, de nem is ez munkánk 
célja. Itt és most azt szeretnénk bemutatni, milyen jelentőséggel bírt a végren
delkezés a halasiak életében:

-  Milyen mértékben és a lakosság mely csoportjaiban volt elterjedt?
-  Mikor, milyen körülmények között, hol és hogyan végrendelkeztek?
-  Kiket részesítettek előnyben ill. kiket zártak ki az öröklésből?
-  Kik és milyen arányban részesedhettek a kegyes hagyományokból?
-  Mennyire tekintették „állandónak” „utolsó rendelésüket” a korabeli halasiak?
Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ jelen munkánkban, abban a

reményben, hogy megválaszolásukkal valamelyest hozzájárulhatunk az egykoron itt 
élt emberek mentalitásának -  ezáltal a város történetének -  megismeréséhez.

A végrendeletek száma, időbeli megoszlása

Mielőtt a 18-19. századi halasi testamentumok alaposabb tanulmányozásához 
kezdenénk, érdemes egy pillantást vetnünk arra, hogy mely településeken és milyen 
mennyiségben maradtak fenn végrendeletek vizsgált korszakunkból.

A hazai végrendelet-kutatás „történetét” ez idáig tucatnyi jelentősebb forrásköz
lés, és ennél is lényegesen több feldolgozás jelzi.4 Közülük jelen vizsgálódásunk 
szempontjából azok a legfontosabbak, melyek az alföldi települések ez irányú for
rásait teszik közzé, ill. dolgozzák fel. Tárkány Szűcs Ernőtől tudjuk, hogy Hód
mezővásárhelyen 1730-ban kezdték a testamentumkönyvek vezetését: a két kötetbe 
1796 végéig 477 végrendeletet és egyéb, halál esetére szóló nyilatkozatot másoltak 
be; de más lelőhelyeken is talált még -  ezen időszakból -  41 vásárhelyi testamentu
mot könyve megírásáig.5 Szegeden a feudáliskori testamentumok száma több százra
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tehető -  sajnos Rákos István pontosabb adattal nem szolgál melyek közül a legko
rábbi 1719-ből ismert.6 Debrecen város „Testamenta” címet viselő gyűjteménye 
2745 végrendeletet foglal magába az 1518-1876 közötti időszakból: közülük 1040 
a 18., 1682 a 19. századból maradt fenn.7 Nyíregyházán 1757-től kezdik a testa
mentumok regiszterének vezetését: e jegyzék 1792-ig közel 200 testáló nevét tartal
mazza; a napjainkig fennmaradt végrendeletek száma azonban ennek kis töredéke, 
mindössze néhány tucatnyi -  a legkorábbi 1759-ből.8 Makó város levéltárában -  
Tárkány Szűcs Ernő közlése szerint -  mintegy 800 testamentumot őriznek az 1766 
és 1850 közötti évekből.9 Jelentős végrendelet-gyűjtemény maradt fenn Cegléden is: 
az 1720 és 1850 között keletkezettek közül mintegy 150 darabot válogattak ki a 
muzeológusok, a kiadás reményében.10 Végül megemlítenénk: Molnár Attiláné nem 
kevesebb, mint 485 darab, 1655 és 1769 között keletkezett kecskeméti testamen
tumra támaszkodhatott a paraszti vagyon összetételének alakulását vizsgáló tanul
mányában." A Kiskunhalasi Levéltárban eddigi kutatásaink során 528 darab, 1851 
előtt kelt testamentumot sikerült fellelnünk: közülük 386 a 18. században, 142 az 
1801 és 1850 közötti években készült.12 Ez a szám az említett alföldi települések 
adatai mellett nem tűnik magasnak, de elhanyagolhatónak sem mondható -  főként, 
ha figyelembe vesszük, hogy az említett városok közül Debrecen és Szeged 
Halasnál lényegesen nagyobb lélekszámú.13

A levéltári segédlet szerint a legkorábbi halasi testamentum 1712-ből maradt 
fenn.14 A források áttanulmányozása során azonban találtunk egy ennél korábbit is: 
Morádi János utolsó rendelése ugyanis 1709. szeptember 7-én kelt.15 A 18. század 
első feléből még meglehetősen hiányos a fennmaradt források sora: az 1740 előtti 
időszakból mindössze 8 végrendeletet ismerünk, 8 különböző esztendőből. A követ
kező évtizedből már 22 testamentumot vizsgálhatunk, annak ellenére, hogy négy 
olyan év is volt, melyekből egy sem maradt fenn. 1751 és 1800 között viszont már 
nincs ilyen esztendő: legalább egy forrás mindegyikből ismert, de sokszor ennél 
lényegesen több is: 1793-ból 17, 1783-ból és 1797-ből 14-14, 1790-ből és 1798-ból 
13-13, 1780-ból és 1784-ből 12-12, 1774-ből, 1782-ből, 1791-ből és 1796-ból 
pedig 11-11 testamentum maradt fenn -  hogy csak a legkiemelkedőbb esztendőket 
említsük. De a többi években sem ritka a 4-10 végrendelet; ennek következtében 
lényegesen emelkedik az átlag: amíg a 18. század első felében minden második esz
tendőre jut egy fennmaradt végrendelet, addig 1751 és 1800 között minden eszten
dőre hét darab. Különösen látványos az emelkedés 1770 után: a 18. század utolsó 
három évtizedéből sorrendben 74, 105, ill. 99 testamentumot ismerünk.16

A 19. század első feléből viszont ennél lényegesen kevesebb végrendelet maradt 
az utókorra: az 1801 és 1825 közötti időszakból kilenc olyan esztendő is akad, 
melyekből egyetlen testamentumot sem ismerünk. Bár 1825 után már minden évből 
maradt fenn forrás, a „legjobb évtizedből”, az 1841 és 1850 közötti időszakból is 
csupán 63 végrendelet áll a kutatók rendelkezésére.

E számok önmagukban nem sokat mondanak, ezért fel kell tennünk a kérdést: a
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korabeli Halas lakosságának kb. milyen arányát képviselik a fennmaradt testamen
tumok készítői? Azaz: mennyire volt elterjedt a testálás Halason? A kutatás a város 
lakosságát 1769/70-ben 3570 főre, 1804-ben 8591 főre teszi17 -  hány százalékuk 
tehetett vajon utolsó rendelést? E tárgyban pontosabb vizsgálódásokra is módunk 
nyílik, hiszen a 19. században közzétett demográfiai adatok és Melegh Attila újabb 
kutatásainak eredményei egyaránt jól hasznosíthatók szempontunkból.

Melegh Attila grafikonjain nyomon követhetjük Halas népesedésének alakulását 
az 1679 és 1900 közötti időszakban. így módunkban áll kiszámítani, hogy a teme
tések, ill. a fennmaradt végrendeletek száma milyen arányban van az egyes idősza
kokban. Az 1780-as évek elején pl. a temetések száma évenként 200-220 körül van: 
a fennmaradt végrendeleteké ugyanekkor évi 10-14 -  azaz az elhaltak kb. 5-6 szá
zaléka végrendelkezhetett. Egy évtizeddel később 300-320 temetés esik egy esz
tendőre. Ugyanezen évekből átlagosan 12-13 testamentumot ismerünk -  azaz az 
arány 4% körül van.18 Mielőtt azonban általánosabb következtetést vonnánk le ezen 
adatokból, érdemes alaposabban tanulmányoznunk Peterka József 19. századi táblá
zatait, aki az 1805 és 1817 közötti 13 esztendő demográfiai adatait foglalta össze -  
példás alapossággal. Tőle tudjuk, hogy e 13 év során 4220 személy halt meg Hala
son: közülük azonban 2862 a 10. életévét sem töltötte be, 184 10 és 21 év között 
volt, és csupán 1174 fő volt 21 év fölötti.19 Ez az arány rendkívül figyelemre méltó 
és adatainkat teljesen más megvilágításba helyezi. A korabeli jog szerint végren
deletet a 12. életévét betöltött személy tehetett.20 Ha Peterka József táblázatából az 
összes 10. életévét betöltött elhaltat hozzáadjuk, akkor sem éri el a „felnőttek” ará
nya az összes elhunyt egyharmadát (1358 fő = 32,1%). Joggal feltételezhetjük, hogy 
a csecsemő- és gyermekhalandóság a 18. század végén sem volt alacsonyabb, mint 
a 19. század elején: ebből viszont következik, hogy az 1780-90-es években kiszá
molt 4-6 százalékos arány valójában azt jelenti, hogy az ez idő tájt elhalt felnőttek 
mintegy 15 százalékának maradt fenn végrendelete, amit meglehetősen magas 
aránynak kell tartanunk. Állításunk igazolására megemlítenénk: egy 1904-ben (!) 
végzett felmérés szerint országos szinten a lakosság 9,3%-a végrendelkezett -  az 
arány Jász-Kun-Szolnok megyében 9% volt.21

Azt is meg kell azonban állapítanunk, hogy a 19. század első feléből lényegesen 
kevesebb a fennmaradt végrendeletek száma. A Peterka József által vizsgált 13 esz
tendőből (1805-1817) összesen 19 testamentumot ismerünk. Ez a szám az ez idő tájt 
elhalt „felnőttek” számának (1358 fő) kb. 1,4%-a. A 19. század közepére valame
lyest javul az arány: Palugyay Imre számításai szerint 1837 és 1846 között 3868 
személyt temettek Halason, akik közül 1448 töltötte be a 10. életévét.22 Ezen 10 esz
tendőből 38 végrendeletet ismerünk, azaz az elhalt „felnőttek” 2,6%-a hagyott ránk 
testamentumot.

Valószínűnek kell azonban tartanunk azt is: a ma ismertnél lényegesen több 
végrendelet keletkezett egykoron, egy részük azonban az évek során elkallódott. 
Számos forrásunkban találunk utalást más végrendeletre is, melyet nem sikerült fel
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lelnünk. Modok Gergely pl. 1848. december 28-án kelt testamentumát e mondattal 
kezdi: „mintegy 4 évvel ez előtt végakaratomat az illető helyre már benyújtottam” a 
dokumentumnak írásos nyomát nem találtuk meg.23

Állításunk legfőbb bizonyítéka azonban az a mutatófüzet, melyet 1828-ban 
kezdtek vezetni a városhoz beadott és még felbontatlan végrendeletekről: ebben 
több tucatnyi olyan forrást említenek, melynek azóta nyoma veszett.24 Bár e forrá
sok megléte némileg javítaná a fentebb kiszámított alacsony arányt, valószínűnek 
kell tartanunk, hogy az írásban tett végrendelkezés a 19. század első felében koránt
sem volt olyan népszerű a halasiak körében, mint a 18. század végén. Az okok feltá
rása további kutatásokat igényel. A jelenség viszont érthetővé teszi az 1930-as évek 
végén Halas népi jogéletét kutató Papp László megállapítását: „A tételes jog szerint 
való értelemben vett végrendelkezés, különösen az írásban tett végintézkedés, alig 
mondható gyakorinak. Szinte kétségtelen, hogy az alakiságtól való húzódozás a leg
főbb oka ennek a jelenségnek.”25

A testálókról

Érdemes egy pillantást vetnünk arra is, milyen a halasi végrendelkezők nem, 
családi állapot, foglalkozás ill. felekezeti hovatartozás szerinti megoszlása. Azaz: a 
társadalom mely csoportjai között volt elterjedtebb ez idő tájt a végrendelkezés? A 
testálok nemek szerinti megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk: az 528 datált halasi 
testamentum közül 337 darabot (63,8%) férfi, 187 darabot (35,4%) nő készített, mig 
4 esetben félj és feleség közösen tett utolsó rendelést. Vagyis a férfi testálok száma 
csaknem kétszerese a végrendelkező nőkének. Érdemes a két évszázadot külön is 
szemügyre venni: a 386 darab 18. századi testamentumból 264 (68,4%) férfi testáló
tói származik: a 142 darab 19. század első felében készült végrendelet közül viszont 
már csak 73 (51,4%). Ez utóbbi időszakban a testamentumok 46,5%-a (66 db) már 
nőktől maradt fenn. Vagyis a 18. századi jelentős „férfi fölény” után a 19. század el
ső felére már szinte kiegyenlítődik a testálok között a két nem aránya.

A férj és feleség által együttesen tett végrendeletek közül a legkorábbi -  Vas 
István és Kováts Ilona közös rendelése -  1799-ből maradt fenn:26 míg Modok 
Mihály és Turóczi Sára 1830-ban, Nagy (Sarkadi) Gergely és Seni Sára 1838-ban, 
Sárvári Mihály és Ágoston Sára pedig 1843-ban tett közös testamentomot.

Ez a megoldás, melyet -  mint arra Antal Péter felhívta a figyelmet27 -  mai jog
rendszerünk nem tesz lehetővé, ez idő tájt nem számít különlegességnek: Tárkány 
Szűcs Ernő pl. Makóról és Hódmezővásárhelyről, Rácz István pedig Debrecenből 
említ hasonló eseteket.28

A családi állapot vizsgálata szempontjából a nők jelentik az „egyszerűbb esetet”: 
a testamentum bevezető soraiból, ill. külső „címzéséből” egyaránt tükröződő név
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használatuk ugyanis csaknem minden alkalommal egyértelműen és megbízhatóan 
jelöli családi állapotukat is. A 187 egyedül testáló nő közül 116 (62%) özvegyként, 
61 (32,6%) pedig férjes asszonyként készíti utolsó rendelését, míg a hajadonként 
végrendelkezők száma 10 fő (5,4 %). Az arányok jól mutatják a tényt: különösen az 
egyedül maradottak tartották fontosnak, hogy végrendeletet tegyenek. A férfiakkal 
kapcsolatosan is hasonló megállapításokat tehetünk: a nőtlen testálok aránya biz
tosan 10% alatt van: míg a többiek között egyértelműen az özvegyek vannak több
ségben.29

A végrendelkezők foglalkozásáról közvetlen módon csak elvétve „árulkodnak” 
forrásaink. A ritka kivételek közé tartozik pl. 1712-ből György deák, 1759-ből 
Czirok Takács János juhász, 1777-ből Kovács Péter szabólegény, vagy 1783-ból 
Faragó János csizmadia végrendelete.30 De nem sokkal jobb a helyzet e téren a 19. 
században sem: alig több, mint féltucatnyi ekkor testáló foglalkozásáról tudunk biz
tosat.31 A foglalkozásnévre utaló családnevek -  amint azt a fenti példák is bizonyít
ják -  ez idő tájt már nem utalnak a mesterség gyakorlására: a családnevek már 
állandósulnak, öröklődnek. Sejtésünk lehet azonban akkor, ha a mesterségre utaló 
nevet előnévként viseli a testáló, mint pl. Szürszabó Sárossi György (1763) vagy 
Szíjártó Nagy András (1768) esetében.32 A végrendeletek többségében azonban csak 
a tartalom utal a készíttető foglalkozására: az esetek döntő többségében földet és 
szőlőt művelő, kisebb mértékben állatot is tartó halasiakról van szó.

Érdekességképpen meg kell jegyeznünk: néha a testamentum „címzése” utal 
készítőjének foglalkozására. így történt ez Pap István esetében is, akinek 1780-ban 
kelt végrendeletéből semmit sem tudunk meg a foglalkozásáról: a testamentumlevél 
külsejére viszont a jegyző a „Betyár” jelzőt írta a neve mellé.33

Nagyon keveset tudunk a testálok felekezeti hovatartozásáról is, pedig ez a vizs
gálódás során egyáltalán nem lenne érdektelen. Köztudott, hogy a 18. század első 
felében még színtisztán református Halasra 1766 után kezdenek katolikusok 
betelepülni,34 és bár számuk a század végén jelentősebben emelkedik, vizsgált kor
szakunkban végig kisebbségben maradnak: 1804-ben pl. 3168 református és 998 
katolikus férfit írtak össze,35 de még 1852-ben is 8734 református jut 3753 katoli
kusra.36 Sajnos egyetlen olyan végrendeletet sem találtunk, melynek szövege egyér
telműen nyilatkozna a testáló vallási hovatartozásáról: erre csupán forrásaink tar
talmából következtethetünk az esetek kis töredékében. Némi támpontot jelenthetnek 
a kegyes hagyományok címzettjei. Egyházaknak szánt kegyes hagyomány azonban 
meglehetősen ritkán, a 18. században kb. minden 4-5., a 19. század első felében 
pedig már csupán kb. minden 10. végrendeletben fordul elő.37 A 18. században -  
érthetően -  a református egyháznak szánt hagyományok vannak döntő többségben, 
az 1800-as évek első felében viszont a hagyatkozók már kb. egyenlő számban emlé
keznek meg mindkét egyházról, ami a fenti arányok ismeretében nézve kedvező a 
katolikusokra. Arra is van példa, hogy valaki mindkét felekezetnek hagyományoz: 
Sörös Pál gulyásbojtár pl. 1814-ben egy tavalyi borjút testál „a Reformatus

499



Ujj onnan Épülendő Toronyra”, míg „a Catolica Sz. Eclesiának” 3 tehenet hagy. E 
jelenség nem ismeretlen: Tárkány Szűcs Ernő számos példát hoz Hódmezővásár
helyről arra, hogy a református vallásúak a katolikus egyháznak is hagyományoztak 
-  ő ezt nevezi „igazi lélekváltságnak”.38 Ami az idézett példánkban érdekes, az az, 
hogy Sörös Pál a katolikus egyház javára tesz lényegesen nagyobb értékű hagyo
mányt -  talán katolikus vallású lehetett?

Meg kell továbbá említenünk, a két nagy felekezet mellett két kisebb is képvi
selve volt ez idő tájt Halason: az evangélikusok ill. a zsidók. Róluk csak nagyon 
elvétve esik szó a testamentumokban. Az előbbiekhez tartozhatott pl. az 1806-ban 
Tóth Dániel házastársaként testáló Dankó Erzsébet, aki a „Kiss Körösi Lutherana 
Ecclesiának hágy 50 Ft-okat”; vagy az 1781. április 7-én végrendelkező Bors 
Ferenc, akinek neve elé a testamentumlevél külsejére a jegyző a „Lutheránus Jöve
vény” jelzőt illesztette.39 Zsidó végrendeletet nem találtunk, csupán egy erre való 
utalást: az egyik testamentum helyére betett cédulán ugyanis ez olvasható: „Kiss 
Adám Zsidónak a’ Testamentoma kívántatik, in Origine, mert különben a’ Fijának 
a5'Dolga az Úri Széken fel sem fog vétetni,...”40 E végrendelet keltét nem ismerjük: 
tekintettel azonban arra, hogy az idézett feljegyzés az 1790-es évek második felében 
kelt testamentumok között található, valószínűleg arról a Kiss Ádámról van szó, aki 
a Halason tartózkodó zsidók 1795-ben készült összeírása szerint Jankovácról jött a 
városba, 6 éve élt itt, és családjának létszáma 9 fő.41

Mikor végrendelkeztek a halasiak?

E kérdés több értelemben is feltehető. Az első: milyen életkorban, hány éves 
koruk körül érezték szükségét annak, hogy végrendeletet tegyenek? Forrásainkat 
alaposan áttanulmányozva meg kellett állapítanunk: a testálok döntő többsége „hall
gat” életkoráról -  mindössze három végrendeletben találtunk erre konkrét adatot. 
Közülük a legkorábbi Lintner Mátyás 1788-ban kelt rendelése; gyorsan hozzá kell 
azonban tennünk azt is: ő nem halasi, hanem „Bétsi fi, 55 esztendős, Papista, Gróff 
Lamberdi Óbester Ur Eö Nagyságának Kotsissa”, aki „alóról fel felé menvén” ép
pen itt, Halas városában esett súlyos betegségbe és kényszerült végrendeletet tenni.42 
Szempontunkból nagyon érdekes Szilágyi István 1793-ban kelt testamentumának 
bevezető szakasza; ő nemcsak korát árulja el, de a korabeli gondolkodásmódba is 
bepillantást enged: „... életemnek már 68dik esztendejét el értem, tudom azt is hogy 
az írások szerént az hallandó embernek leg több ideje is 70. avagy 80, esztendők el 
töltése”.43 Mások viszont valószínűleg hamarább érezhették magukat öregnek: Varga 
István özvegye, Kerekes Zsuzsánna pl. „59 éves erőtelen Aggasszony”-ként kívánt 
1844-ben végrendeletet tenni. Ez utóbbi példa figyelmeztethet bennünket arra: nem 
feltétlenül kell magas korra gondolnunk, ha a testáló „el aggott” állapotáról vagy
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éppen „megéllemedett” koráról beszél.44 Tény továbbá az is: az emberi életkor ha
tára a 19. századra már eléggé kitolódott. Csak két adatot említenénk: az 1805 és 
1817 között Halason elhalt 4220 személy közül 208 megélte a 70. születésnapját is,45 
míg az 1837 és 1846 között elhunyt 3868 halasi közül 227 fő 50-60 évesen, 249 fő 
60 és 70 év közötti, 192 fő 70 és 80 év közötti, 51 fő 80 és 90 év közötti, míg 7 fő 
90 év feletti korban távozott az élők sorából.46

Magasabb életkorra gyanakodhatunk azon esetekben, ahol a testáló említést tesz 
arról, hány esztendeje él együtt házastársával. Az 1765-ben végrendelkező Gyulai 
Mihály „ötven esztendőktűl fogva”, az 1768-ban testáló Baranyai Kis István „mint
egy 41 esztendeje” él együtt feleségével:47 figyelembe véve a halasi házasodási 
szokásokat -  a református vőlegények átlagéletkora az 1770-es években 25 év volt48 
-  Gyulai Mihály ekkortájt kb. 75 esztendős lehetett.

Összességében azonban meg kell állapítanunk: forrásaink döntő többsége a 
testálok életkorára sem konkrét adatot, sem megbízható utalást nem tartalmaz -  így 
általánosabb érvényű következtetést nem tehetünk. Meg kell azonban jegyeznünk 
azt is: a testamentumokat alaposabban áttanulmányozva sokszor támadt az az érzé
sünk, hogy e sorokat nem „vénséges vén”, vagy éppen haldokló emberek vetették 
papírra. Állításunkat igazolandó csak néhány fontosabb jelenségre hívnánk fel a fi
gyelmet: 1. Bár a beteges test, a súlyos nyavalyák hangsúlyozása szinte „érvényes
ségi kelléke” a testamentumoknak, forrásaink egy részében szó sem esik erről, sőt 
egyesek kifejezetten ép testüket, egészségüket hangsúlyozzák. 2. A testamentum
levelek egy -  jelentősebb -  részén megjegyzéseket találunk arra vonatkozóan, mikor 
került sor a rendelkezések végrehajtására: ezen dátumokból látható, hogy a végren
delkezők jelentős része a testálás után még évekig élt. 3. Összesen 13 olyan végren
deletet találtunk az átnézett anyagban, melyekhez később fiókvégrendeletet is csa
toltak. Közülük nem egy esetben a két időpont között hosszú évek telnek el: a Dará
nyi István özvegyeként 1783-ban végrendelkező Szántay Sára pl. 1796-ban készített 
fiókvégrendeletet, az 1815-ben testáló György József 1830-ban.49 4. Végül megje
gyezzük: legalább 35 olyan halasi személyről tudunk, aki a vizsgált időszakban két 
végrendeletet is tett, és két rendelkezése között néha évtizedek teltek el. Csak né
hány példát említve: Varga István 1751-ben és 1773-ban, Cziffa János 1768-ban és 
1785-ben, Tóth Ferenc 1780-ban és 1797-ben, Magots György 1786-ban és 1802- 
ben, míg Csonka Miklós özvegye, Molnár Erzsébet 1750-ben és 1773-ban tett „utol
só rendelést”.50

Az említett példák egyértelműen mutatják: a testálok egy jelentős része a végren
delet készítése után hosszú évekkel nem csak élt, de még rendelkező képességének 
is birtokában volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy korábban nem lehetett életének 
olyan szakasza, melyben -  annak végét közelinek érezvén -  rendelkezni kívánt ja 
vairól, de felhívja a figyelmet arra is: érdemes a végrendelkezés indítékait és körül
ményeit alaposabban vizsgálat alá venni.

Van továbbá még egy jelenség, amire szeretnénk utalni. A kutatók körében

501



immár köztudott, hogy az emberi élet fordulópontjai mutatnak bizonyos szezona- 
litást: az esküvők időpontját pl. az egyházak előírásai (tiltott időszakok) és a 
gazdálkodás lehetőségei egyaránt erősen befolyásolták, de eltéréseket tapasztalhat
tak az esztendő hónapjai között a születések, ill. a halálozások szezonalitásának 
kutatói is.51 Erre gondolva fogalmazódott meg bennünk a kérdés: megfigyelhető-e a 
halasi végrendeletek keletkezési idejét illetően valamiféle szezonalitás? Táblázatba 
foglaltuk az 528 darab, 1709 és 1850 közötti időből fennmaradt halasi testamentum 
keletkezési idejét hónapok szerinti bontásban és e vizsgálódás meglepő eredményt 
hozott.52 Forrásaink közül 70 darab (13,2%) márciusban, 69 áprilisban, 61 januárban 
kelt -  ezzel szemben júliusból 22 darab (4,1%), októberből 29, szeptemberből 30, 
júniusból 31 testamentumot ismerünk. Vagyis: a végrendeletek döntő része az év 
első négy hónapjában -  a nagy „dologidő” előtt -  kelt, a nyári és az őszi hónapok
ban jelentősen visszaesik a testálok száma, míg az év vége felé ismét kisebb emel
kedést mutat (november: 39 darab, december: 46 darab). Ha ezen arányokat össze
vetjük Peterka Józsefnek a halasi halálesetek szezonalitását bemutató táblázatával, 
megállapíthatjuk: a kettő között csupán annyi a hasonlóság, hogy a nyári hónapok
ban a halálesetek száma is mutat némi csökkenő tendenciát -  a végrendeletek kel
tének szezonális eltérései azonban ez utóbbival nem magyarázhatók.53

Összességében tehát azt kell megállapítanunk: a végrendelkezési gyakorlat -  
hosszú időn keresztül állandónak mondható -  szezonalitását a munka rendje erősen 
befolyásolta. Ami egyben jelzi azt is: a testamentumok egy jelentős része tudatos 
stratégia alapján, a testáló állapotának súlyossá válását meg nem várva készült.

Miért végrendelkeztek a halasiak?

Az eddig leírtak után valószínűleg nem szorul magyarázatra, miért tartjuk 
fontosnak e kérdés alaposabb vizsgálatát. Úgy érezzük, hogy a testálás motivációi
nak feltárásával közelebb juthatunk a végrendelkezők mentalitásának megismeré
séhez.

Bevezetésképpen megállapíthatjuk: az esetek döntő többségében két lényeges 
szempont befolyásolta a mindenkori testálókat. Az egyik: elkerülni minden vesze
kedést, civakodást a hátramaradó örökösök között -  ezért egyértelműen rendelkezni 
minden vagyontárgyról, pontosan számba venni az adósságokat és kintlevőségeket. 
A másik: figyelembe venni a családon belüli specialitásokat -  hiszen végrendelet 
hiányában a törvény szerinti öröklés mechanikusan rendezte el a vagyontárgyak 
sorsát, nem lehetett tekintettel a sajátosságokra.54 Halasi forrásainkat számbavéve 
mindegyik csoportra találhatunk szép számmal példákat, de megfigyelhetők egyéb 
sajátosságok is.

Testálóink családi állapotáról szólva már említettük: a legnagyobb csoportot az
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özvegyek alkotják. De meg kell jegyeznünk azt is: a végrendelkezés időpontjában 
házasságban élők jelentős részének sem ez az első házassága. Ezen helyzet már 
önmagában is számos konfliktus forrása, hiszen az esetek többségében különböző 
házastársaktól származó örökösök között kell igazságosan elosztani a vagyont. Jó 
példa erre Péter Miklós 1766-ban kelt végrendelete, melyben három feleségétől 
származó 7 gyermeke, valamint mostani, negyedik házastársa között igyekszik el
rendezni vagyontárgyait.55 Hasonló, ha nem is ennyire bonyolult példát még jó néhá
nyat említhetnénk, ehelyett csupán megállapítjuk: a kényszerből -  megözvegyülve 
-  többször házasodó, több ágról származó gyermekekkel bíró személyek már csalá
di helyzetük miatt is motiválva vannak arra, hogy részletes és egyértelmű végren
deletet tegyenek.

Más esetekben a család összetétele egyszerűnek tűnik - egyéb tényezők mégis 
bonyolulttá teszik az osztozást. Az 1793-ban testáló nemes Kamhal Mihály pl. 
felesége, Herczeg Apollónia, valamint tőle született 4 fia és 2 lánya között rendezi 
el vagyonát. Soraiból azután kiderül, hogy Ignác fia „az ötét háborgató térhess 
Nyavalya, és gyakran elméjének meg-háborodása miatt elégtelennek lenni láczik 
arra, hogy ő gazdaságot folytasson” -  azaz valamelyik testvére gyámságára szorul. 
József fia „még mostanában Oskolában járó gyermek”, tehát ő sem veheti át azon
nal a rá jutó vagyonrészt. Rózsi lányát viszont már korábban tisztességesen kiháza
sította, egyébként sem érdemelne már semmit, mert „engemet mint édes Atyát 
illendően nem tiszteltt, hanem sok Ízben, signanter ez előtt egynéhány esztendőkkel 
Pesten lételekor tisztátalan életre adván magát, s több effélékkel engemet meg- 
szomoritott”: így bár azonos anyától származó hat gyermeke között kell rendelkez
nie, ez igazságosan és célszerűen nem is olyan egyszerű.56 Hasonló bonyodalmakat 
okozhat valamelyik gyermek tartós távolléte, valamint korábbi halála: mindkettő 
előfordult pl. az 1797-ben testáló Kuti Szabó Gergely esetében, aki 4 otthon élő fia, 
házas leánya, elhalt János fiának két árvája, valamint az akkor katonáskodó Pál nevű 
fia között kénytelen vagyonát elrendezni.57

A kiskorú örökös léte már önmagában is végrendelkezésre motiváló tényező, 
hiszen az esetleg árván maradó gyermekek jövőjének biztosítása még alaposabb 
gondoskodást igényelt. Különösen így volt ez azon esetekben, ahol csak kiskorú 
gyermekek jöhettek örökösként számba. Az 1795-ben testáló Latabár János pl. fele
sége, valamint „oskolában járó” egyetlen fiacskája között osztva fel vagyonát, úgy 
rendelkezik, hogy kintlevőségeinek kamataiból, valamint jószágainak jövedelméből 
taníttassák és neveljék tisztességesen fiát, a Tanács gondviselése alatt.58 Részben a 
kiskorú örökösökkel függ össze az is: több testálónk tesz ún. utóörökös-rendelést, 
azaz meghatározza a vagyontárgy öröklésének további menetét arra az esetre, ha a 
kijelölt örökös meghalna. E lehetőséget a Hármaskönyv csak 12 év alatti gyermekek 
esetében biztosította, a gyakorlatban azonban -  amint erre Tárkány Szűcs Ernő, mint 
törvényrontó szokásra, a figyelmet felhívja59 -  korra való tekintet nélkül rendeltek 
utóörököst a testálok. Ez utóbbira számos példát találunk Halason is.60
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Testamentum készítésére ösztönözhette az idősödő személyt az a körülmény is, 
hogy valamely családtagját korábban már -  valamilyen formában -  kielégítette, így 
az osztozásnál ezen örökös már csak kisebb részre formálhatott jogos igényt, vagy 
éppen már semmire sem. Forrásainkban leggyakrabban a kiházasítás említésével 
találkozhatunk: többen csak a tényre utalnak, részletek említése nélkül, néhány eset
ben azonban annak mértékéről is képet kaphatunk. Czéberer György pl. 1797-ben 
elmondja, hogy Anna lányát, Zelenka Pál apostagi prédikátor feleségét tisztessége
sen kiházasította -  „adtam néki tisztességes öltözetet, illendő Agy némüt, fél tuczat 
Czínt, 10 ftos Supládát 200 ft kész pénzt”- ,  ezért elégedjen meg ezzel, ne követel
jen már semmit.61 Néhányan szinte költői képekben fogalmaznak: „Ágnes Leányo
mat, Pataki Istvánnét illendőképen ki házasítottam, nékie az Atyai áldásnál egyebet 
nem hagyok” -  írja 1786-ban Juhász Péter,62 míg az ugyanezen évben Kisbéri Tóth 
István özvegyeként testáló Füle Katalin „egyebet az Anyai áldásnál” nem hagy ki
házasított és tehetsége szerint kielégített gyermekeinek.63 Néhányan viszont kiegé
szíteni igyekeznek az egykor adott javakat: ezt teszi pl. 1796-ban Czirok Nagy 
Mihály, aki 2 házas lányának 100-100 rénes forintot, valamint egy-egy fias tehenet 
hagy, mivel őket ugyan tisztességesen kiházasította, „de akkor nekik semmi jószá
got nem adtam” -  szemben harmadik leányával.64

Több esetben láthatunk példákat arra is: valamely családtago(ka)t a testáló egye
nesen kizár a további öröklésből. Ezen -  Halason meglehetősen ritkának számító65 -  
lépést többnyire részletesebben meg is indokolja a testamentum. Az 1749-ben 
végrendelkező Csizmadia Mátyás pl. ezt írja Pál nevű fiáról: „Soha engemet mint 
Édes Atyát nem böcsűlt, sőt inkább mind maga, mind Felesége Vén Disznó newel 
gyakorizben nevezett, Sőtt verni fát is fogott hozzám, és Ölre is ment vélem azért 
nékie Semmit tellyességgel nem hagjok mert nem érdemes reája, ugj is az előtt 
circiter huszonnégy Esztendőkel véle meg Osztozván mind Szőlőbül, mind Mar- 
hakbul, mind más apró... Javaimbul ötét illető igaz Jussát kiadtam”.66 Máskor 
csavargó gyermekekről kénytelenek szólni testálóink: Kőtőnyi Molnár Mihály pl.
1819-ben Mihály nevű fiát említi, „aki több Esztendők olta kódorgóba van, de ezen 
túl ötét soha is illendően nem betsűlte”, Kálmántsai Mihály József nevű fia pedig -  
aki szintén „kódorgóban vagyon” -  „a mint hallya nevét is meg változtatta”. így ért
hető, ha a végrendelkezők nem részesítik őket a hagyatékból — védve ezáltal az 
otthon közben szorgalmasan dolgozó testvérek érdekeit is.

Az egyes vagyontárgyak további sorsa szempontjából döntő tényező volt azok 
ősi ill. szerzeményi volta, hiszen jogi származásuk meghatározta azt is, mennyire 
volt szabad rendelkezése felettük a testamentum készítőjének. Halasi viszonylatban 
különösen nagy jelentősége volt a redemptionális vagyonrész nagyságának: ez 
szinte minden redemptus testáló első érdemi mondatában szerepel. E kérdéssel -  
melynek meglehetősen bőséges szakirodalma van67 -  e helyen nem foglalkozhatunk, 
csupán arra hívnánk fel a figyelmet: ezen adatok alapján jól elkülöníthető a testálok 
között a redemptusok, ill. az irredemptusok csoportja. Fontos tudnivaló továbbá az
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is, hogy a halasi testamentumok jelentős része nem sorolja fel a teljes vagyont, csak 
azt a részét, amely felett a testálónak rendelkezési képessége van és amiről ren
delkezni is szeretne. Ahogy azt a Buda Szabó Péter özvegyeként 1847-ben testáló 
Kotsis Szabó Sára utolsó rendelése világosan megfogalmazza: „Mellőzve az ősi 
vagyonok megemlítését, mellyek különben is az törvényszabta úton lesznek felosz- 
tandók -  akarom: hogy, boldogult férjemmel közösen szerzett vagyonok ímígy osz
tassanak fel.”

A vagyontárgyak jogi származását vizsgálva három ún. házassági vagyonjogi 
intézményre68 szeretnénk röviden utalni. Ezek egyike a hitbér vagy móring, mely a 
törvényes feleség jutalma volt a házastársi kötelesség teljesítéséért.69 Papp László 
szerint a móringadás szokása nem volt általánosabban elterjedt Halason, korábban 
is inkább csak a módosabbak gyakorolták.70 Megállapítását némileg alátámasztják a 
18-19. századi forrásaink is. Viszonylag ritkán fordul elő, akkor viszont jelentősebb 
értékekről szól. Az 1750-ben testáló Löki Nagy Andrásról pl. megtudjuk, hogy egy
koron feleségének „Házasságoknak vagy Egybe keléseknek alkalmatosságával Jegy 
Ruha helyett 100 Rh. Forintokat moringolt vagy is ajánlott”.71 Mások viszont vég
rendeletükben igyekeznek bepótolni az elmaradt móringot: 1760-ban Csere Papp 
Sámuel azért hagy feleségének két fias tehenet, egy kocsis lovat, egy üszőt és 15 
forint készpénzt, „minthogy moringott nem ajánlottam”.72

Lényegesen többször esik szó az allaturáról, azaz a házastárs hozományáról. 
Néha csak az értékét említik -  Czéberer György feleségének, Domonyi Erzsébetnek 
pl. 160 forint volt az allaturája73 máskor viszont részletezik is mibenlétét. így tudjuk 
pl., hogy az 1785-ben testáló Szempeteri Gergely első feleségének hozománya a 
következő volt: „1.) 50 forintos Redemptionalis föld. 2.) Kilencz darab Marha 
aprostol tsepröstöl. 3.) Két Meneses Lovak. 4.) Juhok pedig mintegy tíz darabból 
állok.”74 Az allatura értékének ill. mibenlétének megadása azért volt szükséges, mert 
e vagyontárgyakat ki kellett venni a többi közül, hiszen ezek visszaszálltak a házas
társra ill. csak az attól származók örökölhették. Ezért néhányan fontosnak tartották, 
hogy akkor is megemlékezzenek róla, ha az valójában már nem is létezett. Az 1763- 
ban testáló Tóth Mihály szenátor pl. elmondja, hogy első felesége allaturájából ma
radt tőle született Katalin nevű lányára egy tehén, „mely is az ellésben meg döglött” 
de ő adott helyette egy meddő tehenet, melyet Katalin el is fogadott.75

A harmadik fontos házassági vagyonjogi intézményről, a közszerzeményről 
csupán azért teszünk említést, mert az a jászkun statútumok szerint -  amint erre a 
jogtörténeti szakirodalom is felhívta a figyelmet76 -  a nemesekhez hasonlóan a já
szoknál és a kunoknál sem létezett. Ahogy azonban Papp László szellemesen meg
fogalmazta, „minderről a halasi népnek nincsen tudomása.”77 Megállapítását for
rásaink alapján csak megerősíteni tudjuk: a 18-19. századi testálok jelentős része 
használja e fogalmat és hagy házastársának értékes vagyontárgyakat ezen a címen.

A végrendelkezésre motiváló tényezők hosszú sorát az eddig felsoroltakkal még 
nem merítettük ki: az alábbiakban röviden utalnánk néhány érdekesebb szempontra.
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Több testáló azért kívánt utolsó rendelést tenni, hogy életének hátralévő sza
kaszára gondoskodjon megfelelő ellátásáról, mert ezt esetleg családján belül nem 
látta biztosítottnak -  vagy éppen nem volt közeli hozzátartozója. Az előbbire példa 
az 1839-ben Halász Ferenc özvegyeként testáló Illés Zsuzsanna, aki úgy ren
delkezik, hogy mindene, amiről a gyermekeivel kötött „Osztály Egyesség” után még 
szabad rendelkezése van, „mind azoké legyenek, kik, vagy ki (habár idegen legyen 
is) utolsó szükségemben gondomat viseli -  varr ruhát, táplál, és a’ mellett 
tisztességesen elis temettet”. Hasonlóképpen rendelkezik pl. 1840-ben az egyedülál
ló Kis Malmos János is, aki minden meglévő vagyonát, „és az azután altala 
szerzendő javakat haggya utolsó óraiban hűséges gondviselőjének, akármi lenne 
az”. Másokat viszont fizikai állapotuk hirtelen romlása késztetett testálásra: Bangó 
András pl. 1799-ben „az ágyfenekén tsaknem esztendő olta” nyomorogva, míg Der 
István egy évvel később „világ talansagra, és tehetetlen Öregségre” jutva teszi utol
só rendelését.78

Vannak olyan halasiak is, kiket a kintlevőségek vagy éppen az adósságok maga
sabb összege késztethetett arra, hogy végrendeletben is összeírják ezen ügyleteiket, 
lehetővé téve az előbbiek pontos behajthatóságát ill. biztosítva, hogy a hitelezők ne 
követelhessenek nagyobb összegeket a tényleges tartozásnál. Az előbbire jó pél
daként említhetjük az 1795-ben testáló Kukutska Istvánt, akinek csak Majsán van 4 
tételben 2800 forint kintlevősége, emellett Halason, Kecelen és Miskén is tartoznak 
neki több száz forinttal;79 míg az adósságokra Csere Papp Sámuel 1760-ban kelt 
végrendeletének kis összegű, de annál érdekesebb ügyletét említenénk: ő szolgájá
nak tartozik bérében, mely „őt és fél forint 1 bunda egy Szűr dolmány 1 Süveg egy 
nadrág 2 pár fejér mha 1 tavali Borjú” -  ennek egy részét azonban már megadta.80

Okot adhatott a testálásra az is, hogy néhány személy vagyonának egy részét 
kegyes hagyományként kívánta hátrahagyni, és ezen döntését végrendeletében 
foglaltatta írásba. Az egyházaknak szánt hagyományok arányáról korábban már 
szóltunk, itt csupán a diákoknak, ill. a szegényeknek szánt adományokra utalunk 
néhány példával. Az 1793-ban testáló Szilágyi István egy száz forint összegű kint
levőségét hagyja a „Debreczenyi és S. Pataki Collegiumba tanuló Ifíak számára”, 
emellett 10 rénes forintot hagy a halasi iskolában tanuló ifjaknak, 5 rénes forintot az 
ő szolgáiknak, a városban található szegényeknek pedig „egy ötődfél forintos 
Aranyat” testál.81 Vagy említhetjük Jósa Nagy Gergely özvegyét, Áts Zsuzsannát, 
aki 1776-ban végrendelkezve 20-20 rénes forintot hagy a debreceni, a sárospataki, 
valamint a halasi református iskolák számára -  a „Reformata Ekklésia”-nak szánt 15 
ill. „A Szegények számára építendő Isputállyra” adott 10 rénes forint mellett.82 
Kisebb összegű, hasonló célokra szánt hagyományokkal más testamentumokban is 
találkozhatunk.

Végezetül, e fejezet zárásaként azt is megemlítenénk, hogy több testamentumban 
kap hangsúlyt a temetésről való rendelkezés is. Az esetek egy részében csak álta
lánosabb jellegű megfogalmazásokkal találkozhatunk: „Takarittatásom legyen tisz
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tességessen Praedikatioval és harangozassal” -  rendelkezik 1754-ben Dobor Fe
renc.83 Mások viszont egészen konkrétan intézkednek: az 1783-ban végrendelkező 
Herpay Mihály temetéséért a plébánosnak 4 aranyat, a kántornak 1 aranyat, a 
harangozónak 1 forintot, a szegényeknek 2 forintot hagy, majd rendelését e mon
dattal zárja: „Temetésem legyen a 4 fiaim mellett a külső Temetőben és az Isten 
aldása ne légyen azonn, a ki engemet ide, ezen gyermekim melle a hova rendelem 
nem temet.”84 Meg kell jegyeznünk viszont azt is, hogy a más levéltári forrásokban 
megtalálható, állandóan tiltott -  tehát ez idő tájt Halason létező -  mértéktelen toro
zásnak nem találtuk nyomát sem a testamentumokban, sem a fennmaradt elszámo
lásokban.85

Hogyan végrendelkeztek a halasiak?

A teljesség kedvéért röviden ki kell térnünk e kérdés vizsgálatára is, mégpedig 
több értelemben: hol, hány tanú jelenlétében és milyen formában készültek a halasi 
testamentumok?

A végrendeletek készítéséről többnyire az az általánosan elterjedt kép, mely 
szerint a testáló a halálos ágyán fekszik, körülveszik a részben már jelenlévő, 
részben az e célból idehívott tanúk, akik előtt megtört testtel, de még ép elmével ren
delkezik testéről és leikéről, valamint hátrahagyandó földi javairól. E kialakult kép 
halasi forrásainkat tanulmányozva több ponton is módosításra szorul. Mint már 
említettük, a 18-19. századi halasiak egy jelentős része nem várt a testálással álla
potának súlyossá válásáig, hanem már előbb gondolt arra, hogy -  talán a biztonság 
kedvéért is, a biztos halál bizonytalan idejének tudatában -  „utolsó rendelést” te
gyen. De arra is bőven van adatunk, hogy testamentumát nem otthonában, ágyában 
fekve tette, hanem ő ment be a város vezetőihez, akik előtt -  azaz hivatalos helyen, 
hivatalt viselő személyek előtt -  kinyilvánította utolsó akaratát. Az öregségtől, vala
mint a „hirtelen Nyavalyáiul” is bántalmazott Péter Miklósról pl. elmondják tanúi -  
a város legfőbb vezetői - , hogy 1766. július 7-én „Személy szerént élőnkben jővén” 
tette rendeléseit.86 Illés Zsuzsánna, Halász Ferenc 1839-ben testáló özvegye pedig 
„személyesen a’ Városházánál meg jelenvén, egészséges testei és ép elmével” 
mondta el utolsó akaratát. Több esetben a bevezető megfogalmazás azt sugallja, 
hogy e forma meglehetősen elterjedt lehetett: az otthon testálóknál nemegyszer azt 
hangsúlyozza a lejegyző személy, hogy a végrendelkező erőtlensége miatt már nem 
tudott bemenni a városhoz, azért jöttek a tanúk ki hozzá. Összességében tehát azt 
mondhatjuk, hogy a testamentumok egy -  közelebbről nehezen meghatározható -  
része nem a testáló otthonában, hanem a város hivatalos épületében készült.

A 19. század első felében kelt halasi végrendeletek formai sajátosságaival koráb
ban már alaposabban foglalkoztunk.87 E helyütt csak annyit jegyeznénk meg: a 18.
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századiak lényegesen nem térnek el e szempontból „utódaiktól” -  így az alaki kel
lékek részletes ismertetése helyett csupán néhány sajátosságra utalunk. így arra, 
hogy a testáló testéről és leikéről való rendelkezés -  mely évszázadokon keresztül a 
végrendeletek első intézkedése volt88 -  már a 18. századi halasi forrásokban is csak 
ritkán fordul elő, a 19. században pedig már egyáltalán nem, pedig Pa_pp László ezt 
mint „a hajdani végrendeletek” gyakran idézett mondását említi.89 A korábbi végren
deletekre olyannyira jellemző -  az ünnepélyességet már önmagában is biztosító -  
formulák halasi forrásaink esetében háttérbe szorulnak, nemritkán teljesen hiányoz
nak: a dokumentumok azonnal a „lényegre térnek”. A testáló saját kezű aláírásával 
csak a végrendeletek kis töredékén találkozhatunk: „Szőnyi Mihály még Isten 
kegyelmébül ép és egyenes elmével bíró Testans Személy” 1783-ból fennmaradt 
saját kezű aláírása és megjegyzése a legkorábbi kivételek közé tartozik.90

Érdemes egy pillantást vetni a tanúk számának és személyének alakulására is. A 
korszakban érvényes törvény, III. Károly 1715. évi I. dekrétuma, 5 tanú együttes 
jelenlétét írja elő, megjegyezve: ími-olvasni nem tudó végrendelkező helyét hatodik 
tanú pótolja.91 Az első évtizedekben kelt testamentumok nagyobb része megfelel az 
előírásoknak; Morádi János 1709-ben valóban 6 tanú előtt rendelkezik, kik között 
ott van Váczi H. István nótárius, Kecskeméthi István prédikátor, valamint Egyed 
Izsák akkori kisbíró is.92 A 18. század második felében azonban egyre „fogy” a 
jelenlévő tanúk száma: az ekkortájt kelt testamentumok többsége már három, sőt 
nemritkán két tanú előtt készül -  igaz viszont, hogy ők a város legfőbb vezetői közül 
kerülnek ki.93 A 19. század első felére pedig már ez a helyzet állandósul. Az 1800- 
as évek elején még inkább a három, az 1820-as évektől viszont már a két tanú előtt 
készült végrendeletek vannak többségben. A leírt jelenség egyáltalán nem halasi 
sajátosság: ugyanez figyelhető meg Cegléden, Debrecenben vagy Nyírbátorban is.94

A halasi végrendeletek „állandóságáról”

Korábban már utaltunk arra, hogy az átnézett halasi források között 13 olyan tes
tamentumot találtunk, melyekhez később fiókvégrendelet készült, és legalább 35 
olyan halasi személyről tudunk, aki a vizsgált időszakban két végrendeletet is tett. 
Tekintettel arra, hogy e jelenség a halasi testálok mintegy tizedrészét érinti, fel kell 
vetnünk a kérdést: mennyire tekintették állandónak „utolsó rendelésüket”, ill. 
milyen körülmények késztették a végrendelkezőket arra, hogy azon -  kisebb vagy 
nagyobb mértékben -  változtassanak?

E szempontból két kérdést mindenképpen érdemes megvizsgálnunk: mennyi idő 
telt el a rendelkezések között, ill. milyen változtatásokat hoznak az újabb keltezésű 
dokumentumok? Előre kell bocsátanunk: a testálónak jogában állt rendelkezésein 
változtatni, hiszen -  ahogy a korszakunk végén alkotó jogtudós, Frank Ignác írja -
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„halála előtt akarattya mindég változhat és rendeléseit akár egészen, akár csak 
némelly részeiben tetszése szerint megmásíthattya, vagy pusztán vissza is veheti”.95

Nézzük először a fiókvégrendeleteket! Ahol nagyobb mennyiségben maradtak 
fenn testamentumok, ott csaknem mindenütt található néhány ún. fiókvégrendelet 
(codicillus) is. Ezekben a testáló „megtoldja” valamivel korábbi szándékát vagy 
módosít valamely rendelésén. „A megtoldás kétféle lehetett: a végrendelkező az 
örökösök vagy hagyományosok személyét változtatta meg (modifikáció), vagy csak 
az általuk öröklendő tárgyak értékét, illetve örökrészeik arányát módosította (quali- 
ficatio)” -  foglalja össze a dolog lényegét Tárkány Szűcs Ernő.96

Halasi forrásainkat tanulmányozva a felsorolt esetek mindegyikére találhatunk 
példákat. Péter Ferenc 1759. április 29-én kelt testamentumában részletesen ren
delkezik javainak sorsáról, 1760. október 23-án azonban ismét megjelenik a város
nál, ahol végrendeletét „elő vévén, igérül igére értelmessen, hangos szóval el olvas
ván, azt most is és előttünk is minden positioiban Clausuláiban Testator Péter 
Ferencz Uram helyben hadgya, Confirmállya, s kivánnya hogy holta Után el mara
dandó Successori is minden részben effectuállyák és effectuáltassák”-  emellett 
azonban tesz néhány újabb rendelést is.97 Mások az öröklés elrendelt arányain vál
toztatnak: Szempéteri Gergely 1785-ben kelt testamentumát 3 évvel később módo
sítva feleségének juttat néhány újabb vagyontárgyat.98 Bikit Gergely 1783. decem
ber 9-én kelt, nyolc pontból álló végrendeletének 7. és 8. pontját rendeli módosítani 
1784. január 13-án kelt codicillusában." Paprika Miklós viszont 1788-ban négy 
ponton is változtat 6 évvel korábban kelt testamentumán.100 Akadnak viszont olyan 
esetek is, amikor a kijelölt örökös személyén változtat a testáló: Kis Erzsébet 1813. 
február 1 -én készített végrendeletét már e hónap utolsó napján módosítja, mivel első 
házasságából származó fia „soha látogatására sem jött” -  ezért a neki hagyott 250 
forintot mostani férjének és annak maradékinak, „mint terhes betegségében hűséges 
dajkájának ’s ápolgatójának” rendeli.101 Végül megemlítenénk: esetenként a családi 
körülmények gyökeres megváltozása is motiválhatta a testálót fiókvégrendelet 
készítésére. György József 1815-ben 3 gyermeke és felesége között osztotta fel 
vagyonát, 1830-ban viszont azért rendelkezik újra, mert felesége és gyermektelen 
leánya időközben elhalálozott, így két fia között rendezi el vagyonát.102

Az idézett példákból az is látható: a rendelkezések kelte között eltelt idő megle
hetősen nagy eltéréseket mutat. A legkisebb különbség egyébként Király János ese
tében van: ő 1780. február 22-én kelt végrendeletét már három nappal (!) később 
módosítja,103 mások viszont csak hosszú évek elteltével teszik ezt: Darányi István 
özvegye, Szántay Sára 13,104 a már említett György József pedig 15 év múlva. Meg 
kell jegyeznünk, hogy más településeken is előfordulnak hasonlóan szélsőséges 
esetek: Győrött 1619-ben egy özvegyasszony két nap különbséggel, két codicillust 
is készíttet két hónappal korábban kelt végrendeletéhez,105 míg Antal Péter arra hoz 
19. századi debreceni példát, hogy valaki mintegy 40 évvel korábban tett testamen
tumát toldotta meg egy fiókvégrendelettel.106
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A kétszer testálok rendeléseit összevetve meg kell állapítanunk: tettüket hasonló 
okok motiválták, mint a fiókvégrendeletet készítőkét. Három lényeges különbség 
azonban mindenképpen kitűnik a két csoport összevetéséből: 1. A codicillusok 
mindig rövidek, csak az egyes rendelések változtatására koncentrálnak, míg az 
újabb végrendelet a vagyon egészéről intézkedik. 2. A fiókvégrendeletek nélkülözik 
az ünnepélyességet, a formulákat, és többnyire 2-3 tanú előtt készülnek a 18. 
században is, ami megfelel a vonatkozó törvényes előírásoknak.107 3. Míg a tolda
lékok többsége az „eredeti” után néhány évvel -  többnyire tíz éven belül -  készült, 
addig a két végrendelet kelte közt nemritkán 10-20 év, vagy ennél hosszabb idő is 
eltelik.

Tehát úgy tűnik, a rendelkezések átfogóbb módosításának szükségessége, vagy a 
testálás óta eltelt hosszabb idő késztette a végrendelkezőt új testamentum 
készítésére. Több példa van viszont arra is, hogy ugyanazon személy mindkét 
lehetőséggel élt: Péter Miklós 1766-ban kelt végrendeletét 1774 márciusában egy 
codicillussal toldotta meg, 1776 májusában viszont új végrendeletet készített.108 
Ugyanezt tette az 1779-ben másodszor testáló Domokos István is, aki 1774 február
jában kelt első rendelését 1775 augusztusában már megtoldotta.109

Érdekességként megemlítenénk: egy olyan testálót is találtunk, akinek négy vég
rendelete is maradt az utókorra. A Pető Jónás110 özvegyeként végrendelkező Deák 
Katalin 1771. április 16-án kelt első rendelését 1774. január 7-én, 1779. február 12- 
én, majd 1780. november 24-én követték az újabbak.111 E négy „utolsó rendelés” tar
talmi összevetésére e helyütt nincs lehetőségünk, csupán annyit jegyeznénk meg, 
hogy a testáló 5 lánya között próbálta vagyonát igazságosan felosztani, akik közül 
az egyik súlyos beteg volt.

A többszöri végrendelkezéssel kapcsolatosan szükségesnek tartjuk felhívni a 
figyelmet egy érdekes jelenségre: az átnézett halasi anyagban meglehetősen magas 
a felbontatlan testamentumok száma. Az 51 darab érintetlen végrendelet az összes 
ez időből ismert forrás 9,6%-át jelenti, ami más településekhez képest meglepően 
magas arány. E dokumentumok döntő többsége a 18. század utolsó két évtizedében, 
ill. az 1840-es években keletkezett. Felbontatlanságuk azt jelenti, hogy végrehajtás
ra feltehetően azért nem kerültek - , mert készítőjük később újabb rendelést tett, ami 
hatályon kívül helyezte a korábbit. Hollós György özvegye, Gyenise Zsuzsánna 
1795. március 30-án tett rendelését követően 1799. február 21-én újabb végren
deletet készített. Ez utóbbira kívülről a nótárius megjegyezte: „... mely által az 1795 
esztendőben tett Testamentoma el rontatott.”112 Az eset érdekessége, hogy mindkét 
említett dokumentum felbontatlanul maradt fenn -  talán egy harmadikat is készített 
Gyenise Zsuzsánna? E jelenség további alaposabb vizsgálódást igényel, annyit 
azonban máris feltételezhetünk, hogy mind a többször testálok, mind az elkallódott 
testamentumok száma magasabb lehetett a ma ismertnél.
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Összegzés

A 18-19. században keletkezett halasi testamentumok gazdag gyűjteménye szá
mos kutatási lehetőséget rejt magában. Jelen munkánkban ennek csupán töredékét 
próbáltuk feltárni, a végrendelkezési szokások összefoglalásával. Megkíséreltük an
nak bemutatását, milyen jelentőséggel bírt, mennyire volt elterjedt a testálás a kora
beli Halason, mikor, milyen motivációk hatására és milyen külsőségek között történt 
a testamentumtétel, ill. mennyire tekintették állandónak a testálok „utolsó ren
delésüket”. Hogy ezt megtehettük, abban a kiváló forrásadottságok mellett nagy 
szerepe volt a gazdag várostörténeti szakirodalomnak, valamint a fontos forrásokat 
összegyűjtő szorgos kutatóknak. Reméljük, szerény munkánk használható segédlet
ként szolgál Kiskunhalas történetének alaposabb megismeréséhez.
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Kiskunhalas iskolái 1664-1848
Gszelmann Adám

Városunkban, történelmének korai szakaszában, a 14-15. században feltehetően 
volt plébániai vagy városi iskola. Sajnos adatok ezekről az intézményekről nem áll
nak rendelkezésünkre. A török dúlás, a lakosság többszöri kipusztulása az okta
tásügy e korai szakaszának dokumentumait is megsemmisítette. Az iskolaügy törté
netét csak a 17. század közepétől tudjuk nyomon követni. Ezen időtől működtetett 
iskolát a református egyház. Ez illeszkedve a debreceni kollégium által működtetett 
oktatási formához, magába foglalta az elemi és középfokú oktatást. A kapcsolat 
1822-ig állt fenn az Alma Mater és a halasi partikula közt. Ekkor vált külön az alap- 
és középfokú képzés.

A középfok évfolyamainak számát hatra növelték, az elemi szintű képzést kiter
jesztették, az oktatást anyanyelven végezték, lehetővé tették a leányok számára is a 
hároméves iskoláztatást. Lényegében ezekkel az intézkedésekkel a halasi reformá
tusok elfogadták a II. Ratio Educationis előírásait.

A katolikusok betelepülése csak az 1745-ben végrehajtott redempció után vált le
hetővé. Iskolájukat csak 1769-ben tudták megnyitni s nagyon szerény módon mű
ködtetni. Mivel a később betelepülők többsége a külterületen, tanyákban élt, a gyer
mekek iskoláztatását megoldani nem tudták. Lényegében ez az oka annak, hogy a 
katolikusok elemi iskolája hosszabb ideig két évfolyamos kislétszámú intézmény 
maradt. Noha a katolikusok száma folyamatosan növekedett, oktatás terén továbbra 
is a reformátusoké maradt a vezetőszerep.

A REFORMÁTUS EGYHÁZ ISKOLÁI

Schola Reformata Halasiensis
A halasi református iskola, a Schola Reformata Halasiensis alapításának évét 

hosszabb ideig vitatták. Ennek oka, hogy dokumentumok a kezdeti időkről csak 
töredékesen álltak rendelkezésre. Tooth János az Egyháztanács jegyzője a múlt szá
zadban az alapítás körülményeit kutatva megállapította: „A helybeli fiú- és leány
iskolák régi állapottyát ismét ködös napok és borongós fellegek fedezik előttünk el 
annyira, hogy csak inkább imitt-amott pillanthatunk meg egy-két keresztül ható su
garakat, melyeknek pislogó fényénél e kopár térmezőn valami bizonyost üggyel- 
bajjal kihámozhatunk, mert ugyanis csekélység az, hogy a Matrikula elején 1669- 
ben Sepsei Sámuelt olvassuk első oskolamestemek”.1 Más források, egyháztanácsi 
jegyzőkönyvek azt igazolják, hogy az iskolát 1664-ben alapították. Ismerjük a taní
tók neveit is, kik még a 17. században tanították a gyermekeket.2
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1. A református iskola 18-19. századi épülete, 1992 
Gszelmann Adám gyűjteménye, Kiskunhalas

Az 1620-as években -  többszöri török dúlás, a lakosság kipusztulása, elmenekü
lése után -  a város újra benépesült. Az ide költözők többsége a Dráva mellékéről, az 
Ormánságból jött, annak reményében, hogy a szultáni város, Halas jobb életfelté
teleket és nyugalmat biztosít számukra. A beköltözők kivétel nélkül reformátusok 
voltak. A később Tolna megyéből, illetve Hódmezővásárhely környékéről érke
zettek is Kálvin követői voltak.

Az egyház megszervezését rövid időn belül iskolaalapítás követte 1664-ben. Sok 
romantikus és kalandos történet is őrzi a vándorút és a beköltözés körülményeit, az 
iskola állítólagos áttelepülését Veresmartról, azonban ezeknek a történeteknek 
csekély közük van a valósághoz. A képzelet, a gazdag fantázia szüleménye az, hogy 
a veresmarti református iskola tanulóstól, tanárostól menekült ide kalandos úton, s 
települt meg egy része itt, más része pedig Kecskeméten kapott otthont, megalapít
va ezzel a két város református iskoláját.3

Az iskola létrejöttében, további működésében a Debreceni Református Kollé
giumnak kivételezett szerepe volt, mivel annak partikulájaként alakult meg. Az 
onnan érkezett akadémikus rektorok, professzorok, praeceptorok a Debreceni Kol
légiumnak nemcsak a szellemiségét de tanítási rendjét, módszereit is magukkal 
hozták.

Az egyházközség kezdetben igen szerény lehetőségeket tudott biztosítani az 
oktatáshoz. A partikula a két éves alapképzésre építette a négy évfolyamos közép
szintű oktatást. A kétéves, elemi szintű képzési formában a későbbi népoktatás előd
jét kell látnunk, noha létszáma nem sokkal haladta meg a tanulmányaikat később 
középfokon folytatókét. A hatévesek (sexták) osztályát ábécések, a hétévesekét
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2. A professzori lak. Tőke Ágoston felvétele, 1900 körül 
Szakái Aurél 1994. 9. kép alapján, Thorma János Múzeum F 601

(septimák) pedig olvasók osztályának nevezték, utalva a nyújtott ismeretek szerény 
voltára is. Természetesen más tantárgyak is helyet kaptak a tanrendben. Számolást, 
éneket és hittant is tanítottak. A latin nyelv elemeit is megismerték. Ezzel a közép
fokú tanulmányokat készítették elő, ahol a tanítás nyelve a latin volt.

Az előkészítő osztályokból a középfokra kevesen -  évente 10-15-en -  kerülhet
tek. A coniugisták, declinisták, grammatisták, syntaxisták osztályait lehetett a halasi 
iskolában elvégezni. A felsőbb évfolyamok elvégzésére Kecskeméten, Pápán vagy 
az anyaiskolában, Debrecenben volt lehetőség.

Kezdetben tehát egy kislétszámú iskolát működtetett a helybeli református egy
házközség. Az előkészítő két évfolyamot követő középszintű négy osztályt még az 
1700-as évek első évtizedeiben is együtt tanították, egy tanulócsoportban. Az isko
la 1715-ben kapott új épületet, melyben lehetőség nyílt több osztály elhelyezésére.4

Az alapfokon tanulókat tanító praeceptorok a Debreceni Kollégium középfoká
nak utolsó éves növendékei voltak. Általában egy évre jöttek, munkájukért fizetést 
kaptak, élelmezésüket házrajárással biztosították. Visszatérve anyaiskolájukba a 
tanév anyagából vizsgát tettek.5

A középfok négy osztályát az akadémikus rektor tanította. Ő szintén Debrecen
ből jött, a kollégium felső fokáról általában két, három évre. A jogot, teológiát, filo
zófiát tanuló szegényebb sorsú tanulók megszakították tanulmányaikat, hogy a to
vábbi, esetleg külföldi egyetemeken való tanulás anyagi feltételeit biztosítani tudják 
a tanításért járó fizetésből. A praeceptorok, akadémikus rektorok küldéséért a halasi 
egyház vállalta két hallgató teljes tanítási költségét. Általában ezeket halasi iljak 
köréből választották ki és évente döntött az egyháztanács annak odaítéléséről.6
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Akadémikus rektorokat Debrecenből az 1800-as évek elejéig kértek. Ezután 
állandó professzort alkalmaztak, de praeceptorokat továbbra is fogadtak.7

1783-85 között itt tanított akadémikus rektorként Földi János a polihisztor író, 
természettudós, orvos. Az itteni keresetéből fedezte orvosi tanulmányainak költ
ségeit. Az ő közbenjárására kapott Halasra legátusi megbízást barátja, Csokonai 
Vitéz Mihály.8

1756-ban a rektor és a praeceptorok részére egy két szobából álló kisebb ház 
épült az iskolával szemben.9 Ezt az úgynevezett professzori házat 1900 körül lebon
tották.

Az iskolának voltak vidékről, sőt más megyékből érkezett tanulói is. Közülük a 
rászorulók és a jól tanulók korlátozott számban étkezést és szállást is kaphattak. Egy 
tanterem méretű helyiséget alakítottak ki és rendeztek be lakhelyül. Ellátásukra a 
hívektől gyűjtöttek pénzt. Mivel ez az összeg nem fedezte a költségeket, alapítványi 
támogatásokat is igénybe vettek. Ezen összegekből vásárolták meg számukra a 
szükséges tankönyveket is.10 Megfelelő fizetségért az arra vállalkozók látták el őket 
élelmezéssel. A bentlakó, úgynevezett alumnus diákok száma sohasem volt több 
hatnál. Az egyház anyagi ereje, de a helyhiány sem tette lehetővé azt, hogy többen 
bekerülhessenek az alumneumba. Törvényekben fogalmazták meg magatartási sza
bályaikat. Előírták, hogy részt kell venniük az egyházi rendezvényeken. Énekeltek 
az istentiszteleteken, temetéseken.11

Az iskola épületét több ízben bővítették. 1771-ben egy, 1796-ban két tantermet 
építettek. (19. színes kép.) A költségek fedezésére a pénz nagyobb részét a várostól 
kapta az egyházközség.12 Ezekkel a bővítésekkel öt tanteremből, az alumnusok szál
lásából, egy kisebb lakásból és melléképületekből álló iskola alakult ki.13

A leányok iskolája
A református leánygyermekek oktatását szerény formában 1725-ben kezdték 

meg. Ezt a feladatot a mindenkori kántor látta el, egyéves képzés formájában.14 Csak 
a legminimálisabb ismeretek nyújtására volt lehetőség. 1800 körül két évfolyamos 
képzésre tértek át. A kisebb lányokat a kántor, a nagyobbakat a káplán tanította. 
1815-ben már három osztályban tanították a 260 leánygyermeket. Néhány év múlva 
kialakult és hosszabb ideig fennmaradt szervezeti forma két osztályra osztva -  
kisebb leányok, nagyobb leányok -  oldotta meg az oktatást.15 A lányok anyanyelven 
tanultak, kezdetben csak hittant, olvasást és elemi számtant. Az írást csak fakultatív 
módon sajátíthatták el. A kántori és kápláni hivatástól a leányok tanítását 1817-ben 
választották el. Ez időtől kezdve a leányok osztályaiban is tanítókat alkalmaztak.16

1842-ben az egyháztanács a következőképpen döntött: „Még a hajdani elő
ítéleteken alapul az a szánalomra méltó boldogtalan szokás, ami szerint a nagyobb 
leány iskolában csak azok a leánykák rendeltettek írni tanítani, a tanító által, akiknek 
a szülei ezt kívánták. Ez ügyetlen és méltán rossz szokás, amit meg kell változtatni.
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3. Tormássy János portréja, 1800 körül 
Nagy Szeder István 1923. 220-221. alapján

Ezentúl minden leány gyermek, legyen bár szegény vagy gazdag, írni taníttasson. 
Ha a szülőnek módja nem lenne a papiros vételre, az olyanokat lássa el az egyház.”17 
Tanultak még háztartási ismereteket és kézimunkát is. Ezt a leányiskolában dolgo
zó tanítók feleségei tanították, külön díjazásért.

Nemzeti iskola
Az 1790-91. évi országgyűlés elfogadta a protestánsok szabad vallásgyakorlását 

biztosító törvényt. Ez számukra tanügyi autonómiát is biztosított. Jogot nyertek arra 
is, hogy saját iskoláikban meghatározzák a tanítás módját, szabályait, rendjét. Lé
nyegében iskoláik ügyeibe az állam nem avatkozhatott bele. Összességében ez a 
korábbiakhoz képest tágabb teret nyitott a protestáns egyházak számára, ugyanakkor

523



egy egységes iskolarendszer és népoktatási elképzelés kialakulását gátolta, melyet a 
Ratio Educationis indított el.18 A nemzeti nevelés elveinek kidolgozása is megkez
dődött az 1790-91. évi országgyűlés határozatai alapján. Az életre hívott Művelő
dési Bizottság törvény előkészítő munkája révén el kívánta érni, hogy az országban 
minden gyereket, legyen az bármilyen vallású, azonos célokkal intézményes neve
lésben részesítsenek. Lényegében tehát egységes népiskolai rendszert kívántak lét
rehozni, mely a közoktatás alapját képezi, kimondva, hogy az iskolának nyitva kell 
lenni minden gyerek előtt, ezért a népoktatást ingyenessé kell tenni. Nemzeti 
nevelést kell adni a gyermekeknek, melynek része a vallási türelem is.19

Noha az 1806-ban kiadott II. Ratio Educationis a protestáns egyházakra nézve 
nem volt kötelező, ösztönzőleg hatott rájuk. Már a tanügyi rendelet megalkotása 
előtt megjelent a Dunamelléki Egyházkerület útmutatója „Tanítás módja” címmel, 
mely a református egyház népiskoláiban lehetővé tett bizonyos tartalmi és szerve
zeti változásokat is.20

A 18. század végéig az olvasás, írás, számolás tanítását a protestáns iskolákban 
páros kapcsolatban folyó tevékenység formájában végezték. A tanító mindig egy 
gyerekkel foglalkozott közvetlen módon, a többiek ezt csak figyelték. Nem volt 
szükség arra, hogy a tanulónak könyvei, vagy más, a tanulást elősegítő eszközei 
legyenek. Comenius Orbis Pictus című 150 rövid leckét tartalmazó sok kiadásban 
megjelent könyve, ami a tanítónak szolgált segédanyagként, az ehhez kapcsolódó 
falitáblák, a mindig kéznél lévő „Káté” és Énekeskönyv segítette az olvasás tanu
lását. Egy-két palatábla, néhány ív papír segítette az írástanulást. A számtantanulás 
eszköze egy marék borsó vagy kukorica volt.21

Szakmai-pedagógiai képzettség nem volt előírva a tanítókra. Legtöbbjük a gim
názium különböző évfolyamáig jutott el. Elfogadott volt, hogy „alkalmas a tanítás
ra az, aki az oktatandó tananyagot alaposan ismeri”. Elméleti-pedagógiai, didaktikai 
ismereteket nem követeltek meg. „Úgy kell neki tanítani, ahogy őt tanították.”22

Az állami felügyelet alatt álló katolikus népiskolákban az 1777. évi tanügyi ren
deletet követően didaktikai szempontokat is érvényesítő tankönyvek kerültek ki a 
nyomdákból, főleg németről magyarra fordítva. Közülük Oszterváld és Hübner 
könyveit a protestáns iskolákban is használták. A halasi egyháztanács is vásárolt 
ezekből a könyvekből, melyek kérdés-felelet formájában újszövetségi történeteket 
dolgoztak fel.23 Ezek mellett az ugyancsak sok kiadást megért és 1820-ig használt, 
úgynevezett Debreceni ábécéskönyv és az 1805-ben kiadott „Magyar Á-bé-cé a fiú
gyermekek számára” segítette a halasi tanítók munkáját. Ezek a tankönyvek már 
magatartási szabályokat, imákat, énekeket, parancsolatokat is tartalmaztak, verses 
formában.24 A századfordulón a református egyház iskoláiban engedélyezték, ennek 
eredményeképpen a helyi iskolában is használni kezdték Losonczi István Hármas 
Kis Tükör című tankönyvét, mely több évtizeden át a népoktatás egyik legjelentő
sebb taneszköze volt.25

A 18. század utolsó éveiben, de főleg az 1806. évi II. Ratio Educationist köve
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tőén több olyan népiskola alakult, melyben a tanítás magyar nyelven történt. Az 
ilyen iskolákat nemzeti iskolának nevezték. Ez a népoktatási forma négyéves képzési 
idejével növelte azok körét, kik alapműveltséghez juthattak.26

Kiskunhalason a Református Egyháztanács 1813-ban szervezte meg az oktatás
nak e formáját. Nemzeti iskolának nevezték, mert az oktatás nyelve magyar volt, de 
a négy tanév anyagát három tanévre osztották el, némileg módosították is azt.27

Az iskola megszervezése kezdete volt annak az iskolareformnak, melyet 1822- 
ben fejeztek be. A nemzeti iskola, ahogyan azt Kiskunhalason nevezték fontos sze
repet vállalt. Azon fiúk számára teremtett tanulási lehetőséget, kik nem kívántak a 
középfokú intézményben tanulni. Az új képzési mód nem szüntette meg a latin isko
lai tanulmányokat előkészítő kétéves alapképzést. Még néhány évig működtették, s 
ott továbbra is Debrecenből kért praeceptorok tanítottak. Az egyháztanács 1822-ig 
tartotta fenn ezt a képzési formát. Ezt követően a középiskolai tanulmányok előfel
tételévé a „nemzeti” iskola három évfolyamának elvégzését tették.

A nemzeti iskola fiú osztályait kezdetben sexták, septimák és nagyobbak, vagy 
alsó, középső és felső osztálynak nevezték.

Az egyháztanács 1817-ben úgy rendelkezett, hogy a „férfi” nemzeti iskolába 
„négy állandó alkalmatos tudományú, érett idejű és jó erkölcsű” tanítók beállíttas
sanak.” 1818-tól a leányok két osztályának vezetésére is tanítókat alkalmaztak.28

A nemzeti iskola megszervezése nemcsak szervezeti, de tartalmi téren is jelentős 
előrelépést jelentett. A tanítás módja és a tanítandó anyag is változott, még ha ez a 
változás nem is következett be gyorsan. Korábban az alkalmazott módszer tekin
tetében az volt a mérvadó, ahonnan a tanító jött. A Debreceni Kollégium készítette 
fel a leendő praeceptorokat. „A tanítók kötelességei, a tanítani valók, ezeknek rendi 
és módja” című könyvecskében le is írták a legfontosabb tudnivalókat 1795-ben, 
majd ezt újra kiadták némi változtatással 1812-ben. A Dunamelléki Egyházkerület
1801-ben adott ki tájékoztatót a tanítás módja tekintetében.29 A II. Ratio Educationis 
szakmai-pedagógiai téren hatást gyakorolt a református iskolákra is. A századfor
dulón már szép számmal működtek az úgynevezett normaiskolák, melyekhez kap
csolódva tanítóképzés is folyt. A normaiskolákban az akkor legkorszerűbbnek tar
tott módszert, tananyagot, taneszközt tudták bemutatni a 3^4 hónapos képzés kere
tében a tanítóknak. Kidolgozták a tanítás normarendszerének legfontosabb elveit, 
melynek lényege az osztállyal való foglalkozás előtérbe kerülése, a közös, együttes 
munkavégzés, minden tanuló bevonásával. Az osztrák Felbiger által kidolgozott 
módszer a normaiskolák által gyorsan terjedt.30 A református iskolákban ez csak a 
nemzeti iskolák létrejöttével kezdett elterjedni az egyházi tanítóképzéssel 
párhuzamosan. A halasi iskolában az 1820-as évektől alkalmazták.

A tartalmi munka színvonalát az egyház anyagi lehetőségei korlátozták. A lány
osztályokat a parochia melletti romos épületben tudták csak elhelyezni. A nemzeti 
iskola három fiúosztályát a templommal szemben lévő egyházi tulajdonú épületben 
kialakított termekben tanították.
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1815-ben rendezték a nemzeti iskola tanítóinak járandóságait. Egy esztendőre 
150 forintot, 40 véka búzát, kvártélyt, vagy kvártélypénzt, 3 öl fát a várostól és 140 
kéve nádat kaptak. A tanulók a nemzeti iskolában is fizettek tandíjat, ez 30 forint 
volt évenként.31

Az iskolaév kezdete 1816-ig megegyezett az egyházi évvel. Április 24-én, Szent 
György napján kezdődött a tanítás. Ettől kezdve áttértek az őszi tanévkezdésre, s 
Mindenszentekkor nyílt meg az iskola. Félévkor és a tanév végén vizsgákat tartot
tak. Az első félévi vizsgák virágvasámapon, nagypénteken, illetve húsvét utáni ked
den voltak az iskola tantermeiben. Az év végi vizsgákat a templomban tartották 
szeptember első két hetében.32 Tanítási szünet volt április első hete, a nagy ünnepek 
(húsvét, pünkösd, karácsony) hetei. Nagyobb szünetet szeptember 15-től november 
1 -ig tartottak. A tanítást általában 8 órakor kezdték meg. 11 órakor a gyerekek haza
mentek ebédelni. Délután 13 órakor folytatták a munkát 16 óráig. Nyári kánikulai 
napokon már reggel 7-kor kezdtek s tanítottak 10-ig, délután pedig 15-17 óra kö
zött. Csütörtöki napon nem voltak iskolai foglalkozások. Helyette vasárnap hit
tanórák, egyéb gyermekfoglalkozások és istentisztelet volt kötelező jelleggel.33

Szerkezeti, szervezeti, tartalmi változások
Az egyháztanács a 19. század első évtizedeiben jelentős szervezeti változásokat 

vezetett be iskoláiban. Az átszervezés lényegében szervezeti, de korszerűsítési 
célokat is szolgált. A háborús évek, a rossz termések miatt az egyház anyagi hely
zete megrendült. Ennek ellenére létrehozták a nemzeti iskolát, 1814-18 között 
bővítették a templomot és tornyot építettek rá. A nevelőket csak nagy nehézségek 
árán tudták fizetni. Pénz híján nem tudtak bentlakó (alumnus) diákokat fogadni, a 
középiskola tervezett fejlesztése is a későbbi évekre maradt.34 Az 1806. évi rendelet 
szerint a négy évfolyammal működő latin iskolát kisgimnáziumnak, a hat évfolya
mos iskolát nagygimnáziumnak nevezték. Az egyháztanács döntése szerint a halasi 
latin iskolát hat évfolyamos nagygimnáziummá fejlesztették. Ez 1822 őszére vált 
valóra. A halasi iskola nagygimnázium lett, a coniugista, declinista, grammatista, 
syntaxista, rethorika és poétika osztályok beindításával. 1806-tól 1822-ig Németh 
Ferenc tiszteletes volt az iskola professzora. A professzort havonta két prédikációra 
is kötelezték. Ez alóli felmentését kérte „gyenge méllyé” miatt 1819-ben. Kérését az 
egyháztanács méltányolta.35 A professzor munkájának segítésére 1815-től két önálló 
segédprofesszort (corrector) alkalmaztak. Ezt a feladatkört közel két évtizedig 
Szilágyi Sámuel, majd fia Szilágyi Márton és Szabó Lajos töltötte be.

Az ötödik és a hatodik évfolyam beindítása sok nehézséget okozott. A felsőbb 
évfolyamokra kevés volt a jelentkező. Az alsóbb évfolyamok létszáma is alacsony 
volt. Egy-egy osztályba négyen hatan jártak csak. A tanítás összevont formában tör
tént. Bentlakó tanulók is kevesen jöttek. Az iskolának nem volt jó híre. Ennek elle
nére nem mondtak le a fejlesztésről. A gimnázium érdekében szervezőmunkát vé
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geztek Alsó- és Felső Baranyában, de Tolnában is. Az eklézsia megállapította: „Ha 
az iskola olyan rossz lenne, mint ahogyan rossz hírét keltik, felsőbb iskolákba nem 
vennék fel a diákokat. Ha ez nem így lenne, s a professzor úr nem jó munkát vé
gezne, elmozdíttatnék, de erre nem fog szükség lenni.”36

Bár az egyháztanács a professzor munkájával meg volt elégedve, Németh Ferenc 
16 esztendei munkavégzés után állásáról lemondott. Az eklézsia megköszönte, hogy 
az iskola fennmaradásáért, fejlesztéséért fáradozott és „buzgón dolgozott”.37 1822. 
október 13-án megválasztották Horváth Pál lelkészt az iskola professzorának, ő 
azonban rövid idő elteltével lemondott, s október 21-én Pordán János vásárhelyi 
tisztelendő kapott professzori megbízást. Egyben a gimnáziumot vezető professzor 
345 forintos készpénzfizetését 400 forintra emelték.38

Azért, hogy a tanulmányaikat más intézményben folytató tanulók ne szenved
jenek hátrányt, a gimnáziumban 1822-től áttértek a szeptemberi tanévkezdésre. Ha 
nehézségek árán is, de 1822-re kiépült az iskola új szervezeti formája. A középfokú 
tanulmányok előkészítését a nemzeti iskola vette át.

1823 januárjában az egyháztanács a korábban szokásban lévő marasztalás gya
korlatát eltörölte. Eddig minden évben január első napjaiban az egyház tanítóinak, 
kántorainak meg kellett jelenniük az egyházi gyűlésen, s ott megkérdezték őket, 
hogy van-e kedvük továbbra is hivatalukban maradni? Amennyiben válaszuk igen 
volt, „továbbra is megmarasztaltattak”. Ezt követően a tanítóknak esetleges távozási 
szándékukat minden év januárjában be kellett jelenteniük írásban, de csak az egy
házi év végén, Szent György napján távozhattak el.39

Az új szervezeti rend kialakítása a tanulók létszámának emelkedését ered
ményezte. 1823 őszén a rektor professzor tanította a rethorika és poethika osztályai
ba járó 13 tanulót. A 7 syntaxistát és a 14 grammatistát a második professzor (cor- 
rektor) tanította. A conjugisták és declinisták összesen 46-an voltak, őket a második 
correktor tanította. A 80 gimnazista közül 16-an más városból, illetve távolabbi 
megyékből jöttek. A nemzeti iskola felső osztályában 62, a középsőben 110, az 
alsóban 113 gyermek kezdte meg a tanévet november 1-jén. Összesen tehát a refor
mátus egyház 365 fiúgyermek tanulásáról gondoskodott.40 A kisebb és nagyobb 
leányosztályok létszámát illetően sajnos nincs adat. A gimnáziumban a vizsgákat 
mindig sokan látogatták. 1824 áprilisában a szülőkön és az egyházközség képvise
lőin kívül jelen voltak az egyházmegye, az egyházkerület kiküldöttei, de megjelent 
a Jászkun Kerület alkapitánya, jegyzője és egy esküttje is.41

Az iskolaépületek korszerűtlenek voltak. Nem tanítás céljaira épült a tantermek 
többsége. A tanulók elhelyezése, főleg a nemzeti iskolában nehéz helyzet elé állí
totta a tanítókat. A zsúfoltság, a szemléltető eszközök hiánya, a felszerelés kor
szerűtlensége a munka színvonalát rontotta. Az egyháztanács jól látta a gondokat, és 
próbált segíteni is a bajokon. „A nagyobb leányok iskolájának kicsisége és rossz 
állapota tekintetében a célnak nem felel meg. Gond az is, hogy a város alsó részén 
lakók feljárása különösen ősszel és télen nagyon nehéz. Ezért ahol most a nagyobb
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lányok iskolája van építtessen egy új, két classzisokat magába foglaló épület. Ezen 
kívül az alsó városrészen lakó gyermekek számára -  azok könnyebbsége és alkal- 
matosabb taníttatására nézve -  néhai Kis Baranyai Jánostól szerzett fundusra épít
tessen egy kisebb leányiskola. A férfi gyermekek iskolájának rendbetételére is szük
ség van.”42 Amikor konkrét döntésre került sor a leányiskolával kapcsolatban, több 
javaslat is elhangzott, de végül a korábbi leányiskola telke mellett döntöttek oly 
módon, hogy mellé két lakás építését is szükségesnek találták. Az iskola és a laká
sok fel is épültek 1824-re a mai Szász Károly utca és a Hősök tere sarkán, az 1745- 
ben épült régi, iskolának használt épület helyén.

A nemzeti iskola fiúosztályait a templommal szemben álló, egyházi tulajdonban 
levő épületben kialakított termekben helyezték el. Az 1752-ben felépült házat több
ször felújították, átalakították. Az 1960-as években bontották le, ma Szilády Áron 
szobra áll a valamikori fiúiskola helyén.

1827-ben az egyháztanács szakértők véleményére is alapozva megállapította, 
hogy a „férfi gyermekek épületének roskadtsága miatt” új iskolaépületet kell emel
ni. Emeletes iskola építését tervezték, mely nemcsak a gimnáziumba járó, hanem a 
nemzeti iskolába beírt fiúk oktatását is lehetővé tenné. Ez az épület a gimnázium 
további fejlesztésének is teret nyitna. Fischer Ferenc kecskeméti kőműves be is 
mutatta az építendő emeletes iskola tervét, melyet a református templom mellett, a 
meglévő épület helyén kívántak felépíteni 18 öl hosszúságban. (Szilády Áron u. 2.) 
A tervek bemutatását követően az egyháztanács 100000 tégla égetését és 100 öl ter
méskő vágatását rendelte el. Mivel önerőből az egyház ekkora építést vállalni nem 
tudott, a Jászkun Kerület kölcsönét szerették volna megkapni „hasonlóan a helybe
li katolikus eklézsiának nyújtott formában kapjon a református eklézsia is az insur- 
rectionális cassából apródonként 500 forintokat kamat nélküli kölcsön formá
jában.”43

A terv azért nem valósult meg, mert a felsőbb egyházi hatóságok nem támogat
ták a halasiak terveit, semmilyen anyagi támogatást nem ígértek, mivel a kecskeméti 
iskola fejlesztését fontosabbnak tartották. Az egyházkerületen belül vita folyt arról, 
hol épüljön főiskola. Kecskemét és Nagykőrös vetélkedett. Minden egyházközség 
véleményét kikérték. Halas Kecskemét mellett szavazott. Az egyházkerület több
sége is a kecskeméti főiskola megépítését támogatta. A helybeli egyháztanács az 
építkezéshez évi 1000 ezüstöt ajánlott fel. A támogatást nyolc éven át el is küldték. 
1841-ben úgy döntöttek, hogy a kecskeméti iskolát pénzzel tovább nem támogatják. 
Szeretnének segítséget adni, de a nehéz gazdasági helyzet miatt ez nem áll módjuk
ban. Felajánlják, hogy terményekkel -  búzával, káposztával, répával, krumplival -  
segítik az intézmény működését.

Miután eldőlt, hogy nem épülhet fel az új emeletes iskolaépület az egyháztanács 
úgy döntött, hogy a meglevő iskolaépületet újíttattja fel. Úgy vélték, hogy elég a 
tetőt kijavítani, a falak csak kisebb javításra szorulnak.46 A munkákat 1830 máju
sában meg is kezdték. Kiderült, hogy az épület nagyobb javításra szorul, ezért a

528



vályogfalakat téglára cserélték, új ablakokat, ajtókat készíttettek, a tantermek elé 
üvegezett folyosó is épült. Ezzel a felújítással az 1800-as évek közepén az épület azt 
az arculatot, külső megjelenési formát kapta meg, amely még ma is látható. Azóta 
az épületen kisebb felújítás, karbantartás és toldás történt csak. Ez az épület adott 
otthont továbbra is a hat-, majd pedig a nyolcosztályos gimnáziumnak 1892-ig.

Szárnyiskolák
Kiskunhalas város tavak, mocsarak és homokbuckák közé szorulva észak-dél 

irányban 5 km hosszan, kelet-nyugat irányában 1 és 1,5 km szélességben terült el a 
20. század közepéig, a vizek, mocsarak lecsapolásáig. Ez a településforma már a 18. 
század utolsó évtizedeiben kialakult. A lakosság nagy része 2, 2,5 kilométerre lakott 
a központban levő iskolától, s gyermekeik iskolába járatása főleg télen nehézséget 
okozott. Emiatt sokan -  bár igényük lett volna a taníttatásra -  nem vállalták gyer
mekeik elemi iskolába íratását.

A szülők kérésére az 1790-es években „Gyengébb idejű férfi és leánygyerekek 
oktatására Alszegen (ma Tabánnak nevezett városrészen) egy oskolai ház építtetett, 
de ez 1813-ban több okból eladatott.”48 A mintegy 20 évig működő, fiúkat-leányokat 
együtt, összevont formában oktató iskola megszűnt.

1828-ban a szülők mind türelmetlenebb kérésének engedve a református egyház 
újból megnyitotta az alsó számyiskolát. „A Vass István uram féle házban elkészült 
a gyermekek számára nyári tanítóhelynek egy kamara. Télire ezt alkalmatossá tenni 
nem lehetett, ezért a téli tanításról gondoskodni kell. Erre a portán, a tó felől van 
hely, oda kell építeni az iskolát. Erre nézve terv és ajánlat készült.”49 Az iskolát 
1828. május 1-jén megnyitották, kinevezték Simon Istvánt tanítónak.50 Az iskolában 
a nemzeti iskola alsó évfolyamának tananyagát, tehát a legalapvetőbb elemi isme
reteket sajátíthatták el a környéken lakó gyermekek. Az épület és mellette a tanítói 
lakás is elkészült még 1829-ben a mai Zerge utcában, a Nagy tó mellett. Megsza
kítás nélkül működött ez az iskola 1912-ig.

A város északi részén lakók is mind sürgetőbben kérték az egyháztanács segít
ségét, hogy kisebb gyermekeik iskoláztatását tegyék lehetővé. Hajlandók lennének 
az iskoláért anyagi áldozatot is vállalni, hozzájárulnának a tanító fizetéséhez is. 
1827. április 1-jén meghallgatást kértek. Elmondták, hogy Nagy Dániel -  korábban 
1800-1815 között már volt egyházi tanító -  saját házánál vállalná „a gyengébb fiú 
és leánygyermekek tanítását”. A szülők ezért a tanítónak tanulónként 1 forint 15 
krajcárt fizetnek. Nagy Dániel ezen túlmenően kért még 12 mérő búzát és tűzifát is. 
Az egyháztanács egy évre engedélyezte az iskola működését, vállalta a tanító fize
tését is.51 Az iskola 1827-ben megnyílt. Fűrészelt fenyőből a szükséges tanulói pa
dok is elkészültek.52

1828 májusában az elmúlt tanév tapasztalataira alapozva a fenntartó szigorúan 
figyelmeztette Nagy Dánielt, hogy „feladatköre csak az olvasásig terjed, tovább ne
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haladjon amiatt, hogy több gyermeke legyen, hogy ezáltal több pénzt kapjon a 
szülőktől. Aki már tud olvasni, azt a centrális iskolába kell küldeni.”53

Nagy Dániel 1830 februárjában meghalt, az egyháztanács az iskolát megszün
tette. A gyerekeket a központban lévő iskolákba irányították.54 A korábban egyházi 
szolgálatban állt, de elbocsájtott tanító Polgárdi Vajda Péter a szülőkkel egyetértve 
1834-ben javaslatot készített, hogy nyíljon meg ismét a felső elegyes iskola, és a 
tanítást bízzák rá.55 Az egyháztanács úgy döntött, hogy amennyiben Polgárdi Vajda 
Péter „többé semmiféle kellemetlenkedést nem okoz, magaviseleté megváltozik, 
engedélyezik az elegyes iskola megnyitását Bangó Péter házánál.” Fizetése 100 
forint, 30 véka kétszeres, egy öl fa, 200 kéve nád lesz. Az egyház vállalja a ház 
árendáját is.56

Az egyháztanács 1836 februárjában tárgyalta a felső számyiskola ügyét. Szóba 
jött az is, hogy a „tanító Polgárdi Vajda Péter felől bizonyos megháborodásbeli hír 
szárnyal.” Gyárfás Pál lelkész szerint a tanító sokat iszik, el kell tiltani az ivástól. 
Polgárdi ígéretet tett arra, hogy józan életet fog élni.57

1837 januárjában az egyháztanács úgy döntött, hogy a felső számyiskolát bezár
ja, az csak Szent György napig marad fenn. „A tulajdonos nem hosszabbítja meg a 
bérletet, kevés az iskolában a gyerek, jó az út a bejáráshoz”-  volt a bezárás indoka.58

Irányítás, felügyelet, tanítók, diákok
Az iskolák fenntartója a református egyházközség volt. A közvetlen felügyeletet, 

irányítást az egyházközség választott testületé, az egyháztanács látta el. Döntött 
minden, az iskolákat érintő kérdésben. Ez a jogkör kiterjedt az iskolák építésére, 
berendezésére, tanítók alkalmazására, fizetésük megállapítására, tanulók, tanítók fe
gyelmi ügyeire, a tanítási rend meghatározására, a tananyag kiválasztására, tehát 
minden, az iskolával összefüggő kérdésre, tevékenységre. A felügyeletet, irányítást 
közvetlenül és direkt módon végezte az egyháztanács. A 17. század közepétől min
den egyháztanácsi ülésen valamilyen formában napirendre került az iskolák ügye. 
Az 1800-as évek elejétől a közvetlen tájékozódás és felügyelet érdekében iskola
felügyelőt is választottak. Az „oskola felügyelői”, „inspektori” feladatkört 
1813-1825 között Tegzes János töltötte be. Utóda Bibó István három évig végezte 
ezt a megbízatást. Péter Lajos 25 éven keresztül volt az iskolák felügyelője. Lényegi 
döntések előkészítése érdekében esetenként bizottságokat állítottak fel.

A Kecskeméti Egyházmegye iskolai inspektora főleg csak a gimnázium év végi 
vizsgáin jelent meg. Ugyancsak bizonyos felügyeletet gyakorolt a Jászkun Kerület 
is. A felügyeletnek ezen formái inkább udvariassági látogatások, mint ellenőrzések 
voltak.

A helybeli tanítók, professzorok 1841-ig az iskolák ügyeinek intézéseiben nem 
vehettek részt. Ekkor az egyháztanács döntött: „Minthogy az egyház ügyei az 
oskolával szerves összeköttetésben függnek egymástól és annál fogva az ezeket
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illető közös tárgyak a helybeli iskola oktató úrnak az egyházi tanácsokban való 
jelenlétét nagyon megkívánják. Ez idő szerint oktató tiszteletes Kovács Pál úr 
meghivatott az egyházi gyűlésbe, ott mindig részt vehet teljes joggal.”59

A nemzeti iskola alapításától alkalmaztak állandó tanítókat. Képesítésüket ille
tően nem voltak szigorú előírások. Azt megkövetelték, hogy református vallásúak 
legyenek. Csak az 1830-as évektől tették kötelezővé a szakirányú képzettséget. 
1841 februárjában egy megüresedett tanítói álláshelyre jelentkezett Futó János 
nagykőrösi születésű tanító. Az egyháztanács alkalmazta, mivel „kapcsolt bizo
nyítványa tanítóságra alkalmassá teend.”60 A normaiskolák mellett működő és 
szerény ismereteket adó tanítóképzés nyújtott az 1830-as évekig az itt dolgozó 
tanítóknak szerény szakmai képzettséget. Jelentős előrelépés volt, hogy 1837 őszén 
tanítóképzés indult a nagykőrösi református kollégiumban. 1839-ben Debrecenben 
és Nagyenyeden is megkezdődött a református tanítók képzése.61 Ez egyben azt is 
jelentette, hogy a halasi iskoláknál is megkövetelték azt, hogy a tanítók szakmai
pedagógiai ismeretek birtokában foglalkozzanak a gyermekekkel. Lényegében tehát 
ezen ideig az tanított, aki a tanítandó tananyagot ismerte, esetleg megfelelő ajánló
levéllel rendelkezett, aki a feladatra vállalkozott. Ennek olyan következményei is 
voltak, hogy az egyháztanácsnak viszonylag sokat kellett foglalkoznia a tanítók 
fegyelmi ügyeivel.

Szilágyi Márton „a kisebb rendű férfi gyermekek” tanítója ellen kegyetlenkedés 
miatt panaszkodtak a szülők 1817-ben. A tanítót megintették.62

1819-ben az egyháztanács megintette Szilágyi Mártont, mert az „tanítványaival 
túl keményen bánik.” Szabó Lajos „mértéktelenkedik ivásban.” „Megintetik, hogy 
hibájával felhagyjon.”63

„Szabó Lajos férfi tanító ellen az a közönséges panasz tétetett, hogy a keze alatt 
lévő gyermekekkel túl szigorúan kegyetlenkedik. Nagy S. Gergely Sándor nevű fiá
nak a füleit úgy megrángatta, hogy talán a gyermek hallása is sérelmet fog szenved
ni.” A tanitó hibáját elismerte, megígérte, hogy ezentúl a fenyítésnek a gyermekhez 
illő mértékét fogja alkalmazni.64

Rébék István szülő tapasztalta, hogy Szilágyi Márton, a fiúgyermekek egyik 
tanítója több gyermeket annyira összevert, hogy emiatt fekvő betegek lettek. Csapi 
János és Tegzes Gergely gyermekeivel oly irgalmatlanul bánt, hogy azok az oskolát 
elhagyni kénytelenek. Az egyháztanács a tanítót szelídebb bánásmódra intette.

Harsányi Mihály a reábízott lányokkal kegyetlenül bánik, emellett illetlen kife
jezéseket is használ. Figyelmeztetik, hogy hagyjon fel ezekkel.66

Harsányi Mihály ellen 1827-ben vizsgálat indult, mert „az egész népnek köz- 
botránkozására, ahelyett, hogy a reábízott leányokat oktatná, s előmenetelüket segí
tené, a régi századokban uralkodott pénzásással foglalkozik feleségével együtt. 
Ezzel néhány leánykának elméjét is annyira elkábította, hogy az olyanok az elrejtett 
pénznek a föld alatt való meglátását többféle babonás szertertások mellett magokkal 
tökéletesen elhitették. Ez hitvallásukat is gyalázza. Mindezt sürgősen orvosolni
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kell.” Az egyháztanács határozata: „A botránkozást keltő pénzásástól, az ezzel kap
csolatos babona terjesztésétől úgy magát mint feleségét el kell tiltani. Ha nem hagy
ja abba, fel kell mondani neki, s a tanulókat józan elméjű tanítóra kell bízni.”67

1830 januárjában Deák Anna szülő panaszt tett Polgáréi Vajda Péter ellen. Fia 
hideglelés miatt beteg volt, több napig nem járt iskolába. Mikor felment, elmara
dásáért „fiát levonatta, megcsapatta, sőt maga is néhány ütésekkel végezte el.” 
Mikor ő, mint szülő panaszkodott neki mocskolta őt, kurvázta, sőt pálcával 
megütögette.68 Más szülők is panaszt tettek, hogy velük illetlenül bánt, mocskolta, 
káromolta őket. Döntés: „Ha újabb panasz érkezik elbocsájtják, s helyette szelídebb 
magaviseletü tanítót választanak.”

Csiszár Sámuel, a leányok tanítója ellen panasz érkezett, hogy a tanítási órák 
nagyobb részét a piacon tölti el. Ettől eltiltják.69

Csiszár Sámuel és Pál István, a lányok tanítói „hivatali kötelességüknek meg 
nem felelve annyira hanyagul veszik hivatalukat, tanításuk módját, hogy az elibük 
járó leány gyermekek nagy tökéletlenséggel végzik előttük tanulásuk oskolai folya
matát. Mindketten előállíttatván, oly keményen megintettek, hogy ha a most követ
kező 1/4 év lefolyta alatt nem igyekeznek a köz várakozásának megfelelni, jövő 
Szent György nappal más tanítókról kénytelen az egyházi elöljáróság gondoskod
ni.”70

A tanítók fegyelmi ügyeit nem túl szigorúan ítélte meg a felettes hatóság. Egy kis 
italozás, hanyagság, a tanulók testi fenyítése bocsánatos bűnnek számított. A tanu
lók fegyelmezetlenségét, kihágásait szigorúbban bírálták el, s kedvezmények meg
vonásával, súlyos büntetéssel, vagy kizárással torolták meg.

Vajda János és Pákái József gimnáziumi alumniumon lakó tanulókat 6 vessző
ütésre és 24 órai kenyéren és vízen való elzárásra ítélték, mert az egyik gazda kerí
tését megrongálták.71

Borovszky, Bikádi, Szentpéteri kintlakó gimnazisták a „Dalló kocsmába mentek 
és fonó házakba jártak.” Tettükért 24 órára bezárattak. Azok akik tudtak tettükről, 
dorgálásban részesültek.72

Jurászik Lajos kecskeméti származású tanuló csúnya hangnemű levelet írt Hollós 
Sándor tanulónak. „Jurászik minden kedvezménytől megvonatik, jótéteményben 
nem részesülhet.73

„Az oskolai év lefolyásával nem kis botránkozással tapasztaltuk, hogy különösen 
a külföldi (vidéki) tanulók szüleik tudta és akaratja nélkül tetemes adósságokat 
szereznek.” A tanulók pénzét ellenőrizni kell, s a szülők engedélye nélkül iskolán 
kívül senkivel sem barátkozhatnak.74

Búza András és Bibó Imre gyertyát loptak, bár azt vonakodtak elismerni. A 12 
órás „elzárás” mellett, az iskolai étkezésből kizárták őket. Búza Imrének az okozott 
kárt is meg kellett téríteni.75

A gimnáziumban alkalmazott két tanítóval szemben sem támasztottak magas 
követelményeket. Nyilvánvalóan náluk a latin nyelv ismerete fontos előfeltétel volt.
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1822-ben bevezették a német nyelv oktatását, napi egy órában. A professzor 
segítőinek, a correctoroknak vizsgát kellett tenniük német grammatikából. A tanít
tatás költségeit az egyház vállalta.76

A középfokú iskola vezetését 1806-tól professzorokra bízták. Ők amellett, hogy 
vezették az iskolát, az egyik csoportot tanították is. 1848-ig a professzori munkakört 
betöltők lelkészek voltak. Fő feladatuk az iskola vezetése volt, csak ritkán kötelez
ték őket egyéb egyházi szolgálatra. Számukra külön lakóház épült. A gimnázium 
épületével szemben állt a professzori ház. Jövedelmük lényegesen magasabb volt a 
többi tanítóénál. Összehasonlításul: Az 1836-ban profeszszomak megválasztott 
Kovács Pál tiszteletes évente 500 forintot, 60 véka búzát kapott, és Balotán, vagy 
más földeken 10 hold területet, vagy a sziget használatát. Fűtéshez „igazi hat ökrü 
szekér szalma” és 3 öl puhafa volt az évi járandósága. A professzori házban szállást 
is kapott, melyben 2 lakószoba, konyha, kamra és pince, az épület végében ólak és 
istálló volt.77 Báthki Károly tanítót 1842-ben alkalmazták a kisebb lányok osztá
lyában. Fizetésül 150 forintot, őrlésre 8 forintot, 40 véka búzát, 2 öl puha tűzifát 
kapott évente. Ezen felül elfogadhatott mindent a szülőktől, amit azok önként adtak. 
Lakást is kapott, melyben 2 szoba, konyha és kamra volt.78

1848-ig kialakult egy egymásra épülő, a népoktatás céljait is szolgáló iskolai
oktatási szerkezet. A hároméves nemzeti iskola a fiúknak, a kétéves képzés a 
lányoknak nyújtott alapszintű ismereteket. A hat évfolyamos gimnázium nemcsak a 
helybeli, hanem a várostól távolabb lakók számára is biztosított az ország más 
középfokú intézményeivel megegyező szintű műveltséget, mely tudás birtokában 
tovább is tudtak tanulni.

A RÓMAI KATOLIKUS ELEMI ISKOLA

Az 1745-ben Mária Terézia engedélyével végbement redempció eredményeként 
a város lakossága visszanyerte korábbi szabadságát és kiváltságait. A redempciós 
összeget kifizetők hatalmas puszták birtokosaivá váltak. A már korábban is birtokolt 
területekkel Halas határa 112000 holdra nőtt, melynek nagy részét több mint 100 
évig közösen használták, elsősorban legelőként.

A redempciót követően megnőtt a betelepülők száma. Nagyobb részük katolikus 
volt. A város református többségű vezetése a más vallásúak ház- és birtokszerzését 
gátolta. Végleges letelepedésre az engedélyt nem kapták meg, földet, házat nem 
vásárolhattak. A redemptus gazdáknál csikósként, gulyásként, cselédként dolgoztak. 
A kiskunmajsai plébános által készített kimutatás szerint 1759-ben 300 katolikus élt 
a városban. Eszterházy Károly váci püspök kérte a tanácsot, hogy a városban élő 
katolikusok gyermekeinek iskoláztatásáról gondoskodjon. Tari István főbíró rábírta 
a halasi gazdákat, hogy katolikus alkalmazottaikat bocsássák el. 1761-ben a kato
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likusok többsége el is költözött a városból.79 Eszterházy püspök Mária Teréziához 
fordult a halasi katolikusok ügyében, kérve, hogy telepedhessenek le végleg a város
ban. A város vezetői viszont azt kérvényezték, hogy a katolikusok továbbra se 
vásárolhassanak itt ingatlant. Mária Terézia úgy rendelkezett, hogy a városnak be 
kell fogadnia a katolikusokat, telket is vásárolhatnak, s közjogilag egyenlővé kell 
válniuk a reformátusokkal.

Az 1860-as években végrehajtott földosztás és tagosítás következményeként 
alakult ki az a vallási, társadalmi, gazdasági, települési illetve politikai arculat, 
amely némi módosulással 1945-ig fennmaradt.80

1767-ben a tanács engedélyezte, hogy a „Kvártély” házban katolikus szertartá
sokat tartsanak, területet jelölt ki templom, plébánia és temető számára. Azt is 
kényszerült engedélyezni a tanács, hogy a templom környékén telket vásárolhas
sanak a katolikusok.81 A váci püspök 1769-ben kinevezte Schrotth Imrét plébános
nak. Ezzel az aktussal megalakult kiskunhalason a katolikus egyházközség. Ezt 
követően a katolikus vallásúak száma rohamosan növekedni kezdett. Az 1836-37. 
évi népösszeírási adatok szerint a város 12013 lakosából 9129 református, 2971 
pedig katolikus volt.82

A római katolikusok iskolája 1769-ben nyílt meg. Tanteremként a kántor lakásá
nak kamráját használták. Itt 1777-ig tanította a kántor a legalapvetőbb alpapisme- 
retekre a gyermekeket. Az iskolának évente 30-35 tanulója volt. 1777-ben a katona
ság Halasról Félegyházára költözött. A templommal szemben lévő telken álló kato
nai kórház épületét kapta meg a katolikus egyház iskolai célra. Az elhanyagolt 
épület felújítását, karbantartását a város vállalta. Az átalakítás ideje alatt a katolikus 
iskola a katonai kvártélyházban működött.83 A város hozzájárult a kántortanító 
javadalmazásához tűzifával, náddal, búzával, faggyúval, sóval és pénzzel is.84

II. József rendeletét figyelembe véve 1781-ben szervezeti változást hajtottak 
végre. Általuk „nemzetinek” nevezett iskolát állítottak fel. Ez csak elnevezésében 
volt nemzeti iskola, mivel sem a képzés idejében, sem annak tartalmában nem jelen
tett lényegi változást. Két évfolyamos képzés keretében nyújtották az alapismere
teket. A latin nyelv elemeit is felvették a tantervbe, de ennek inkább csak az egyházi 
rendezvényekkel összefüggésben volt jelentősége.

A leányok és a fiúk oktatását 1810-ben különítették el. Ez időtől a fiúkat tanító, 
a leányokat pedig továbbra is a kántor tanította. A fiúk létszáma a két évfolyamon 
1808-1809-ben 59, 1814—15-ben 74 volt, míg a leányok osztályába 24-en jártak.85 
1848-ig ezen a szervezeti formán nem változtattak. A képzés két évfolyamos 
maradt. A tanulókat összevont formában oktatták, az évfolyamok nem különültek el. 
Bár a tanulók létszáma folyamatosan növekedett, az 1840-es években egy osztály
ban százan tanultak, a tanulócsoportok számát növelni nem tudták.

Iskolai Lukács, Szabó Mihály és Greguss András kántorok voltak a katolikus 
egyház első tanítói. 1810-től csak a leányok tanítása tartozott a mindenkori kántor 
feladatkörébe. Őket 1848-ig Várnai István, Török György és Rádóczi Márton ruház
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ta fel alapismeretekkel. A fiúk osztályába alkalmazott tanítók a szabadságharcig 
Takáts Ferenc, Juhász Ferenc, Sztankó János, Kiss András és Kelemen László vol
tak.86

Hosszú, több évtizedes küzdelem árán indulhatott meg az elemi oktatás a kato
likus lakosság körében. Ez szerény formában, a gyermekek töredékét bevonva folyt, 
mégis növelte a népoktatásban részesülők számát, megalapozva egy későbbi fej
lesztés lehetőségét is.
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Színes térkép mellékletek jegyzéke

I. melléklet. Halas határtérképe 1772-ben. A Kovács György féle 1761-es térkép Balla Antal 
féle másolata 1772-ben.
Felirata magyarul: (A zárójelekben Szalai Sándor kiegészítései): A kiváltságos, Kunságban 
lévő Halas mezőváros mérnöki rajza, saját földjével,és a hozzá tartozó pusztákkal együtt. 
Készítette az 1761. évben Kovács György hiteles földmérő. Másolta 1772. szeptemberében 
Balla Antal kamarai földmérő. Megjegyzések I. A szántóföldként használt területek 
rózsaszínnel (ma ez fehér), a főleg legelőnek használtak pedig sárgás színnel vannak jelölve.
II. Az 1761. évi térképtől eltérően egyes megművelt földeket a szomszédok határperei 
következtében lemetszettek, és elszakítottak ahogy itt következik.
1. Tázlár felé a Szőlős Hegytől a Pirtó tóig, hogy a tázlári közösség itatni tudjon, innen a 
Boglya halomig. (1760-ban történt a döntés)
2. A Vastag hegytőkl a mélykúti földig, a határnál mintegy 8000 öl hosszúságú, és 600 öl 
szélességű terület a Kamara birtokába adatott. (1765.)
3. A Sóska Bokortól a Vastag Hegyig nem régen új, per útján kijelölt határral egy hasznave
hetetlen terület a kalocsai Érseki Uradalomhoz csatoltatott. (1762.)
4. A Sebi Homoktól a Zöld halomig Halas mezőváros, és Majsa helység közösségének föld
jei között hatóság által kijelölt határhalmok készültek. (Nem készültek el, a határ sem módo
sult. A nagy majsai határper 1818-ban kezdődött, a korábbi 1748-ban lezárult. Tooth János, 
Nagy Szeder István nem említik.)
5. Végül a Zöld Halomtól a Magyari Tölgyesig hatóságilag újonnan megállapított határvon
alon felüli terület Szánk pusztához kerül. (Erről a határvitáról nem tesz említést sem Tooth 
János, sem Nagy Szeder István. Az eredeti határvonal sem változott.)
Thorma János Múzeum 3882.
Friebert Tibor felvétele. TJM 20234
2. melléklet. Halas határa 1784-ben. A II. József-kori katonai térkép 9 szelvénye. 
Hadtörténeti Múzeum, Bp. I. katonai adatfelvétel Coll. XV. Sectio 29-31., Coll. XVI. Sectio 
29-31., Coll. XVII. Sectio 29-31.
Friebert Tibor felvétele. TJM 20234
3. melléklet. Kiskunhalas határtérképe 1854-ben. Csemota Jakab és Pinke János térképe. 
Thorma János Múzeum 3932.
Friebert Tibor felvétele. TJM 20234
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3. I. Lipót császár kiváltságlevele Halas városnak ("Privilégiális könyv"), 1697. február 1.

4. VI. K áro ly  császár ok levele Halas városnak három  vásár engedélyezéséről, 1722
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5. Rákóczi Ferenc oklevele Halas városnak, 1703. augusztus 23.
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6. Rákóczi Ferenc oklevele H alas városnak, 1704
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8. A halasi református templom és környéke, 1784

9. A halasi katolikus templom és környéke, 1784
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10. Halas város belterülete 1784-ben
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11. Halas város és a szőlők. Kovács György térképe, 1761

12. Halas város és a szőlők. Csemota Jakab és Pinke János térképe, 1854



14. Kiskunhalas központja. Kiss László térképe, 1853

13. Kiskunhalas központja. Péter Imre térképe, 1829



16. Régi és új vendégfogadó, városháza. Bedekovich Lőrinc tervrajza, 1819

17. A  klasszicista városháza. Fischer Ágoston tervrajza, 1829

15. Vendégfogadó és városháza, 1799



19. Református iskola alaprajza, 1796

18. Boltok tervrajza, 1796



21. Gózon László és Gőzön Imre Belső-Rekettyén lévő tanyája. Тагу Gerzson térképe, 1833

20. Besnyei Zsigmond Felső-Eresztőn lévő tanyája. Péter Imre térképe, 1834



22. A Kiskunhalasi Református Egyház ónkannái, 1732

23. Barokk láda, 1776



25. A  halasi kovács, bognár, nyerges céh ifjúságának ládája, 1862

24. A halasi takács céh kancsója, 1834
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3. Kiskunhalas határtérképe 1854-ben. Csemota Jakab és Pinke János térképe
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1. Kiskunhalas határtérképe 1772-ben. A Kovács György-féle 1761-es térkép Balla Antal-féle másolata 1772-ben
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2. Kiskunhalas környéke 1784-ben. A II. József-kori katonai térkép kilenc szelvénye
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